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Az  életet meg lehet  
tanulni 
Beszélgetés  Mérei  Ferenccel  

A  Családi  kör  jelene-
tei/t, konfliktusait egy  idő  
óta  új  pszichológus:  Mé-
rei  Ferenc  elemzi,  ma-
gyarázza  a  nézőknek.  
Szuggesztív  lendülettel,  
közvetlenséggel.  Szavai-
nak  rendkívüli  szakmai  
ismerete  ad  súlyt,  hitelt  
Mérei  Ferenc  évtizedek  
óta  vizsgálja  az  emberi  
lelkek  ismert-ismeretlen  
tájait;  a  Gyermeklélek-
tani  Intézét  az  Országos  
Neveléstudományi  Inté-
zet,  az  Országos  Elme-
gyógyintézet  voltak,  töb-
bek  között,  munkahe-
lyei.  Kutatásaiban  min-
dig  nagy  teret  szentelt  a  
gyermekek-fiatalok  ér-
zésvilágának,  lelki  konf-
liktusainak. 

—  Tulajdonképpen  ho-
gyan  került  Mérei  Fe-
renc  a  Családi  körbe?  

—  Évekkel  ezelőtt,  va-
lahol  vidéken  tartottam  
egy  előadást.  Utána  va-
laki  azt kérdezte:  „Tanár 
úr,  hogyan  kell  élni?".  A  
válaszom  lényege ez volt: 
„Az  életet  meg  lehet  
tanulni." 

—  Csakugyan,  tanár  
úr,  hogyan  lehet  „meg-
tanulni"  az  életet?  

—  Nagyobb  türelem-
mel  keld  elviselni  a  kü-
lönböző  hatásokat.  Meg  
kell  szokni  a  konfliktu-
sokat,  meg  kell  tanulni  

együttélni  vélük,  tudo-
másul  venini,  hogy  csök-
kenthetők,  de  nem  szün-
tethetők  meg.  Az  élet,  
alapjában  véve,  vidám  
dolog . . .  És, ne felejtsük: 
bizonyos  fokig  rajtunk  
áll,  hogy  milyen  életet  
élünk.  Ha  az  ember  az  
adottságainak  megfele-
lően  valósítja  meg  ma-
gát,  s  a  lehetőségeihez  
mérten  szerez  örömet,  —  
jó az élete.  Sokszor  szok-
tam  idézni  Kovács  And-
rás  Falak  című  filmjét.  
Olyan  emberekről  szól,  
akik  —  árnyékbokszolást  
folytatnak.  Még  csak  a  
falakig  sem  mennek,  
halott  mehetnének  sok-
kal  tovább,  saját  ma-
gukért.  Vagyis,  Kovács  
is  azit  fejezi  ki  a  film  
nyelvén,  amit  én:  dol-
gozni,  küzdeni  kell  érte  
— h o g y  az  ember  az  
adottságainak  megfele-
lően  élhessen,  munkál-
kodhasson.  E  témakör-
iben  folytatott  beszélge-
téseimről  hallott  az  Is-
kolatelevízió  vezetője,  
Kelemen  Endre  és  Pa-
lásthy  György,  a  Családi  
kör  rendezője.  Meghív-
tak,  vegyek  részt  a  mun-
kájukban. 

—  Az  előző  évek  Csa-
ládi  kör  műsoraihoz  ké-
pest  az  idei  adások  mi-
lyen  változásokat  hoz-
nak? 

—  Az  elmúlt  években  
e műsorok  alapgondolata  
az  volt,  hogy  a  különbö-
ző  családtagok  jól  tud-
nának  együttélni,  ha  
generációs  konfliktusok  
nem  zavarnák  meg  a  
harmóniát.  A  konflik-
tusok  magja  volt  a  gye-
rekek  fokozódó  vágya  a  
farmer,  hosszú  haj,  s  
más  ezzel  járó  külsősé-
gek  után.  Csakhogy  ezek  
nem örök problémák,  ma  
nem  ezekről  van szó.  El-
múlt  már  az  a kor,  ami-
kor  a  szülő  nevelésének  
tartópillére  a  „fogadjon  
szót  az  a  gyerek"  volt,  
ami  magában  hordozta  
a  feltételezést:  úgyis  
mindent  a  szülő  tud  
jobban.  Nemrégen  pa-
naszkodott  nekem  egy  
apa:  túlterhelik  az  isko-
lában  a  gyerekét,  olyan  
számtanpéldákat  adnak  
fel  néki,  amiket  még  ő  
sem  tud  megoldani.  Per-
sze,  hogy  nem!  És  örül-
jünk  neki,  hogy  így  van,  
vegyük  tudomásul,  fo-
gadjuk  el:  ma  jobb  az  
iskola,  mint  volt,  a  gye-
rekek  többet  tanulnak,  
mint  amennyit  a  szülők  
tudnak.  Ezért  is  változ-
tak  meg  például  a  csa-
ládokon belüli  viszonyok.  
Elenyészően  kevés  szülő  
képes  segíteni  felsőtago-
zatos,  vagy  középiskolás  
gyerekének  matematika,  
fizika,  vagy,  mondjuk,  
biológiai  féladatokban.  
De  ettől  még  nem  esik  
csorba  a  szülő  tekin-
télyén.  Vagy  mondjuk  
így:  ne  a  tudás  fölényé-
vel  akarjon  magának  
tekintélyt  szerezni.  Tehát  
a  Családi  körben  nem  
úgynevezett  generációs  
problémákat  akarunk  
vizsgálni,  hanem  azt:  
hogyan  hat  a  szülő  baja,  
kudarca,  tévedése,  hi-
bája,  sikere  a  —  gyere-
kére. 

—  Közismert  megálla-
pítás:  a  gyerek  azono-



sítja  magát  a  szülővel.  
De  meddig?  És  mikor  
kezdi  ugyanez  a  gyerek  
—  kritikus  szemmel  néz-
ni  a  szüleit?  

—  Általában  7—8 éves  
korukig  felhőtlen  a  szü-
lővel  való  azonosulás.  
Olyannyira,  hogy  nem-
csak  a  jót,  a  rosszat  is  
megtanulja  a  gyerek  a  
szülőktől.  De,  ahogyan  
nagyobbodik,  már  nem-
csak  a szülő-modellt  lát-
ja,  hanem  a  barátait  is,  
már  nemcsak  utánozza,  
hanem  felméri,  kritizálja  
is  apját,  anyját.  Esetleg  
éppenséggel  szembefor-
dul  velük.  A  kamaszodás  
éveiben,  mint  tudjuk,  
amúgyis  érzékenyebbek  
a  fiák  is.  lányok  is.  

—  Mi  a  Családi  kör  
„receptje"  a  bajbajutott  
szülő  és  gyerekének  kap-
csolatára? 

—  A  „recept":  meg-
beszélni  az  esetet  a  gye-
rekkel.  Mindent  meg  le-
het  vele  beszélni.  Ennek  
az  eljárásnak,  viselke-
désnek  nálunk  egyelőre  
nincs  kultúrája.  Á  mai  
ötvenévesek  gyerekkora  
a  régi  rendszerhez  kö-
tődik,  akkoriban  a  csa-
ládi  élet  alaptörvénye  a  
mi  „receptünk"  ellenke-
zője  volt:  „ne  feleseljen,  
ne  kérdezzen  az  a  gye-
rek,  ne  tudjon  minden-
ről",  hanem:  engedel-
meskedjen.  A  Családi  
kör  jelenetei  azt  sugall-
ják:  igenis,  a  csatád  
ügyei  a  gyerekre  is  tar-
toznak,  neki  is  el  kell  
mindent mondani.  A  csa-
ládtagok  ismerjék,  mér-
jék  fel  egymás  érzelmi  
teherbíró-képességét.  A  
jó.  derűs,  őszinte  családi  
légkörben  élő  gyerek  
sokkal  többet  bír  el,  fel-
nőttként  is.  

—  Sok  szülő  panaszol-
ja:  a  napi  munka,  s  
egyéb  teendők  után  örül-
nek,  ha  leülhetnek  és  

kikapcsolódhatnak  a  tévé  
mellett. 

—  Ismerem  ezt  a  'ki-
fogást,  —  nem  fogadom  
el.  A  beszélgetés,  az  el-
mondás,  mindennél  fon-
tosabb,  —  erre  lehet  és  
kell  időt  szakítani.  In-
kább  legyen  kevesebb,  
rosszabb  vacsora,  néz-
zenek  kevesebb  tévét,  ne  
legyen  olyan  jól  kitaka-
rítva . . .  A  mai  gyere-
kekben  sok,  —  talán  
több  is,  mint  a  felnőt-
tekben  —  az  emberi  
bölcsesség,  értik,  érzik  a  
maguk  mikrovilágának  
a  vágyait;  el  lehet  őket  
fogadni  társnak.  S  ha  ez  
a  nyitottság  á  családi  
élet  alapja,  —  korlátja  
is  lehet  a  szülő  csele-
kedeteinek.  Az,  hogy  „el  
kell  mondani"  a  gyerek-
nek,  —  meggondolásra  
késztetheti,  visszatart-
hatja. 

—  Milyen  más  témák-
kal  foglalkozik  az  év  fo-
lyamán  a  Családi  kör?  

—  A  szülők  elválnak...  
Valaki  meghal...  Valaki  
a  családból  azelőtt  gyak-
ran  jön  látogatóba,  most  
nem,  miért?  (Mert,  pél-
dául  meghalt,  beteg,  
disszidált  stb.)  Ha  nem  
mondják  meg  a  gyerek-
nek  az  igazat,  ha  nem  
ismeri  meg  a  családi  
„szégyeneket"  is,  —  kép-
zelődni  kezd,  az  űrt  hie-
delmekkel  tölti  ki,  a  ho-
mályos  titkok  mögött  a  
valóságnál  rosszabb,  fé-
lelmetesebb, vagy  éppen-
séggel  sokkal  jobb  vilá-
got  hisz.  Későbbi  té-
máink:  a  szülők  egymás  
közti  kapcsolata,  —  sok-
szor  egymással  sem  
őszinték  és  ez  is  hat  a  
gyerekre;  a  gyerekek  
társadalmi  felvilágosí-
tása.  (Nem  tudják  pél-
dául,  hol  a  munkahelye  
a  szülőnek,  mennyit  ke-
res,  elégedett-e  a  beosz-
tásával . . .  van-e  másod-
állása,  mire  gyűjti  a  

pénzt?)  A  mai  gyerekek,  
—  ez  az  általános  hie-
delem,  —  ismerik  a  
szexuális  problémákat.  
Lehet.  De  sokan  nem  
tudják,  hogy  a  szexuali-
tás nemcsak  testiség,  ha-
nem  érzelmi  élmény,  —  
szerelem  is.  Sok  gyerek  
és  talán  fiatal  is,  azt  hi-
szi,  a  szerelem  valahol  
valami  másik  szférában  
-történik.  További  té-
máink:  értékorientációs  
különbségek  a  családban,  
vallási,  ideológiai és élet-
vezetési  különbségek...  
Egyik  lenézi  a  másikat,  
például  magasabb  kép-
zettség,  más  életszem-
lélet  alapján . . .  Pénz-
hajsza, ebből eredő  konf-
liktusok:  a  szülők  bele-
rokkannak  a  házépítés-
be,  idegcsillapítökkal  él-
nek,  s  a  gyerekek  talán  
soha  'ki  nem  mennek  a  
telekre...  Aztán:  a  szü-
lői  áldozatvállalás  hatá-
rai:  hol  az  egyensúly  az  
önzés  és  az  önfeláldozás  
között? 

—  Visszatérve  beszél-
getésünk  kezdetére:  a  
Családi  kör  műsoraiban  
sugárzásra  kerülő  témák  
ezek  szerint  mind a  „job-
ban,  boldogabban  élni"  
lehetőségeihez  igyekez-
nek  kulcsot  adni?  

—  így  van.  És  hadd  
hivatkozzam  ismét  egy  
filmrendezőre:  Mészáros  
Márta  gondolatmenete,  
világa,  —  a  modellem.  
Akár  a  Kilenc  hónapra,  
akár az  ök  kettenre  uta-
lok,  —  ő  is  azt  mondja  
a  filmjeivel:  lehet  job-
ban  élni,  nem  kell  bol-
dogtalannak  lenni,  az  
életnék  van  örömszerző  
lehetősége.  Ami  engem  
illet,  sok  nehéz  év  után,  
az  élet  alkonyán  már:  
optimista  vagyok.  Meg-
van  a  lehetőség  arra,  
hogy  az  ember  az  élet-
ben  boldog  legyen.  

PONCRACZ  ZSUZSA  


