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A SERDÜLŐKORÚ FIATALOK KÖZÉRZETÉNEK 
NÉHÁNY JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGA 

A fiatalok körében megjelenő dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer 
iránti érdeklődés vizsgálata során úgy tűnik, nem elegendő, ha pusztán e 
káros jelenségek növekvő tendenciáját regisztráljuk, és más tényezőkkel 
való összefüggéseire világítunk rá, de legalább ekkora figyelmet érdemel 
annak a kérdésnek a tanulmányozása is, hogy az adott korosztály fiatal
jai milyen közérzettel teszik mindezt. A dohányzás, az alkoholfogyasztás 
és más, hasonlóan káros megnyilvánulások a fiatalok részéről azokon az 
egészségügyi, pedagógiai, társadalmi problémákon túlmenően, amelyeket 
már önmagukban (és perspektivikusan is) hordoznak, további kérdéseket 
is felvetnek. Többek között e magatartásformák mögött megbúvó — talán 
éppen e viselkedésformákra ösztönző — lelki-közérzeti tényezők számba
vételének szükségességét. 

A serdülőkor — azaz a gyermekkor és a felnőttkor közötti életszakasz 
— a század első évtizedei óta kiemelten fontos területe a személyiség ki
alakulásával és fejlődésével foglalkozó kutatásoknak. Eduard Spranger 
Az ifjúkor lélektana és Charlotte Bühler Az ifjúkor lelki élete c. neveze
tes könyvei óta eltelt több mint fél évszázad alatt a legkülönbözőbb szer
zők a legkülönbözőbb megvilágításban igyekeztek megragadni e sajátos 
életszakasz legjellemzőbb vonatkozásait. Munkásságuk nyomán fény derült 
a serdülőkor számos sajátosságára, biológiai, szociológiai, fejlődéslélek
tani vonatkozásban egyaránt. Mégis, általánosan tapasztalható jelenség, 
hogy a serdülőkor megannyi szimptómájával szülők-nevelők egyaránt ér
tetlenül állnak szemben. Igaz ugyan, hogy pl. a pszichoanalitikus és más 
elméletek ragyogó értelmezését adták a serdülőkorban bekövetkező bioló
giai-nemi változásoknak, ám a serdülőkor biológiai vonatkozásaival fog
lalkozó egyetlen elmélet sem segít hozzá senkit sem annak a minden szülő
nevelő számára nagy gondot okozó kérdésnek az eldöntéséhez, hogy miként 
viszonyuljon serdülőkorú gyermeke ébredező szexualitásához. Méghozzá 
nem is elvont szinten, mert erre még lenne éppen recept: megértés, tapin
tat stb. — hanem nagyon is konkrét vonatkozásokban. Jóérzésű szülő 
mikortól adhatja beleegyező támogatását iskoláskorú gyermeke barátai-
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barátnői társaságában eltöltendő Tisza-parti táborozásához, éjszakába-haj 
nalba nyúló születésnapi-szilveszteri házibulijaihoz, vagy — ami még en
nél is nagyobb kérdés — mikortól engedheti el gyermekét a „barátnőjé
vel" vagy a „fiújával" kettesben tengeri nyaralásra, külföldi utazásra. Ezen 
a nagyon is kényes területen tulajdonképpen nem alakult ki olyan társa
dalmilag elfogadott megegyezés, amihez igazodva szülök és serdülők egy
aránt elkerülhetnék mind a környezet megbotránkozását, mind a túlzott 
prüdéria címkéjét. Ez a helyzet egyébként nagymértékben „hozzásegít" 
az ún. serdülőkori problémák egyik legtöbb feszültséggel járó és leglátvá
nyosabb formában megnyilvánuló csoportjának állandósításához. 

De nem jobb a helyzet a serdülőkor más vonatkozásaival sem. A fia
talok érzelmi-hangulati változásai, tanulmányi visszaesései, megváltozott 
magatartása, szertelen vagy túlzottan visszahúzódó viselkedése egyaránt 
zavarba hozza a környezetet. Hogyan lehet eldönteni, hogy természetes fej
lődési folyamatról van-e szó, vagy pedig valamilyen kóros folyamat van 
kialakulóban? Van-e valamilyen mérce, recept, aminek alapján szülők-ne
velők megállapíthatják, meddig tekinthető normálisnak a serdülőkorú fia
tal viselkedésének egy-egy újszerű megnyilvánulása, és mikortól ad aggo
dalomra okot? Ezekben a kérdésekben is mindenki csak saját megítélésérc 
hagyatkozhat. 

„A tudományos kutatások és megfigyelések egyre inkább azt a tényt 
támasztják alá, hogy nem csupán az öröklődéstől, hanem nagymértékben 
a környezeti feltételektől, elsősorban a szülőkhöz fűződő kapcsolatoktól is 
függ, hogy egy gyermek egészségesen fejlődik-e, vagy különféle zavarok 
akasztják meg a fejlődését. E tény felismerésével együtt egyre nagyobb 
jelentőségűvé válik a neurózis megelőzésének problémája" — írja dr. 
Nemes Lívia A neurotikus személyiségfejlődés kezdetei c. tanulmányában, 
és utal Ferenczi Sándorra, aki már a század elején felismerte a gyerek
kor szerepét a későbbi betegségek kialakulásában. 1 Ennek ellenére azon
ban az az igazság — folytatja a szerző —, hogy „bár a normális fejlődés 
fázisairól és a kórossá torzulás lehetőségeiről lényegesen többet tudunk 
ma, mint akár a század elején, . . . mégis, a pszichológia tudománya tá
vol áll attól, hogy előre jelezni tudja, hogy a lehetőségek számtalan varián
sa közül a fejlődő egyén melyik utat fogja elkerülhetetlenül választani". 2 A 
helyzet tehát még bonyolultabb, mint amilyennek első pillanatra látszik. 
Nemcsak a szülők tanácstalanok adott esetben a serdülőkori változások 
láttán, de a tudomány sincs birtokában olyan csalhatatlan biztonságú szak
mai fogásoknak, melyek segítségével már a serdülőkorban egytől-egyig ki
mutatható lenne, hogy a fiatal életének alakulása a jövőben normális 
vagy kóros fordulatot vesz. 

Mindez — valljuk be — nem éppen megnyugtató. Egyfelől a tudomá
nyos kutatások ráirányították a közvélemény figyelmét a serdülőkorban 
jelentkező biológiai, érzelmi-hangulati, viselkedésbeli változások tudatosí
tására, valamint a személyiségfejlődés egészében játszott fontosságának fel
ismerésére, másfelől viszont jelenleg gyakran még azzal is számolnunk 
kell, hogy nehezen húzható határ az aggasztó tünet és a természetes, az 
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életkorral járó fejlődési folyamat között. Kérdéses ugyan, hogy egyálta
lán szükségszerű, magától értetődő-e az, hogy a serdülőkor konfliktusok
kal terhes. A primitív népek életformájával foglalkozó kultúrantropoló-
giai kutatások (pl. Mergaret Mead polinéziai kutatásai) nem erősítik meg 
ezt a hipotézist, sőt, arra mutatnak rá, hogy más kultúrákban közel sincs 
olyan problematikus lefolyása a serdülőkornak, mint ami jelenlegi viszo
nyaink között már-már törvényszerűnek tűnik. Ez mégiscsak arra enged 
következtetni, hogy a serdülőkor konfliktusos megnyilvánulásainak hátte
rében inkább társadalmi tényezők, mintsem biológiai-hormonális változások 
játsszák a meghatározó szerepet. 

„A serdülőkor az énazonosság kialakulásának döntő, az énképnek pe
dig válságos időszaka. . . . Az énkép válsága és a küzdelem az énazonos-
ságért történésekben valósul meg. Csendben vagy zajjal drámai konfliktus 
zajlik. Színtér a szociális környezet: a család, a csoport, az iskola, a tár
sadalom" — definiálja a kultúránkra jellemző serdülőkor lényegét Vikár 
György Az ifjúkor válságai c. könyvében. 3 A serdülő tehát jelenlegi kul
túránkban a család, az iskola, a kortárs csoportok és önmaga bonyolult 
viszonyítási rendszerében találja magát, és próbál több-kevesebb sikerrel 
egyensúlyi helyzetet találni a maga számára. Nem könnyű feladat ez, an
nál is inkább nem, mert ezek a viszonyítási csoportok gyakran éppen ellen
tétes elvárásokat, egymásnak ellentmondó követelményeket állítanak elé. 
Nem ritka eset az, hogy a szülői ház, a családi kör értékrendszere nem 
egyezik meg az iskolai követelményekkel, és ezek együttesen és külön-kü
lön sem hozhatók összhangba a kortárs csoportok értékítéleteivel. Minden 
pedagógus számára ismeretes szituáció, hogy a szülők egybehangzó véle
ménye szerint „kivételes tehetséggel", „rendkívüli intelligenciával", már-
már „zsenialitással" megáldott fiatal az iskolában alig képes elfogadható 
eredményt produkálni, osztálytársai körében pedig egyszerűen „hülyének" 
minősül. Ilyen körülmények között nehezen várható, hogy a serdülőkorú 
fiatal (akinek számára helyzeténél fogva szinte egyforma súllyal esik lat
ba a szülők, az iskola és kortársi csoportok véleménye) lelki egyensúlyá
nak megrendülése nélkül képes legyen önmagáról hiteles képet formálni. 

A szélsőséges példáktól eltekintve is állíthatjuk, hogy az esetek túlnyo
mó többségében a serdülőt az iskola, az osztálytársak és a szülői ház ré
széről bonyolult, sokféle és gyakran egymásnak ellentmondó, egymást ki
záró hatások érik. Fokozza a nehézségeket, ha a családi légkör sem iga
zán megbízható. Vikár György Serdülőkor: fejlődés vagy válság c. tanul
mányában ezzel kapcsolatosan a következő lényeges jelenségre mutat rá : 
„Megfigyelésem szerint a serdülőkor problémái különösen kiéleződnek ott, 
ahol a szülőknek kevés a kapcsolata a külső társadalommal, baráti körük, 
társaságuk nincs, érdeklődésük beszűkült, és csak az otthonra irányul. . . . 
A pszichológiai rendelésen jelentkező serdülők többsége két szélsőséges 
családtípusból kerül ki : a szétesett és az izolált családból." 4 

A fenti gondolat két szempontból is elmélyült figyelmet érdemel. Rész
ben azért, mert ha a kedvezőtlen családi légkörre gondolunk, akkor azon
nal a válások, a különélések, általában véve a felbomló családok jutnak 
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eszünkbe, valamint a családon belüli alkoholizmus, bűnözés, erkölcsi zilált
ság és így tovább, de vajmi ritkán fordul meg fejünkben az a gondolat, 
hogy a túlzottan bezárkózó, másoktól elkülönülő, a társas kapcsolatokat 
még baráti , ismerősi szinten is kerülő, „belterjes" családok legalább olyan 
problémák állandósult forrásai lehetnek a serdülők számára, mint a másik 
véglet. Másfelől viszont az idézett gondolat nyomán az is eszünkbe jut
hat, hogy elsősorban a szakrendeléseken megjelenő, tehát nagy bizonyos
sággal már valamilyen aggasztó tünetet produkáló fiatalok lelki beállító
dásáról, pszichés problémáiról, családi hátteréről, közérzeti sajátosságairól 
van tudomásunk, de a serdülőkorú fiatalok egészének életérzésével, be
állítódásával, családhoz, iskolához való viszonyával, testi-lelki problémái
val, és általában véve a közérzetével ennél lényegesen kevesebbet foglal
kozunk. Pedig könnyen megeshet, hogy erre is nagyobb gondot kéne for
dítani. Mindenesetre a fiatalok körében tapasztalható megnövekedett ér
deklődés a dohányzás, az alkoholfogyasztás (esetenként egyes kábítószer
féleségek) iránt arra enged következtetni, hogy a serdülőkorú fiatalok ma
gatartásának és életérzésének vannak olyan figyelmeztető vonatkozásai, 
amelyek mellett nem tanácsos szó nélkül elmennünk. 

Jelen vizsgálatunkban éppen ezekre a jellemzőkre kívánunk rámutatni. 
Felmérésünkben egy község területén élő, az adott időpontban az általá
nos és középiskola életkoruknak megfelelő osztályaiba járó összes fiatal 
részt vett. Mint ahogy e vizsgálati anyagot felölelő tanulmánysorozatunk 
más részeinél is, ez alkalommal is arra törekedtünk, hogy kapott eredmé
nyeink hitelesen reprezentálják egy meghatározott területen élő, azonos 
életkorba tartozó fiatalkorúak életérzésének jellemző sajátosságait. 5 Ennek 
érdekében szándékosan elkerültük a vizsgálati anyag bármely szempont
ból történő szelekcióját (anyagunkban előfordulhatnak olyan fiatalok is, 
akik problémáik miatt esetleg már igénybe vettek valamilyen szakorvosi, 
pszichológiai segítséget, mint ahogy jelen vannak azok a fiatalok is, akik 
soha meg nem fordultak a rendelők körül), és nem alkalmaztuk a minta
vétel igen elterjedt módszerét sem — a mintavétel elkerülhetetlen önké
nyessége miatt. Kapott eredményeink így — melyek bizonyára lényegesen 
különböznek a nagyvárosok, az ipari, turisztikai központok fiataljainak 
közérzetét tükröző mutatóktól, százalékos értékektől — megbízható tájé
koztatást tudnak nyújtani egy meghatározott területen (községben) élő, az 
általános iskola utolsó, a középiskola első két osztályába járó összes fia
tal életérzéséről, közérzetéről. 

A fitalok családi környezetének főbb jellemzői 

Mivel, mint számos kutatás igazolja, a családi környezet stabil vagy 
bizonytalan volta nagy mértékben befolyásolja a serdülőkori magatartást, 
súlyosbítja vagy tompítja a serdülőkori problémákat, s nemegyszer maga 
is forrásává válik a különböző lelki-közérzeti konfliktusoknak, vizsgálatunk 
kiinduló pontjaként szükségesnek látszik körvonalazni, hogy milyen családi 
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háttér veszi körül a fiatalokat. A vizsgálatba bevont személyek válaszai 
részben arra vonatkoztak, hogy megítélésük szerint szüleik nagyon jó há
zasságban élnek-e, s ebben az esetben a fiatalok megítélésére hagyatkozva 
úgy tekintettük, hogy a családi háttér nem rejt magában a serdülőre néz
ve komolyabb problémákat. Az ellenkező tendenciát — azaz a ziláltabb, 
bizonytalanabb tehát az egyértelműen megnyugtató, szilárd hátteret nyúj
tani nem tudó családi miliőt olyan esetekben feltételeztünk, ha a fiatalok 
válaszaiból következtetni lehetett a szülők házasságának konfliktusos vol
tára (a szülők gyakran veszekszenek, az apa gorombán bánik a család 
többi tagjával), vagy esetenként a házassági konfliktusok váláshoz is ve
zettek. A fiatal szempontjából bizonytalan családi háttérnek tekinthettük 
azokat az eseteket is, amelyekben a szülők külföldön dolgoztak vagy dol
goznak jelenleg is vendégmunkásként, hiszen a mindennapi tapasztalat azt 
mutatja, hogy ezekben a családokban ritkán fordul elő, hogy a gyermekek 
már a serdülőkornál jóval korábban is ne mutatnának valamilyen hatá
rozott pszichés tünetet. S itt kell számba vennünk azt a körülményt is, 
hogy ha a családban az édesanya gyakran „ideges", az feltételezhetően va
lamilyen rejtett kofliktus tüneti megnyilvánulása, és ennél fogva valószí
nűleg gyengíti a családi környezet kiegyensúlyozott, harmonikus légkörét. 
A fenti szempontokat figyelembe véve vizsgált személyeink családi hátte
réről a következő kép bontakozott ki : 

Fiataljaink nagy része meg van győződve arról, hogy szülei nagyon jó há
zasságban élnek. Kérdésünkben hangsúlyoztuk a nagyon jó nyomatékos for
dulatot annak érdekében, hogy kizárólag csak azok a személyek adjanak igen
lő választ, akik egyértelműen és maradéktalanul jónak látják szüleik házassági 
kapcsolatát. A vizsgált fiatalok 78,83%-a tekinti szülei házasságát kife
jezetten jónak, s a fiúk és a lányok válaszai között semmilyen érdemi 
különbséget nem találunk. (78,4%-ban állították ezt a fiúk, 79,27%-ban 
a lányok). Érdekes kísérlet lenne, ha ugyanezt a kérdést a szülőknek is 
feltehetnénk, bár erősen kérdéses, hogy ők is ennyire pozitívan ítélnék 
meg kapcsolatukat. A gyerekek szempontjából azonban úgy tűnik, hogy a 
szülők egymáshoz való viszonya a vizsgált esetek közel 80%-ban meg
nyugtatónak tekinthető. Ezek után lássuk, hogyan alakul a kevésbé ki
egyensúlyozott, belső feszültségekkel, problémákkal küzdő családok ará
nyának alakulása. 

A felmérésben részt vett 666 fiatal 11,26%-ának van tudomása arról, 
hogy szülei között gyakran fordul elő veszekedés. Érdekes, hogy a fiúk 
és a lányok ebben az esetben is kevés kivételtől eltekintve hasonló számú 
igenlő választ adtak (a fiúk 10,95%-a, a lányoknak pedig 11,59 %-a szá
molt be arról, hogy a családban a szülők közt nem ritka a veszekedés). 
Ennél többször fordul elő, hogy az apa gorombáskodik a család többi tag
jával. „Apám néba gorombán bánik velünk" — panaszolja a vizsgált sze
mélyek 19,21%-a, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ötödik vizsgált 
személynek gorombáskodó apja van. A lányok mintegy 5%-kal többen 
állítják ezt mint a fiúk. Az 5%-os különbség nem túl nagy ahhoz, hogy 
messzemenő következtetésekbe bocsátkozzunk arról, hogy esetleg a lányok 
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érzékenyebben reagálnak az erőteljesebb atyai megnyilvánulásokra mint a 
fiúk, vagy a lányos apák esetleges gorombább természetére célozgassunk, 
de ahhoz azonban mégis eléggé nagy, hogy regisztráljuk ezt az eltérést, 
ami érdekes módon a családi miliőt meghatározó szempontjaink közül eb
ben az esetben kifejezésre jutott. A felmérésünkben részt vett serdülőkorú 
fiatalok 7,96%-ának a szülei elváltak (a fiúk 8,28%-ának, a lányok 
7,62%-nak), és 8,86%-ának a szülei külföldön dolgoztak vendégmunkás
ként. 

Ha az eddig szemügyre vett mutatókat összegezzük, azt kell megállapí
tanunk, hogy a fiatalok válaszai között nem tapasztalhattunk átfedéseket, 
azaz a családi háttér megbízhatóságát elbizonytalanító tényezők mértéke 
(veszekedés: 11,26%, válások: 7,96%, vendégmunkás 8,86%, goromba 
apa: 19,21%) az eddigiek során nem tette kérdésessé a fiatalok mintegy 
78%-ának állítását a szülők nagyon jó házasságára vonatkozóan. Egészen 
más a helyzet azonban, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az édesanya 
részéről tapasztalható idegesség a fiatalok szemében hogyan viszonyul az 
általuk nagyon jónak tartott házassághoz. Erre a kérdésre vonatkozóan 
meghökkentően magas értékeket kaptunk. Vizsgált személyeink mintegy 
46,7%-a, tehát közel a fele úgy érzi, hogy édesanyja „ideges természetű". 
Az „ideges természet" a pszichológia szakterminusával élve neurotikus 
tüneteket, neurotikus problémákat jelez. Noha tudjuk, hogy korunkban 
fertőző betegségként terjed a neurózis, mégis meglepő, hogy a serdülőkorú 
fiatalok közül majdnem a felének az édesanyja (akik egyébként életko
rukat tekintve egyáltalán nem tartoznak az idősebb korosztályokba) neu
rotikus problémákkal küszködik. Ügy látszik azonban, hogy a fiatalok 
szemében az édesanya részéről megnyilvánuló „idegesség" nem befolyásol
ja a szülők nagyon jó házasságáról alkotott képet. Hiszen a fiatalok közel 
negyedrésze úgy ítéli meg a helyzetet, hogy annak ellenére (illetve azzal 
együtt), hogy az anya „ideges természetű", a szülők házassága kifejezetten 
jó. Fiúk és lányok válaszai bizonyos különbségeket — mintegy 6%-os el
térést — itt is kifejeztek. A következtetés azonban (a lányos anyák neu-
rotikusabb természetére, a lányok a fiúknál fokozottabb érzékenységérc, 
esetleg jobb megítélőképességre, problémalátására) talán ebben az eset
ben is kissé elhamarkodott lenne. Azért is érezhetjük így, mert részlete
sebben, évenkénti lebontásban tanulmányozva a kérdést, világossá válik, 
hogy egyetlen korosztálytól eltekintve (s ez véletlen is lehet) fiúk és lá
nyok az adott kérdésre vonatkozó válaszai hasonló értékeket tükröznek. 

A fenti mutatókat összegezve, a felmérésben részt vett fiatalok családi 
háttere, szüleinek házassága az esetek túlnyomó többségében eléggé szilárd
nak mondható. A válások és a nyilvánvaló házassági konfliktusok előfor
dulásának mértéke a fiatalok állítása szerint átlagosan a házasságok mint
egy tizedrészére jellemző. Kivételt képez az apa durva, goromba magavi
selete, mely majdnem minden ötödik általunk elemzett szülői kapcsolatban 
előfordult, valamint az anya „ideges", neurotikus természete, ami viszont 
kis híján majdnem minden második családra jellemző volt. Noha ez utóbbi 
sajátosságot a fiatalok nem érzékelték különösebb probléma okozójaként, 
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érzésünk szerint azonban ennek jóval nagyobb szerepe lehet a házasság 
légkörének — és e légkörben felnövekvő gyerekek fejlődésének — meg
határozásában, mint amilyenre először gondolnánk. Mivel könnyen belát
ható, hogy az a szülő (jelen esetben anya), aki maga is különböző lelki prob
lémákkal küszködik, s ennek megfelelően pszichés beállítódása eléggé la
bilis, aligha tud kiegyensúlyozott támasz lenni gyermeke számára a ser
dülőkor megannyi problémája közepette. Az „ideges természetű" megfo
galmazást a vizsgált személyek a legáltalánosabb, legköznapibb értelem
ben fogták fel, s természetesen ennek megfelelően közel se minden esetre 
jellemző, hogy az „idegesség" masszív neurózist takarna. Az azonban 
nagyon komoly figyelmeztető jel számunkra, hogy a fiatalok megítélése 
szerint majdnem minden második családban az édesanya viselkedése ki
sebb-nagyobb mértékben neurózisra utaló tüneteket mutat. 

Vajon hogyan érzik magukat a serdülőkorú fiatalok a szülői házban? 
Ragadjuk meg csak a legszélsőségesebb példát! Akadnak-e közöttük olya
nok, akik tűrhetetlennek érzik a családban a helyzetüket? A kérdés már 
csak azért is jelentős, mert bizonyára ezek közül a fiatalok közül kerül
nek ki azok, akik a lehető leghamarabb igyekeznek megszabadulni a 
család kötelékéből, s néha ez a késztetés olyan nagy méretű, hogy meg
gondolatlan lépésekre is ösztönözheti őket. 

Otthon a családban a fiatalok 4,95°/0-a érzi kitaszítottnak magát. Első 
táblázatunk eredményei erre vonatkozó értékeinket életkorok és nemek 
szerinti bontásban tüntetik fel. 

1. táblázat 

Otthon a családban kitaszítottnak érzi magát 

életkor kitaszítottnak érzi 
magát 

nem érzi 
kitaszítottna k 

fiú 
% 

lány 
% 

fiú 
°/o 

lány 
% 

(13) 14 éves 
14 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

4,69 
2,27 
2,6 
8,89 

4,5 
5,26 
5,68 

11,76 

95,31 
97,73 
97,4 
91,11 

95,5 
94,74 
94,32 
88,24 

összesen 4,14 5,79 95,86 94,21 

(fiú N : 338, lány N ; 328, vizsgált személy N : 666) 

Táblázatunk alapján megállapítható, hogy a fiúk és a lányok között 
néhány százalékos különbség van abból a szempontból, hogy a lányok kö
zül többnek olyan az alapélménye, hogy a családban elfoglalt helye szá
mára végtelenül sérelmes. Az életkor szerinti alakulást figyelembe véve az 
tűnik szembe, hogy 17 (18) éves korra érezhetően felerősödik ez az alap
érzés fiúknál és lányoknál egyaránt. Azokban a családokban, amelyekben 
a fiatalok kitaszítottnak érzik magukat, a család és a gyermek összetar-
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tozása merőben formális, és valószínű, hogy csak a szükségszerűség, a ki
válás ideiglenes kivitelezhetetlensége (pl. az anyagi függőség) tartja otthon 
az előnytelen érzelmi státust elfoglaló gyereket. Mindezzel együtt azonban 
eredményeink alapján az a benyomásunk, hogy a család a tizenéves fia
talok túlnyomó többsége számára nem teremt ilyen szélsőséges helyzetet, 
bár erősen feltűnő, hogy ugrásszerűen megemelkedik a 17 éves fiatalok 
ilyen jellegű alapélménye a fiatalabb korosztályokhoz viszonyítva. 

A fiatalok és az iskola 

A szülői ház mellett a serdülő életének második alapvetően fontos szín
tere az iskola, mely számos konfliktushelyzet forrása lehet. Mivel jelen 
tanulmányunkban a fiatalok közérzetével, valamint bizonyos környezeti 
tényezőknek a fiatalok közérzetére gyakorolt hatásával kívánunk foglal 
kőzni, ez alkalommal eltekintünk attól, hogy a serdülő és az iskola vi
szonyát a tanulmányi eredmények függvényében értékeljük. Noha közér
zeti szempontból az sem egészen mindegy, hogy valaki színtiszta kitűnő 
tanulóként, vagy éppen bukdácsoló diákként vesz részt egy osztályközösség 
munkájában, de a tanulmányi eredmény a pszichés tényezőkön kívül ér
telmi képességeket és más tulajdonságokat (szorgalom, kitartás stb.) i« 
tükröz. Munkánkban a fiatalok és az iskola konfliktusos voltát egyfelől 
az iskolai büntetések, megrovások előfordulásának gyakoriságával, másfe 
lől viszont az osztálytársak részéről „elszenvedett" sérelmekkel próbáltuk 
jellemezni. 

Eredményeink azt tükrözik, hogy a tanulók 17,27%-a igazolatlan tá
volléte vagy más iskolai vétség miatt az iskolaév során megrovásban ré
szesült. Az átlagértéknél többet mond azonban, ha nemek szerinti tago
lásban vesszük szemügyre az eredményt. Kiderül ugyanis, hogy míg a 
fiúknak 26,92%-a, tehát több mint negyedrésze, addig a lányoknak mind 
össze 7,32%-a került összeütközésbe az iskolai normatívakkal. A fiúk 
tehát a lányoknál sokkal kevésbé tűrik az iskola rendjét, jóval többszöt 
kerülnek olyan helyzetbe, amely megrovást von maga után. Az iskola 
„házirendje" a fiúk számára jóval több konfliktus forrása mint a lányok 
számára. 

Az iskola azonban nemcsak az általa megtestesített társadalmi követel
ményeket közvetíti a fiatalok felé, de nem kevésbé lényeges abból a 
szempontból sem, hogy az iskolában kialakuló kortársi, osztálytársi cso
portok egy sajátos normarendszert testesítenek meg; mégpedig egy olyan 
normarendszert, amelynek kritériumai nem szoktak egybeesni az iskola 
mint intézmény elvárásaival. Lehet valaki például egyszemélyben osztály
társai körében „menő fej", tanárai szemében „lusta, felelőtlen diák", szü
lei előtt pedig „elvetemült csavargó (hazudozó, naplopó stb.)". 

Jelen munkánkban a serdülőkorú fiatalok és az osztálytársi csoportok 
viszonylatában azokat a motívumokat emelnénk ki, amelyek kedvezőtlenül 
befolyásolják az adott fiatal meghatározott csoporton belüli helyzetét. En-
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nek megfelelően megvizsgáltuk, hány személy panaszkodik arra, hogy osz
tálytársai kötekednek vele, majd arra az esetre fordítottunk figyelmet, ha 
a serdülő kétségbeejtőnek érzi osztálytársai körében elfoglalt helyét. 

Ezek szerint a diákoknak körülbelül negyedrésze érzi úgy, hogy társai 
rendszerint csipkelödnek, kötekednek vele, és a nemek szerinti megoszlás 
is ugyanezt a százalékos értéket fejezi ki (a fiúk esetében 25,74%, a lá
nyoknál 25,00%). Az osztályközösségen belül fiúk—lányok teljesen meg
egyező arányban vannak tehát kitéve az osztálytársak részéről feléjük 
irányuló bosszantásoknak. Ennél a rendszeres kötekedésnél, ami alighanem 
arra „megy k i" , hogy szándékosan ugrassák, bosszantsák a kiszemelt áldo
zatokat, jóval súlyosabb helyzetet árul el, ha a fiatal arra panaszkodik, 
hogy diáktársai körében kitaszítottnak érzi magát. 2. táblázatunk adatai 
erre vonatkozó értékeinket tükrözik. 

2. tábláza: 

Л diáktársak körében kitaszítottnak érzi magát 

életkor kitaszítottnak érzi nem érzi 
magát kitaszítottnak 

fiú lánv fiú lány 
°/o % °/o °/o 

(13) 14 éves 6,25 8,11 93,75 91,89 
15 éves 9,09 4,21 90,91 95,79 
16 éves 2,59 5,68 97,41 94,32 
17 (18) éves 11,11 20,59 88,89 79,41 

összesen 6,8 7,62 93,2 92,38 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

Táblázatunk alapján a diákok 7,21%-a érzi kitaszított helyzetben le
vőnek magát a tanulói közösségben. A nemek szerinti megoszlás az egyes 
korosztályok között egyenetlen képet mutat. Általában, mintha a lányok 
körében lenne kissé erőteljesebb ez az érzés, és az általunk vizsgált leg
idősebb korosztályban, a 17(18) évesek körében a korábbi évfolyamokhoz 
viszonyítva felerősödik. Hogy vajon mi a magyarázata annak, hogy a 
17 (18) éves fiatalok jóval magasabb százalékban adnak hangot a diák
társak körében tapasztalt kitaszítottság érzésének, mint más korosztályok
ba tartozó fiatalok, erre egykönnyen nem lehet magyarázattal szolgálni. 
A vizsgált tanulói közösségek ugyanis nem újonnan kialakult formációk, 
hanem hosszú évek óta — jelentős részük az általános iskola első osztályá
tól kezdve — fennállnak, és feltételezhetően már korábban kialakulhattak 
a közösségen belüli értéknormák. Nem gondolhatunk tehát arra, hogy egy 
új csoporton belül nehezebben találják meg a helyüket a 17 év körüli 
személyek mint a fiatalabbak, legfeljebb azt feltételezhetjük, hogy ebben 
az életkorban hajlamosabbak csoporton belüli helyzetük szigorúbb újraér
tékelésére mint korábban. Ugyanez a jelenség észlelhető, ha a családon 
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belüli kitaszítottság érzésének mértékét tanulmányozzuk. A 17 év körüli 
fiatalok — a náluk egy-két évvel fiatalabb diákokhoz viszonyítva — eb
ből a szempontból is előnytelenebb helyzetűnek érzik magukat. 

A felmérésünkben részt vett fiatalok családi és iskolai környezetének 
és e környezetben elfoglalt helyének néhány jellemző sajátossága alapján 
felmerülhet a kérdés, hogy vajon a családi házban vagy pedig az iskolai 
környezetben problematikusabb-e a serdülő fiatal helyzete. Kiugró különbsé
get nem találtunk a családi és iskolai környezetben érzett legkedvezőtlenebb 
helyzetet illetően, bár az iskolában, a kortársi közösségekben érzett kita
szítottság érzése mintegy 2%-kal meghaladta a családi közösségben észlelt 
kitaszítottság mértékét. Az iskola mint intézmény támasztotta normákkal 
azonban ennél jóval magasabb százalékban összeütközésbe kerülnek a fia
talok — közülük is elsősorban a fiúk. A 17 év körüli korosztály a csa
ládban, az iskolában, a kortársi közösségekben egyaránt kedvezőtlenebbül 
ítéli meg a helyzetét mint a fiatalabbak, s ez a sajátosság mindenképpen 
figyelmet érdemel. Éppúgy mint az a jelenség, hogy noha vizsgált személyek 
családi háttere külső szempontok alapján általában jónak, megbízhatónak 
ítélhető, a családon belül az „ideges természetű" édesanyák ijesztően ma
gas száma semmiképpen sem megnyugtató. 

Közérzeti sajátosságok: a „meg nem értettség" 

A külső jegyeiben eléggé biztonságosnak, állandónak látszó családi hát
tér következtében a serdülőknek szerencsére csak csekély százaléka érzi 
végképp kétségbeejtőnek és reménytelennek a helyzetét a szülői házban. Ami 
azonban közel sem jelenti azt, hogy ne lennének konfliktusok a család és a 
serdülő között. Éppen ellenkezőleg. Mint ahogy a serdülőkor sajátosságait 
számba véve szakkönyvek is megemlítik, ebben az életkorban a fiatalok 
arra törekszenek, hogy lazítsanak a szorosabb családi kapcsolatokon, a 
szülők túlzott gyámkodásán, és fokozódó önállóságérzésük következtében 
igyekszenek bizonyos kérdéseket egymaguk megoldani. A családi élet te
rén jelentkező nehézségekhez hasonló konfliktusok adódnak az iskolai élet 
vonatkozásában is. A kisiskolások iskolához és tanítóhoz való általában 
pozitív viszonyát igen gyakran kritikus beállítódás, elégedetlenség válthat
igen általános a fiatalok részéről az a panasz, hogy a szülők és a tanárok 
ja fel. Felmérésünk eredményei is azt tanúsítják, hogy ebben az életkorban 
értetlenül fogadják problémáikat, és megértés helyett gyakran indokolat
lanul büntetnek. 

3. táblázatunk mutatói a fentiekkel kapcsolatosan feltárják, hogy a ser
dülők több, mint 70%-a úgy érzi, hogy környezete nem érti meg. 

3. táblázatunk eredményei arról tanúskodnak, hogy a 14—17 éves fiúk 
és lányok kis híján háromnegyed részének (71,77%-ának) az a véleménye, 
hogy problémáit, viselkedését szülei és tanárai az esetek túlnyomó részé
ben nem értik meg. Nemcsak a nemek között nem találunk számbavehető 
különbséget ebből a szempontból, de az általános iskolába járó fiatalok 
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3. táblázat 

Tanárai és szülei nem értik meg 

életkor nem értik meg megértik 

fiú 
•/o 

lány 
o/o 

fiú 
% 

lány 
% 

(13) 14 éves 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

72,66 
71,59 
74,03 
66,67 

70,27 
65,66 
72,73 
82,35 

27,34 
28,41 
25,97 
33,33 

29,73 
34,34 
27,27 
17,65 

összesen 71,89 71,65 28,11 28,35 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

és a középiskolás diákok is hasonló mértékben vallják ezt. A meg nem 
értettség az adott korosztályba tartozó fiatalok túlnyomó többségének egyik 
alapélményeként jelentkezik vizsgálati anyagunkban. A fiatalok egyötöd 
részének viszont az a meggyőződése, hogy környezete, azon túlmenően, hogy 
problémáit nem érti meg, igen gyakran büntetéseket ró ki reá. 4. tábláza
tunk erre vonatkozó felmérési eredményeinket tükrözi. 

4. táblázat 

Ügy érzi, hogy gyakran minden ok nélkül büntetik 

életkor „ok nélkül 
büntetik" 

„nem 
ok 

büntetik 
nélkül" 

fiú 
% 

lány 
% 

fiú 
% 

lány 
% 

(13) 14 éves 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

22,66 
28,41 
22,08 
24,44 

16,22 
20 
22,73 
20,59 

77,34 
71,59 
77,92 
75,56 

83,78 
80 
77,27 
79,41 

összesen 24,26 18,93 75,74 81,07 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

Átlagosan a fiatalok 21,92%-a érzi úgy, hogy gyakran kap meg nem 
érdemelt büntetéseket. A fiúk néhány százalékkal többen panaszkodnak 
erre mint a lányok. Ez a pár százalékos különbség fiúk és lányok között 
tulajdonképpen előre várható volt, hiszen a lányok általában is kevesebb 
büntetést kapnak mint a fiúk. (Büntetések alatt nemcsak az iskolai meg
rovásokra gondoltunk, hanem a szülőktől kapott büntetésekre is.) Az „ok 
nélkül" elszenvedett büntetések — függetlenül attól, hogy ténylegesen ok 
nélkül következtek-e be, vagy csak a fiatal értékeli így — a fiatalok és a 
környezet közötti manifesztálódott konfliktusokra utalnak. Ügy is fogal-

39 



mázhatnánk, hogy a serdülő és a családi-iskolai környezet közti diszhar
mónia egyik fokozatát jelöli: amolyan közbülső fázist azon a skálán, amely 
a meg nem értéstől a családi és iskolai közegben érzett teljes kitaszítottsá
gig vezet. 

Érzékenység, sértődékenység, énbizonytalanság 

Mivel munkánkban a serdülőkorú fiatalok közérzetét szándékozunk vizs
gálni (és nem akarunk „igazságot tenni" felnőttek és fiatalok között), eb
ből a szempontból nincs különösebb fontossága annak a kérdésnek: vajon 
a serdülők okkal vagy ok nélkül érzik úgy, hogy környezetük indokolatla
nul ró ki rájuk büntetéseket. Közérzeti szempontból az a lényeges, hogy a 
fiatalok ötödrésze környezete fegyelmező eljárásait indokolatlannak érzi. 
Márpedig — és erre úgyszintén vizsgálati eredménycink mutatnak rá — 
ebben az életkorban igen érzékenyen reagálnak a fiatalok az őket ért bí
rálatokra. Nagyon sért, ba valaki bírál vagy korhol — hangoztatja a vizs
gált személyek több, mint 40%-a. Erre vonatkozó értékeinket nemek és 
életkorok szerinti megoszlásban az 5. táblázat adatai tüntetik fel. 

5. táblázat 

Sagyon sérti, ha bírálják vagy korholják 

életkor nagyon sérri nem sérti 

fiú 
% 

lány 
°/o 

fiú 
°/o 

lány 
% 

(13) 14 évet 
1.1 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

36,72 
47,73 
28,57 
31,11 

46,85 
53,68 
44,32 
52,94 

63,28 
52,27 
71,43 
68,89 

53,15 
46,32 
55,68 
47,06 

összesen 36,98 48,98 63,02 5 1 2 2 

(fiú N : 338, lány N : 32S. vizsgált személy N : 666) 

A fiatalok 42,79%-a nagyon sérelmesnek érzi, ha bírálat éri környezete 
részéről. Ebből a szempontból a lányok érzékenyebbnek bizonyulnak mint 
a fiúk, és egyes korosztályokban náluk még 50%-nál is magasabb értékeket 
kaptunk az adott kérdésre vonatkozóan. A fiúk náluknál kevésbé érzik 
sértve magukat, ha valaki korholja, bírálja őket, de az ő átlagértékeik is 
36,98%-os eredményt mutatnak az adott kérdéssel kapcsolatosan. 

Az eddigiek alapján a fiatalok közérzetét befolyásoló környezeti hatá
sok között tarthatjuk számon a fiatalok mintegy 70%-ának véleményét, 
mely szerint szülők-nevelők nem értik meg problémáit, egyötöd részének 
meggyőződését, hogy ok nélkül büntetik őket, s több mint 40%-ának azt 
a beismerését, hogy a bírálatot, korholást nagyon nehezen tudják elviselni. 
Ezeket a beismeréseket, alapérzéseket komolyan kell vennünk. A meg nem 
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értettség, az indokolatlan büntetés lelki traumák, válságok, belső megha
sonlottság forrása is lehet. A jelenség még az irodalomból is ismeretes. 
Nyilasi Misi története a magyar irodalomban a problémának klasszikus 
irodalmi ábrázolását adja. 

A sértődékenység, a meg nem értettség, az érzékenység, a hangulatok 
labilitása éppúgy jellemző a serdülőkorra, mint az énbizonytalanság, vagy 
éppen a cselekvések során megnyilvánuló bizonytalanság — állapítják meg 
a serdülőkorral foglalkozó szakkönyvek. „A serdülő még képtelen arra, 
hogy tárgyilagosan és objektíven értékelje saját magát. Pillanatnyi önér
zete és öntudata inkább a mindenkori szituációból nő ki. . . . könnyen abba 
a veszélybe kerülhet, hogy ideiglenesen túlbecsüli magát. . . . Nem sokkal 
később egy kudarc-szituáció már kisebbrendűségi érzést kelthet benne. 
Ilyenkor azután a serdülő sokkal kevesebbre becsüli magát, mint ameny-
nyire tulajdonképpen képes. Kételkedik a saját képességeiben, és ezáltal 
még jobban elveszti önbizalmát" — összegezi a serdülő énbizonytalansá-
gának lényegét egy gyermekpszichológiával foglalkozó szakkönyv. 9 Fel
mérésünkben az énbizonytalanság és a cselekvési bizonytalanság mértékére 
a vizsgált személyek azon megnyilatkozásai alapján következtettünk, hogy 
közülük hányan érzik azt, hogy cselekedeteikkel, viselkedésükkel valamilyen 
„hülyeséget" csinálnak. Eredményeinket 6. táblázatunk tünteti fel. 

6. táblázat 

Mindig attól fél, hogy „hülyeséget" csinál 

életkor fél attól nem fél 

fiú 
e/o 

lány 
•/a 

hú 
°/o 

lány 
% 

(13) 14 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

27,35 
25 
24,68 
17,78 

38,74 
40 
38,64 
32,35 

72,66 
75 
75,32 
82,22 

61,26 
60 
61,36 
67,65 

összesen 24,85 38,41 75,15 61,59 

(fiú N : 338. lány 7 S": 328, vizsgált személy > i: ^66) 

Altalánosságban véve azt mondhatjuk, hogy a fiatalok egyharmad része 
(31,53%) aggódik amiatt, hogy viselkedése és cselekedetei a maga és má
sok szemében „hülyeségnek" minősülhetnek. A lányok aggodalmaskodób
bak, a fiúkat kevésbé nyugtalanítja tetteik ilyen jellegű értékelése. A lá
nyok minden általunk vizsgált életkorban lényegesen magasabb százalékban 
tartottak attól, hogy cselekedeteiket mások „hülyeségnek" tartják mint a 
fiúk, ami a fiúknál nagyobb mértékű énbizonytalanságra, cselekvési bi
zonytalanságra utal. Feltételezhető, hogy a nemek között levő ilyen jellegű 
különbség szocializációs-nevelési sajátosságokra vezethető vissza. Tagad
hatatlan, hogy a különböző nemű gyermekek nevelésében a családon belül 
még manapság is különböző pedagógiai elvek érvényesülnek, amelynek 
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következtében a fiúgyermekek hamarabb kicsúsznak a család, a szülői ház 
kontrollja alól mint a lányok. A család hamarabb belenyugszik fiúgyer
meke önálló kezdeményezéseibe, még akkor is, ha egyáltalán nem ért egyet 
azokkal mint a lányok esetében. A környezetüktől függőbb helyzetben levő 
lányokat természetes, hogy jobban nyugtalanítja az, hogy cselekedeteik 
hogyan minősülnek mint a náluk lényegesen több önállósággal rendelkező 
fiúkat. Az iskola ilyen értelemben nem tesz különbséget a nemek között 
— ez kifejezetten a családon belüli nevelés következetlensége — s az ered
mény is szembetűnő: az aggodalmaskodó lányok alig kapnak büntetéseket, 
a cselekedeteik és magatartásuk miatt kevésbé nyugtalankodó fiúk náluk 
jóval magasabb százalékban okoznak problémákat. Ami azonban arra is 
utalhat, hogy a lányok nemcsak jobban meggondolják cselekedeteiket, de 
tetteik várható bizonytalan kimenetele következtében talán kevesebbszer 
is lépnek fel önállóan mint a fiúk. 

Ezek a következtetések talán túl messzire visznek cl. Azt vi
szont mindenképpen leszögezhetjük, hogy a lányok esetében érzé
kelhetünk egy olyan tendenciát, amely a fiúknál nagyobb fokú énbizony-
talanságban, cselekvési bizonytalanságban nyilvánul meg. A lányok nem
csak arra érzékenyebbek, hogy viselkedésük, cselekedeteik milyen benyo
mást keltenek, de általában is érzékenyebbnek látszanak a fiúknál. Ezt 
támasztotta alá már a lányok nagyobb fokú sértödékenységére vonatkozó 
mutatónk is (5. táblázat), de erre a következtetésre juthatunk, ha a fia
talok arra vonatkozó válaszait összegezzük, hogy hányan érzik különösen 
érzékenynek és szégyenlősnek magukat közülük. 7. táblázatunk mutatói 
ezzel kapcsolatosan adnak tájékoztatást. 

7. tábla:.-.-. 

\agyon szégyenlős ós érzékeny 

ólctkor s/.é cyenlős és 
érzékeny 

nem jellemző 

fiú 
»/o 

lánv 
% 

fiú 
% 

lánv 
°/o 

(13) 14 éves 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

7.81 
11.36 
14,29 
17,78 

20,72 
21,05 
28,41 
23,53 

92,19 
88,64 
81,71 
82,22 

79,28 
78,95 
71,59 
76,47 

összesen 11.54 23,17 88,46 76.83 

(fiú N : 33S. lány > i: 32S, vizsgált szernél} N : 666) 

Ha a táblázat alapján az átlageredményt vesszük szemügyre, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a lányok között kétszer annyian vannak különösen „szé
gyenlős és érzékeny" fiatalok mint a fiúk között. Az életkori mutatók ala
kulása mintha egy lassú (néhány százalékos) növekedést jelezne: ahogy 
egyre „beljebb" haladnak a fiatalok a serdülőkorba, annál többre lesz jel-
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lcmző ez a sajátosság. A szégyenlősséghez és érzékenységhez hasonló szá
zalékos értékeket jeleznek azok a mutatók is, amelyek a nehezen barát
kozó fiatalok arányát tüntetik fel — különösen a fiúkra vonatkozóan. A 
felmérésben részt vett fiúk 12,72%-a állította, hogy nehezen köt újabb 
barátságokat, s hozzájuk hasonlóan a lányok 13,41%-a vélekedett így. Míg 
tehát érzékenység tekintetében a fiúk és a lányok között különbségeket 
tudtunk felfedezni, a barátkozás szempontjából ilyen jellegű eltérés nem 
fedezhető fel a nemek között. 

Felmérésünk eddigi eredményei szerint a serdülőkorú fiatalok közérze
tét befolyásoló tényezők között legáltalánosabb a vizsgált korosztályok kis 
híján háromnegyed részére jellemző meg nem értettség. A fiatalok érzé
kenységének jellemző mutatója, hogy a bírálatot, korholást nehezen tole
rálják (több, mint 40%-ukra vonatkozik ez), sőt a fiúk egytizede, a lányok 
közül pedig általában minden ötödik kifejezetten szégyenlősnek és érzé
kenynek vallja magát. A fiataloknak körülbelül egyharmada bizonytalan 
cselekvéseinek és magatartásának megítélésében. 

Jövővárás, jövőtudat 

A fiatalok jövőhöz való viszonya sokat elárul közérzetük, életérzésük 
sajátosságairól. A jövőhöz való problematikus viszony — akár arról van 
szó, hogy a fiatal félelemmel gondol az elkövetkezendőkre, akár ábrán
dokba merülve, minden realitást nélkülözve gondol rá — mindenképpen 
figyelmeztető jel. A serdülő- és ifjúkor sajátosságaival foglalkozó szak
könyvek kitérnek arra, hogy az „énfejlődés" válságainak vagy legalábbis 
a normális fejlődés megakadásának vészjelei között tartható számon a jö
vőre vonatkozó problematikus hozzáállás. Különös figyelmet érdemel tehát 
az a kérdés, hogy a fiataloknak milyen a jövőre vonatkozó elképzelése. 
Felmérésünkben ezzel kapcsolatosan a következő eredményeket kaptuk: 
A fiatalok nagy része nagyon pozitívan viszonyul a jövőhöz. „Nagy ter
veket szeretnék a jövőben megvalósítani" — hangoztatta a fiatalok 
67,72%-a. A fiúk és a lányok kis eltéréstől eltekintve hasonló arányban 
törekednek a „nagy tervek" megvalósítására. Ám a vizsgált személyek 
egyharmada (33,33%-a) beismeri azt, hogy egyáltalán nem szokott gon
dolni a jövőjére. A fiúk és a lányok ezzel kapcsolatosan is hasonlóképpen 
vélekedtek, csak mintegy 4%-os különbség észlelhető az általuk adott vá
laszokban, azaz ennyivel kisebb azoknak a lányoknak a száma, akik nem tö
rődnek a jövővel. A jövő iránti legproblematikusabb hozzáállást azok a fia
talok mutatták, akik rettegéssel gondolnak saját jövőjükre. Ezek a fia
talok vizsgált személyeink 16,97%-át alkotják. Az átlagértéknél azonban 
kifejezőbb, ha nemek szerinti differenciálódásban vesszük szemügyre az 
adott szempontot. A fiúk esetében minden általunk vizsgált korosztályban 
1 2 — 1 3 % között mozog azoknak a fiataloknak a száma, akiket rettegés
sel tölt el a jövő. A lányoknál azonban már a legfiatalabb korosztályban 
[a (13)14 évesek között is] pár százalékkal magasabb értéket kaptunk en-
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nél. (A 14 évesek között 16,22%, a 15 évesek között pedig 17,89% félt, 
ha a jövőre gondolt, a 16 és 17 éveseknek pedig több mint negyedrésze 
— 26,14%, illetve 26 ,47% — rettegett a jövőtől.) Ez igen magas szám, 
tendenciája pedig azt tükrözi, hogy az életkorral nemhogy csökkenne, de 
nő azoknak a fiatal lányoknak a száma, akiket a jövőre való örömteli 
felkészülés helyett bénító félelem, rettegés tölt el. 

Vajon mi lehet ennek a jelenségnek az oka? Hiszen mégsem gondolhat
juk azt, hogy a 16—17 éves fiatal lányok több, mint negyedrészénél az 
„én-fejlődés" válságba került. Ugyanakkor azonban adataink meggyőzően 
bizonyítják, hogy átlagban minden ötödik lány (20,43%) ennyire szélső
ségesen viszonyul a jövőhöz, és 100 fiúból 13-at hasonló érzés tölt el. 
Gondolhatunk arra is, hogy a belső válság-tünetek mellett sokkal objek
tívebb, külső tényezők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy fiataljaink jövő
képe közel se tekinthető kiegyensúlyozottnak. Mint ahogy a felnőtt korosz
tályoké sem az. Hogyan is lehetne bizakodással gondolni a jövőre, amikor 
előre meg sem jósolható, hogy mit hoz az új század. A mai serdülő gyerek
korukban elektronikai játékokkal szórakoztak, napelemes számológépek
kel mennek az iskolába, a videózás és a komputertechnika bűvöletében nő
nek fel. Ami azonban ma „menő" technikai csoda, holnapra elavult kacat, 
s kiszámíthatatlan, milyen technikai újdonságokkal rukkolnak elő holnap-
holnapután a szakemberek. De nem csak ezért bizonytalan a jövő — s 
nem is elsősorban ezért. A serdülők — akár a felnőttek — nap nap után 
értesülhetnek a tévében és a rádióban a világ külnböző pontjain dúló há
borúkról, és nem vonhatják ki magukat az aggodalom alól, hogy a sok 
háborús tűzfészek, mely sok hozzájuk hasonló korú fiatal halálát követeli, 
előbb-utóbb lángba boríthatja az egész világot. 

De nem kevesebb aggodalommal töltheti el őket sokkal közelebbi, sa
ját jövőjük is. Az elhelyezkedési lehetőségek korlátozott volta a majdani 
munkába állást teszi kérdésessé; a pályaválasztást és az iskolázást már 
rég nem az érdeklődés és a személyes hajlam, hanem az adott lehetőségek 
és a praktikus meggondolások motiválják. így hát egyáltalán nem csoda, 
ha a kényszerítő körülményeknek engedelmeskedve iskolát, szakmát és 
pályát választó fiatal, miközben tanulmányait a legcsekélyebb érdeklődés 
nélkül, kötelességből elvégzi, a majdani munkába állásra várakozás hosszú 
éveit látva maga előtt, inkább nem szeret erre a jövőre gondolni, vagy ha 
mégis, ezek a kilátások rémülettel töltik el. A fiatalok jövőképének kiala
kulását ezek a körülmények megítélésünk szerint jóval erőteljesebben befo
lyásolják, mint a serdülőkori „én-fejlődés" belső tényezőinek zavarai. Fel
mérési eredményeink arra utalnak, hogy a fiatalok egyharmad része az
zal, hogy elhessegeti jövőre vonatkozó gondolatait, a jövője iránti bizony
talanságának ad hangot; s a vizsgált személyek 16%-ának pedig — aki
ket rettegéssel tölt el a jövő gondolata — kifejezetten negatív érzelmi vi
szony határozza meg a jövőtudatát. 
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Rosszkedvüség, depresszió 

A jövőkép bizonytalansága mellett a serdülőkorú fiatalok egy részének 
közérzetét állandósult szomorú alaphangulat, lehangoltság, depressziós tü
netek határozzák meg. A serdülőkorban ugyan nem mennek ritkaságszám
ba a szélsőséges hangulatok (az egetverő ujjongás és a halálos elszomoro-
dás — Goethe szavaival élve: „himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt") , 
sőt a depresszióra való hajlam sem, de ez nem jelenti azt, hogy minden 
esetben súlyos patológiás tünetekre kellene feltétlenül gyanakodnunk — 
állítják a serdülőkor fejlődéslélektanával foglalkozó tudományos publiká
ciók. „Még a serdülőkori szorongásos állapotok, hangulatzavarok, öngyil
kossági kísérletek, kábítószer-fogyasztás sem tartoznak feltétlenül a pato
lógia körébe, hanem annak mintegy peremén helyezkednek el. Persze ha
sonló problémák neurózis vagy más lelki betegség tüneteként is jelentkez
hetnek" — hivatkozhatunk például Vikár György már korábban említett 
könyvében fejtegetett gondolataira. 7 Mindebből természetesen nem követ
kezik, hogy az ilyen típusú problémák jelentkezését „a korral jár" címen 
egy kézlegyintéssel el lehetne intézni, hanem éppen e tünetek jelentkezé
sénél fokozott odafigyelésre van szükség. Lehet az is, hogy ezek a han
gulatok, ijesztő tünetek a serdülőkor befejeztével nyomtalanul eltűnnek, 
és a személyiség fejlődésének egészében semmiféle következménnyel nem 
járnak, de az is előfordulhat éppen ekkora valószínűséggel, hogy mindez 
nem ilyen problémamentesen zajlik le. Nem érdektelen tehát annak a kér
désnek a vizsgálata, hogy a serdülőkorú fiatalok közül hányan küszköd
nek tartós lehangoltsággal, mennyire tehető azoknak a száma, akiket nyug
talanító álmok gyötörnek, sőt, vannak-e olyanok közöttük, akik életüket 
teljesen kilátástalannak érzik, s netán még azt is megfogalmazzák, hogy 
legszívesebben a halálba menekülnének. 

Alábbi táblázataink erre vonatkozó adatainkat tüntetik fel. 

8. táblázat 

Általiban rosszkedvű, lehangolt 

életkor rosszkedvű, lehangolt nem jellemző 

fiú lánv 
% 

fiú 
% 

lánv 
% 

(13)14 éves 
15 éves 
16 éves 
17(18) éves 

10,16 
13,64 
12,99 
31,11 

20,72 
13,68 
25 
47,06 

89,84 
86,36 
87,01 
68,89 

79,28 
86,32 
75 
52,95 

összesen 14,5 22,56 85,5 77,44 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

Tartós rosszkedvűségről ad tanúbizonyságot vizsgált fiataljaink 18,47%-a. 
A lányokra inkább jellemző ez a hangulat, mint a fiúkra. Míg a fiúk min-
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den életkorban 10—14% közti értékeket adtak erre a kérdésre, a lányok
nál 13 és 4 7 % (!) közötti ingadozást tapasztalhattunk. S úgyszintén, mint 
9. táblázatunk feltünteti, a lányokat gyakrabban nyugtalanítják nyomasztó 
álmok mint a fiúkat. 

9. táblázat 

Gyakran nyugtalanító, nyomasztó álmai vannak 

életkor nyomasztó álmai vannak nem jellemző 

fiú 
% 

lány 
% 

fiú 
% 

lánv 
°.'o 

(13)14 éves 
15 éves 
16 éves 
17(18) éves 

13,28 
19,32 
12,99 
8,89 

20,72 
21,05 
30,68 
23,53 

86,72 
80,68 
87,01 
91,11 

79,28 
78,35 
69,32 
76,47 

összesen 14,20 23,7S 85,S 76.22 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

A nyugtalanító, nyomasztó álmok gyakori jelentkezése már mindenkép
pen figyelmeztető tünetként fogható fel, s a fiatal tartós belső feszültségére, 
megoldatlan és feldolgozatlan problémáira, konfliktusaira utal. A rosszkcd-
vűséget, a lehangoltságot első pillantásra még úgy is értelmezhetnénk, mint 
a serdülő szokásos érzelmi hullámzásának egyik szélsőséges megnyilvánulá
sát. Ha azonban a tartós rosszkedvűségről panaszkodó fiatalok számát 
összehasonlítjuk a nyomasztó álmokkal küszködő fiatalok számával, fi
gyelemre méltó egybeeséseket tapasztalhatunk. Az átlagértékek mindkét 
vonatkozásban hasonlóak, a fiúk és a lányok között észlelhető különbség 
nemkülönben. S ha mindehhez hozzágondoljuk azt is, hogy az általános 
felfogás szerint a serdülőkori depresszió az esetek közül csak ritkán jelent
kezik nyíltan, sokkal gyakrabban fordul elő burkolt, közvetett formában 
(úgy, mint visszaesés a tanulásban, közönyösség, magányosság, lustaság 
stb.), akkor viszont a fiatalok részéről nyíltan megfogalmazott tartósan 
szomorú alaphangulat, lehangoltság, nyomasztó álmok jelenlétére még job
ban oda kell figyelni. A lányok közérzetét a fiúkénál nagyobb mértékben 
befolyásolják a depresszióra utaló tünetek. Ügyszintén ezt a benyomást 
támasztják alá azok a felmérési eredmények is, amelyek feltüntetik, hogy 
a lányok a fiúknál nagyobb százalékban tartják kilátástalannak az életet. 
A 10. táblázat a fiatalok ilyen értelmű kijelentéseit összegezi. 

A 8., 9. és 10. táblázatunk eredményei kölcsönösen megerősítik egymást, 
és ezzel együtt nyomatékosítják, hogy vizsgálati anyagunkban a fiatalok 
egy része depresszióra utaló tünetekkel küzd. A fiúk között 13—14% a 
fenti jelenség előfordulási gyakorisága, a lányok esetében pedig 21,34%. 
Hogy a lányok miért hajlamosabbak a depresszióra mint a fiúk, erre vo
natkozóan adatokkal nem rendelkezünk. Családi hátterük, a szülői házban, 
iz osztálytársak körében elfoglalt helyük szempontjából hasonló helyzetben 
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10. táblázat 

Az élet számára rendszerint kilátástalannak tűnik 

életkor kilátástal annak tűnik nem kil i tásta lan 

fiú 
% 

lány 
»/o 

fiú 
% 

lánv 
%' 

(13)14 éves 
15 éves 
16 éves 
17(18) éves 

10,16 
15,91 
12,99 
15,56 

20,72 
7,37 

35,23 
26,47 

89,84 
84,09 
87,01 
84,44 

79,28 
92,63 
64,77 
73,53 

összesen 13,02 21,34 86,98 78,66 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált s /emély N : 666) 

vannak mint a fiúk, bár azoknál érzékenyebbnek, sértődékenyebbnek, ön
érzetesebbnek bizonyultak. Hogy vajon ezekből a pszichés különbségekből 
következik-e, hogy a fiúknál nagyobb mértékben hajlamosabbak a borúlá
tásra, az élet „kilátástalanságának" hangoztatására, vagy emellett számos 
más, rejtett tényező is szerepet játszik (esetleg már a nagyobb fokú érzé
kenység, sértődékenység is más rejtett tényezők következménye lehet-e), 
ezzel kapcsolatosan legfeljebb feltételezésekbe bocsátkozhatnánk. Azt vi
szont vizsgálatunk adataival tudjuk alátámasztani, hogy a depresszióra való 
hajlam, az élet kilátástalanságának érzése a lányok 29,27%-ánál olyany-
nyira szélsőséges formát ölt, hogy véleményük szerint legszívesebben a ha
lálba menekülnének. 11. táblázatunk a vizsgált fiatalok körében rejtetten 
megjelenő szuieid késztetéseket tünteti fel. 

1 !. t áb l áza t 

Sokszor úgy érzi. jobb lenne meghalni 

cletkor 
úgy érzi, 

jobb lenne meghalni nem érzi úgy 

tiú 
•Л 

lány 
o/„ 

fiú 
% 

lány 
°/o 

(13)14 éves 
15 éves 
16 éves 
17(18) éves 

14,06 
12,5 
16,SS 

6,67 

23,42 
17,89 
45,45 
38,24 

85,94 
87,5 
83,12 
93,33 

76,58 
S2,U 
54,55 
61,76 

összesen 13,31 29 2 7 86,69 70,73 

(fiú N : 338, lánv N : 328, vizsgált s/( •mély N : 666) 

Napjainkban, a korábbi felfogásoktól eltérően, az a nézet alakult ki, 
hogy a legnagyobb mértékben komolyan kell venni minden olyan meg
nyilvánulást, amely öngyilkossági célzatú lehet. így, nem lehet elmenni az 
öngyilkossági kísérletek mellett szó nélkül, és nem lehet figyelmen kívül 
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hagyni a szuicidális színezetű kijelentéseket sem. Vonatkozik ez természe
tcsen minden korosztályra, így a serdülőkorú fiatalokra is. Annál is in
kább, mivel számtalan kimutatás igazolja, hogy a serdülőkorú fiatalok 
haláloki statisztikájában az öngyilkosság vezető szerepet játszik. Egy 
1961—65-ös kimutatás szerint például az 5—14 éves fiatalok csoportjá
ban a baleset mellett a második helyen szerepelt, a 15—19 éves fiatalok 
csoportjában pedig a balesetet megelőzően az első helyen. 8 „Akár tudo
mást veszünk róla, akár nem, az öngyilkosság veszélye a serdülő- és ifjú
kor egyik kulcsproblémája. Persze nem kizárólagosan, nem abban az ér
telemben, hogy ebben az életkorban más problémák nem is halmozódnak 
fel, vagy hogy az öngyilkosság veszélye csak a serdülő- és ifjúkor sajátos
sága. Nyilván arról van szó, hogy társadalmi együttélésünk lényeges je
gyeinek egy része serdülő- és ifjúkorban válik személyiségünk sajátjává" 
— írja a serdülőkori öngyilkosságokkal kapcsolatosan Hódi Sándor A 
„meghívott" halál c. könyvében. 9 S valóban úgy tűnik, hogy a serdülőkor
ban felmerülő ezernyi más probléma, baj mellett tényleg nem fordítunk 
általában kellő figyelmet a tizenéves korú fiatalok depressziós-szuicidális 
színezetű megnyilatkozásaira, viselkedésbeli, közérzeti sajátosságaira. A 
dohányzással, az alkoholfogyasztással, a kábítószerek iránti érdeklődéssel 
hadakozva, a fiatalok bontakozó szexuális érdeklődését árgus szemmel 
ügyelve gyakran — kevésbé látványos megnyilvánulásuk miatt — észre 
sem vesszük azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek a serdülőkorú fiatal 
kétségbeesett lelkiállapotáról, depresszió felé sodródó életérzéséről, rejtett 
szuicidális késztetéseiről vallanak. Felmérésünk adatai ezzel kapcsolatosan 
komoly meglepetéssel szolgálhatnak számunkra. Ha nemek szerinti meg
közelítésben elemezzük kapott eredményeinket, az a következtetés vonha
tó le, hogy a vizsgált korosztály fiútagjai között 13%-os a depressziós-
szuicidális tünetekkel, rossz közérzettel, lehangoltsággal, nyomasztó, nyug
talanító álmokkal, jövőtől való félelemmel küzdő személyek aránya, s mi
vel ez a százalékos arány állandó maradt valamennyi, depresszióra utaló 
kérdésünk során, a fiúkra vonatkozóan megalapozottnak tekinthető. A lá
nyok esetében ennél magasabb százalékos értékekkel kell számolnunk. A 
szuicidális színezetű kijelentések a lányok között 29,27%-os értékeket mu
tatnak, sőt, ha a 16—17 évesek korosztályát vizsgáljuk meg (tehát gyakor
latilag a középiskola első és második osztályába járó fiatal lányok kor
csoportját), az átlageredmény még ennél is nagyobb lesz (43,44%). És ez, 
akárhogy nézzük is, mindenképpen komoly figyelmeztető adat. Még ak
kor is, ha távol áll tőlünk a feltételezés, hogy minden, az élet kilátásta
lanságát hangoztató kijelentés mögött ténylegesen realizálódó szuicid haj
lamot tételezzünk fel. Vizsgálati eredményeinkből arra következtethetünk, 
hogy a lányok a fiúkénál magasabb hányadának igen rossz a közérzete: 
túlérzékenyek, önértékelésükben bizonytalanok, a bírálatra sértődékenyek, 
a jövőtől rettegnek, tartós rosszkedvűség, nyugtalanító álmok és az élet 
értelmét megkérdőjelező gondolatok nyomasztják őket. Ezek a tényezők 
külön-külön talán nem is lennének annyira aggasztóak, e tünetek együtte
se, halmozott előfordulása azonban komoly odafigyelést kíván. Nem utol-
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sósorban annak a felismerésnek a tudatosítását is, hogy a kevésbé látvá
nyos, kevésbé szembetűnő formában jelentkező magatartási-közérzeti sa
játosságok mögött legalább olyan súlyos problémák rejtőzhetnek mint a 
serdülőkorra olyannyira jellemző, kihívóan feltűnő viselkedési formák mö
gött. 

Pszichoszomatikus tünetek 

A serdülőkorú fiatalok közérzetéről sokat elárulnak azok az adatok is, 
amelyek rámutatnak a vizsgált korosztályok körében megjelenő vegetatív
neurotikus, vagy esetleg már-már a patopszichológia körébe tartozó tüne
tek előfordulási gyakoriságára. A legáltalánosabb panasz ezen a téren a 
tizenéves fiatalok között az általános fáradtság és kimerültség. Majdnem 
minden második fiatal gyakorta teljesen kimerültnek érzi magát. A 12. 
táblázat adatai erre vonatkozóan adnak áttekintést. 

12. táblázat 

Gyakran fáradt és kimerült 

életkor fáradt és kimerült nem jellemző 

fiú 
% 

lány 
°/o 

fiú 
% 

lány 
°/o 

(13)14 éves 
15 éves 
16 éves 
17(18) éves 

46,88 
54,55 
44,16 
53,33 

40,54 
47,37 
54,55 
76,47 

53,12 
45,45 
55,84 
46,67 

59,46 
52,63 
45,45 
23,53 

összesen 49,11 50 50,89 50 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

A felnőtt korosztályok általában csak kevéssé szoktak hitelt adni a fá
radtságra és kimerültségre panaszkodó fiatalok szavainak. Vagy ha el is 
hiszik, az esetek túlnyomó többségében nem tulajdonítanak nagyobb je
lentőséget az egész ügynek. Kifejezetten ilyen tünettel alig kerülnek orvo
sok-pszichológusok elé a fiatalok, inkább csak akkor derülnek ki az ilyen 
panaszok, ha más problémák is előfordulnak (visszaesés a tanulásban stb.) 
A fáradtság és a kimerültség ma még elsősorban a felnőttek „privilégiu
ma". Bár, ha 12. táblázatunk adatait szemügyre vesszük, világossá válik, 
hogy mind nemek szerint, mind az egyes életkorokban egyaránt igen ma
gas százalékban határozza meg a közérzetet a gyakori fáradtság. Bizonyára 
közrejátszanak e jelenség kialakulásában az életkorral járó szervezeti-bio
lógiai változások, érzelmi-hangulati labilitások, ám arról sem szabad meg
feledkeznünk, hogy a serdülőkorú fiatalokkal szemben támasztott iskolai 
követelmények fokozott mértékben hozzájárulhatnak e tartósan kedvezőt
len közérzeti állapot kialakulásához. Az újabb tantervek — minden előre
jelzés és pedagógiai-pszichológiai javaslat ellenére is — csak fokozzák 
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a követelményeket. Az iskolai óraszámok ahelyett, hogy csökkenének, egy
re emelkednek. Már az első általános iskolai osztályba járó tanulóknak is 
van öt-hat tanítási órájuk! A hatodikos, hetedikes tanulók esetében már 
az is szinte „magától értetődő", ha egyes tantárgyak „nem férnek b e " az 
órarendbe, és „nulladik" órákat iktatnak be, vagy külön kell bemenni 
egyes órákra. A középiskolás diákok életét a napi hét-nyolc (!) tanítási óra 
mellett gyakran az utazás viszontagságai is megkeserítik. Ezen kívül e ren
geteg tanítási órán való részvétel is komoly feszültségekkel, fárasztó meg
terheléssel jár. Az iskolákban napirenden vannak az ellenőrzők, az írás
beli-szóbeli számonkérések, a dolgozatok. Nem ritka, ha egy nap két-há
rom ún. ellenőrzőt is megíratnak a tanulókkal. Ilyen körülmények között 
valóban nem csoda, ha a fiatalok fele tartós fáradtságot és kimerültséget 
érez, ami magától értetődően megnehezíti a tanulásban való helytállást, ez 
viszont ismét csak fokozza a kimerültséget, s a folyamat, a körforgás a 
tanév végén nem is áll meg. 

A fáradtság és kimerültség mellett a másik legáltalánosabban jelentkező 
vegetatív tünet a serdülő fiatalok körében a fejfájás. Mint ahogy 13. táb
lázatunk feltünteti, a fiatalok egy részének úgy fáj a feje, hogy ez még 
a tanulásban is akadályozza. 

13. táblázat 

Néha annyira fáj a feje, hogy tanulni se tud 

életkor fáj a feje nem jellemző 

fiú 
% 

lány 
% 

fiú 
% 

lány 
•/o 

(13)14 éves 
1 5 éves 
16 éves 
17(18) éves 

21,88 
38,64 
31,17 
24,44 

50,45 
43,16 
44,32 
38,24 

78,12 
61,36 
68,83 
75,56 

49,55 
56,84 
55,68 
61,76 

összesen 28,7 45,43 71,3 54,57 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

A fejfájás — mint táblázatunk eredményei mutatják — elsősorban a 
lányokat gyötri. 45,43%-ukat annyira kínozza, hogy nem tudnak tanulni. 
Ha azután a tanulmányi eredmény ténylegesen leromlik, akkor a szülők 
felfigyelnek a jelenségre, egyébként egy-két tablettával orvosolják a prob
lémát, nem gondolva arra, hogy a majdani rendszeres gyógyszerfogyasztást 
talán éppen ezzel a lépéssel alapozzák meg. A fiúk kevésbé hivatkoznak 
fejfájásra, mint a lányok, de azért közülük is elég sokan panaszkodnak 
erre. (28,7%) Számunkra a fejfájásnak mint a fiatalok közérzetét kedve
zőtlenül befolyásoló tényezőnek van jelentősége, s ebből a szempontból a 
fejfájásra panaszkodó fiatalok száma elgondolkoztatóan magas. 

A fejfájás, a kimerültség, a fáradtság igen gyakori előfordulása a ser
dülőkorú fiataloknál szinte már előlegezi a majdani felnőttek között is ál-
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talánossá váló tüneteket. A kimerültség, a fejfájás ilyen nagy mértékben a 
serdülőkorban fordul elő először, a kisgyermekkorban nem ilyen általáno
sak ezek a jelenségek. Más a helyzet azonban a hasfájással. A hasfájás a 
korai csecsemőkortól kezdődően a gyermekkor egészén át a leggyakrabban 
előforduló ideges vagy legalábbis kimutathatatlan forrásokból táplálkozó 
panasz. Vajon mennyire jellemző ez a serdülőkorú fiatalokra? 14. táblá
zatunk eredményei erre a körülményre vonatkoznak. 

14. táblázat 

Sokszor fáj a hasa 

életkor fáj a hasa nem fáj 

fiú lány fiú lány 
»/o % % °/o 

(13)14 éves 11,72 23,42 88,28 76,58 
15 éves 17,05 23,16 82,95 76,84 
16 éves 9,09 17,05 90,91 82,95 
17(18) éves 15,56 23,53 84,44 76,47 

összesen 13,02 21,65 86,98 78,35 

(fiú r> I: 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

Átlagosan a fiatalok 16,51%-a panaszkodik gyakori hasfájásra. Számuk 
tehát jóval kevesebb mint azoké a fiataloké, akiket fáradtság, kimerültség, 
gyakori fejfájás gyötör. A hasfájás a tizenéves korosztály körében tehát 
már nem a legáltalánosabban elterjedt panasz, hanem ezt megelőzik más 
tünetek (kimerültség, fáradtság, fejfájás). Ez a helyzet a lányok esetében 
is. Noha ez alkalommal is a lányoknál több esetben fordul elő az adott 
tünet, de ezt a serdülőkori biológiai fejlődés sajátosságaiból következően 
természetesnek is tekinthetjük. Függetlenül azonban a biológiai sajátossá
goktól a lányok közül kétszer annyian szenvednek fejfájástól mint hasfá
jástól, és míg körülbelül minden ötödik lánynak fáj a hasa, addig minden 
második kimerültnek, fáradtnak érzi magát. A fenti körülmények is azt 
a benyomást erősítik meg, hogy a serdülőkor megannyi problémája nem 
irható egyszerűen a serdülőkorban végbemenő belső, biológiai változások 
számlájára, hanem ezernyi más, külső környezeti körülmény határozza azt 
meg. 

A serdülőkorban jelentkező más szomatikus (vagy patopszichológiai jel
legű) tünetek a fiatalok kisebb hányadát érintik. Gondolunk itt elsősor
ban a „t ic" különböző megjelenési formáira, a dadogásra, az enurézisre* 
és egyebekre. Bár ezekben a vonatkozásokban is rábukkanunk olyan sa
játosságokra, amelyek kiemelt hangsúlyt érdemelnek. Ez a helyzet a dado-
gással kapcsolatosan is. A pszichológiai szakkönyvek megemlítik, hogy a 
„gyerekek összességének egy-két százaléka dadog, hebeg, hadar vagy sely-

* vizelési kényszer 
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pit, fiúk lényegesebben gyakrabban, mint leányok." 1 0 A fenti tényállás is
meretében ezek után hogyan értékeljük saját adatainkat , melyek ugyan 
valóban arra utalnak, hogy a fiúk között általánosságban többen panasz
kodnak dadogásra, mint a lányok közül, de a 2%-os többletet sehogy sem 
lehet „lényegesen" nagyobb gyakoriságnak felfogni. Másfelől viszont vizs
gált személyeink közül nem egy-két százalék, hanem fiúknál 15,98°/o, lá
nyoknál pedig 13,2% állítja azt, hogy néha dadog. Akármelyik vizsgált 
életkort vesszük szemügyre, a szakkönyvek által jelzett egy-két százaléknál 
mindig magasabb értékeket kaptunk, s még olyan tendenciát sem jelez
nek mutatóink, mintha az életkorral csökkenne az ilyen típusú zavarokkal 
küzdő egyének száma. Mivel felmérésünkben az alkalmankénti dadogásra 
panaszkodó fiatalok 10%-nál alacsonyabb értékeket egyetlen életkorban 
sem jeleztek (ezzel szemben 17%-os, 18%-os, sőt 26%-os értéket is kap
tunk), részben arra gondolhatunk, hogy a probléma lényegesen elterjedtebb, 
mint amilyennek azt tartjuk, részben pedig arra, hogy másképp értelme
zik a dadogást a szakkönyvek és másképp a fiatalok. A minden szituáció
ban, minden megnyilatkozásban dadogó fiatalok száma valóban csekély 
(s ebben az értelemben valóban nem haladhatja meg az egyes életkori cso
portok egy-két százalékát). A néha dadogó — tehát bizonyos szituációban, 
pl. az iskolában felelés, számonkérés során el-elakadó, szavakat, szótago
kat ismételgető, egyes szavak, kifejezések kimondásával küszködő fiatalok 
száma ennél lényegesen magasabbnak tűnik, s valószínűen az ilyen típusú 
beszédzavarra gondoltak az alkalmankénti dadogásra panaszkodó fiatalok. 
Feltételezhető, hogy bizonyos körülmények között (pl. az iskolában, ahol 
egyáltalán nem mindegy, hogyan fejezi ki magát a diák, és ezért „vigyáz" 
a beszédére) a dadogásra utaló tünetek jobban előjönnek, mint a spontán 
beszélgetések alkalmával. (Altalános benyomásunk szerint a tanulók köré
ben szép számmal találkozhatunk a dadogástól eltérő típusú beszédzavar
ral is — a hadarástól kezdve egészen a hangképzésben tapasztalható de
vianciákig: úgy mint pöszeség, raccsolás, nazalitás stb., de sajátos módon 
ezek a jelenségek általában a fiatalok számára nem okoznak olyan nagv 
gondot mint a dadogás.) A dadogás a fiatalok közérzetét igen kedvezőt
lenül befolyásoló tényezőnek tekinthető, s mivel a beszéd folyamatának a 
dadogással kifejezett szaggatottságában „az önérvényesítés, néha csak a 
magatartás, más esetekben pedig az életmód nehézségei fejeződnek k i " 1 1 , 
az ilyen típusú beszédzavarra panaszkodó fiatalok minden bizonnyal e 
problémák valamelyikével (vagy mindegyikével) küszködnek. 

Ha vizsgálati anyagunkban a dadogásra utaló tünetek előfordulási gya
korisága messze meg is haladta a szakkönyvekben általánosnak tekintett 
százalékos arányokat, az enurézis esetében jelen felmérésünk eredményei 
ugyanazokat az értékeket mutatták, mint ami a szakirodalomból ismeretes. 
A fiatalok 4%-a vallja be, hogy régebben gyakran előfordult vele ilyen 
eset, s a szakirodalom is 4—5%-ban adja meg (a körülbelül hatéves gye
rekeknél) az enurézis gyakoriságát, s úgy értelmezi, hogy a jelenség a 
serdülőkorban általában megszűnik — ha pedig mégsem, ott környezeti 
károsodásról van szó. Felmérésünkben a fiatalok 1,05%-a jelezte, hogy 
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/elenleg is fennáll nála ez a probléma, de főleg ők is a fiatalabb korosz
tályokhoz tartoztak. 

Komoly belső feszültségről tanúskodnak azok a hibás automatizmusok 
is, amelyeket legáltalánosabban „íic"-nek szoktunk nevezni. A felmérésünk
ben részt vett fiatalok 6,46%-a panaszkodik arra, hogy arcának, fejének, 
vallanak stb. ideges rángatózását csak nehezen tudja leküzdeni. A fiúk 
ebben a vonatkozásban „megelőzték" a lányokat panaszaikkal. A lányok
nak 3,96%-a, a fiúknak pedig 8,88%-a hivatkozik ilyen tünetekre. Noha 
a ,,tic"-kel kapcsolatos nézetek eléggé megoszlanak — a kutatók egy része 
bizonyos agyi centrumok károsodásával, mások általános feszültséggel ma
gyarázzák, megint mások pedig kényszerű kifejezési mozdulatokként értel
mezik — annyi bizonyos, hogy növekvő pszichikai igénybevétel esetén e 
kedvezőtlen tünetek is fokozottan előjönnek, s ez pedig e kényszeres cse
lekvések, hibás mechanizmusok pszichés közérzettel való összefüggését 
nyilvánvalóvá teszi. 

A baleseti bajiam 

A fiatalok körében legáltalánosabb pszichoszomatikus tünetek áttekin
tése mellett külön figyelmet fordítottunk a serdülőkori balesetek gyakori
ságára. A balesetet, mint korábban említettük, az öngyilkosság mellett a 
serdülő fiatalok életét legjobban veszélyeztető tényezőnek kell tekinte
nünk. Nem mellékes tehát annak felmérése, hogy a vizsgált korosztály 
tagjai közül hányat ért már baleset, ami amellett, hogy a baleseti veszély
nek kitett fiatalok számára hívja fel a figyelmet, egyben egy bizonyos, bal
esetre hajlamosító pszichés beállítódásra is utal. 15. táblázatunk arra vo
natkozóan ad áttekintést, hogy felmérésünkben részt vett fiatalok közül 
hányat ért már baleset. 

15. táblázat 

Többször érte már baleset 

életkor többször é n e baleset nem érte 

fiú lány fiú lány 
% % % % 

(13)14 éves 26,56 9,01 73,44 90,99 
15 éves 32,95 15,79 67,05 84,21 
16 éves 18,18 12,5 81,82 87,5 
17(18) éves 28,89 23,53 71,11 76,47 

összesen 26,63 13,41 73,37 86,59 

(fiú N : 338, lány N : 328, vizsgált személy N : 666) 

Kapott eredményeink igen elgondolkoztatóak. Vajon megteszünk-e min
dent annak érdekében, hogy fiataljaink kellőképpen tudatosítsák a baleseti 
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veszélyt, és igyekezzenek elkerülni az ilyen szituációkat? Félő, hogy sem a 
családi, sem az iskolai nevelés során nem kap eléggé nagy hangsúlyt a 
baleset, mint a serdülő fiatal életét és egészségét közvetlenül veszélyeztető 
esemény. 15. táblázatunk adatai arra utalnak, hogy a 14—17 éves fiatalok 
között átlagban minden ötödiknek eddigi élete során már többször volt 
balesete. A lányok közül kevesebben vannak balesetező személyek 
(13,41%), a fiúk között pedig éppen kétszer ennyien (26,63%). A fiúk
nak tehát több mint negyedrésze eddigi élete során többször szenvedett 
vagy követett el valamiféle balesetet. Az adatok ijesztőek. Mivel arról van 
szó, hogy a fiatalok életére nézve a legnagyobb veszélyt egyértelműen a 
balesetek jelentik, úgy érezzük, hogy a nevelés során legnagyobb hang
súlyt ennek tudatosítására kellene fordítanunk. Mert igaz ugyan, hogy a 
fiatalkorúak dohányzása, alkoholfogyasztása későbbi fejlődésük szempont
jából igen káros, de olyannyira közvetlen veszélyt, mint a baleset, egyik 
se jelent. Sőt, ez a helyzet még a kábítószer-fogyasztással is. Noha a kábító
szer-fogyasztás egészségkárosító hatása jóval hamarabb jelentkezik mint a 
dohányzásé és alkoholfogyasztásé (sőt, halálos esetek is előfordulnak), a 
kábítószer-fogyasztó személyek száma jóval alatta marad a balesetet elszen
vedő fiatalok számának. Ennek ellenére a családban, az iskolában, a tö
megkommunikációs eszközök révén a balesetek megelőzésére, a baleseti 
szituációk elkerülésére közel se esik olyan nagy hangsúly mint a káros 
szenvedélyek elleni küzdelemre. Félreértés ne essék: nem a káros szenve
délyek elleni fellépést sokalljuk (mert az — az eredménytelenség felől 
megközelítve a kérdést — nem sok, hanem nagyon is kevés), hanem a 
baleseti veszély és a baleseti következmények elkerülésére irányuló nevelő
munkát keveselljük. A serdülőket elsősorban az utcai, közlekedési balese
tek veszélyeztetik (iskolai, munkahelyi, háztartási és egyéb balesetek vi
szonylag ritkábban fordulnak elő ebben az életkorban), s gyakran akarat
lanul maguk a szülők is fokozzák saját gyermekük számára a balesetve
szélyt. Mindennapos példa, hogv tizenéves, néha még általános iskolába 
járó gyerekek motorkerékpáron száguldoznak. A szülő, aki „jutalmul" mo
torkerékpárral ajándékozza meg gyermekét, nem gondol arra, hogy élet
koránál fogva szertelenségre hajlamos, labilis, figyelmetlen fia-lánya fittyet 
hány a veszélyre, amire különben sem hívta fel a figyelmét elég nyomaté
kosan senki sem. Vagy — és ez is milyen paradox példa — szigorú csa
ládok, amelyekben nem tűrik el a dohányzást, megkövetelik a jó tanulmányi 
eredményt, éberen ügyelnek a kimaradásokra, ellenőrzik a barátokat, szem
rebbenés nélkül vásárolják meg az első adandó alkalommal gyerekük szá
mára a motorkerékpárt. Felmérési eredményeink tükrében, valamint a sta
tisztikai adatok és a szomorú példák, tragikus balesetek következményeit 
levonva elsőrendű fontos feladatnak látszik szülők-nevelők számára a bal
eseti veszély tudatosítására irányuló felvilágosító és nevelőmunka. 

•» 

A fiatalok életérzését, közérzetét meghatározó, befolyásoló adatainkat 
összegezve arra a következtetésre juthatunk, hogy az általunk vizsgált fia-
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talok családi hátterének külső körülményei az esetek túlnyomó többségé
ben nem jeleznek komolyabb problémát. A válásoknál, családi veszekedé
seknél — és más hasonló, a családi együttélést, családi harmóniát meg
bontó nyílt konfliktusoknál azonban jóval nagyobb méretű családon belüli 
rejtett feszültségekre következtethetünk az ideges-neurotikus természetű 
anyák feltűnően nagy számából. Majdnem minden második vizsgált sze
mélyünk édesanyja ilyen jellegű tüneteket mutat. A családban elfoglalt 
helyét a fiatalok mintegy 5%-a tartja végsőkig kedvezőtlennek, s ez az 
érték kevesebb, mint azoknak a fiataloknak a száma, akik a diákközös
ségben, a diáktársak körében érzik kitaszítottnak magukat. 

A serdülőkorú fiatalok közérzetének, pszichés beállítódásának egyik 
legáltalánosabb jellemzője, hogy környezete — szülei, tanárai — nem ér-
ük meg problémáit. A túlérzékenység, az énbizonytalanság, egyfajta cse
lekvési bizonytalanság inkább a lányokat jellemzi, s ez abban is kifeje
zésre jut, hogy jövőképük több rettegésről, félelemről tanúskodik mint a 
fiúké. Úgyszintén nagyobb számban fordulnak elő a lányok körében a 
depresszióra utaló tünetek (nyomasztó álmok, tartós lehangoltság), sőt kö
zel 30%-uk kifejezetten szuicidális színezetű kijelentéseket is tett. 

Ha a felmérésben részt vett fiatalok túlnyomó többségének pszichés be
állítódására a meg nem értettség volt jellemző, így a legáltalánosabb ve
getatív panasz a fiatalok között a kimerültség, fáradtság. Mindehhez igen 
sok esetben (elsősorban a lányoknál) hozzájárul a gyakori fejfájás, kisebb 
mértékben hasfájás. Egyéb, súlyosabb tünetek a fiatalok csak kis száza
lékára jellemzőek, bár ezek között feltűnő a dadogásra panaszkodó fiata
lok jóval nagyobb száma, mint ami a szakirodalomból ismeretes. Felméré
sünk eredményei arról vallanak, hogy a fiatalok között nem elhanyagolható 
mértékben jelen van a baleseti hajlam is. 

Tanulmányunk több mutatója alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy 
a lányok közérzete jóval kedvezőtlenebb a fiúkénál. Ügy tűnik, a család
ban, az iskolai közösségekben hasonló helyzetben vannak mint a fiúk, 
mégis jóval labilisabbnak, érzékenyebbnek, bizonytalanabbnak látszanak 
azoknál. A jelenség magyarázata bizonyára a környezeti-nevelési feltéte
lek bonyolult összességében keresendő, amelyek feltárása nem lenne hiába
való — különösen, ha az ideges-neurotikus anyák már felmérésünkben is 
jelzett igen magas számára gondolunk. Mert igaz lehet ugyan, hogy a 
serdülőkori tünetek nem vezetnek szükségszerűen neurózishoz és más ba
jokhoz a felnőttkorban, sőt — mint ahogy egy serdülőkori problémákkal 
foglalkozó kötetben olvashatjuk — „a kialakuló felnőttkori neurózisban 
ritkán ismerhetők fel közvetlenül gyermekkori előzmények, 1 2 mégis valószí
nűnek látszik, hogy ezek a tünetek egészen nyomtalanul nem múlnak el. 
Annál is inkább nem, mert azzal is számolnunk kell — mint erre egyes 
kutatók nyomatékosan felhívják a figyelmet —, hogy személyiségünk tár
sadalmi együttélés szempontjából lényeges jegyeinek egy része a serdülő
korban alakul k i : „önbecslésünk .szilárd magva' ekkor kell, hogy végér
vényesen kialakuljon. Ezért van az, hogy a ,le nem rendezett ' önértéke
lési problémák, amelyek miatt aztán végiggyötrődünk életünkön, a serdülő-
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korból maradtak vissza." 1 3 S ha a serdülőkor le nem rendezett önértékelési 
és más problémái egész életünk során fennmaradnak, akkor nem múlhat
nak el nyomtalanul azok a hangulatok, pszichés beállítódások, vegetatív 
tünetek-panaszok sem, amelyek ezzel a közérzettel jártak. 

Felmérésünk másik tanulsága, hogy a serdülőkor nagy problémái nem 
kizárólag azok, amelyek a leglátványosabb formában nyilvánulnak meg. 
Szülők-nevelők számára egyaránt megszívlelendő, hogy miközben a fiata
lok életét, egészségét óvni igyekeznek, gyakran szem elől tévesztik a leg
nyilvánvalóbb veszélyeket. A látványosabb serdülőkori problémák mellett 
gyakran észrevétlenül elsikkadnak a depressziós hangulatok, önértékelési 
bizonytalanságok, az élet kilátástalanságának gondolatával küszködő belső 
konfliktusok. Nem különben elsikkad a baleseti veszély, mely gyakran csak 
tragikus következményeiben kap kellő figyelmet. A serdülőkorú fiatalok 
problémáiról szólva a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer iránti 
érdeklődés számbavétele mellett nem kevesebb odafigyelést igényelnek 
azok a közérzeti-pszichés beállítódások, amelyek külső megjelenésükben 
kevésbé feltűnő jelleggel ugyan, de legalább ekkora súllyal meghatározzák 
a serdülők életének-fejlődésének kiegyensúlyozott vagy konfliktusos alaku
lását. 
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ReTime 

Neke karakteristične pojave u ponašanju adolescenata 

U okviru četvrtog delà, koji čini sastavni deo obimne studije, autor se ba
vi opštim raspoloženjem adolescenata, njihovim ponašanjem, običajima i prob
lemima. 

Prvi deo (Pušenje i alkoholizam kod mladih, Létünk, 1986., 3—4) tretira 
i ukazuje na neke karakteristične aspekte širenja pojave pušenja i trošenja al
kohola kod mladih. Drugi deo (Mladi i narkomanija, Létünk, 1986. 5.) uka
zuje na sve veći interes mladih za narkotike kao i na neke stavote u vezi s 
tim. Treći deo (Seksualno ponašanje adolescenata, Létünk, 1987., 2.) bavi 
se pojavom seksualnosti kod adolescenata, karakteristikama i shvatanjima o 
seksu. 

U okviru ovog delà, autor, na bazi jednog istraživanja iz 1985. koje je 
sprovedeno u 7. i 8. razredu osnovne škole kao i u I. i II. razredu srednje 
škole, ukazuje na neka karakteristična ponašanja mladih od 14—17 godina. 

Posle kraćeg osvrta na ponašanje mladih u krugu porodice i u okviru ško
le, autor se okreće psihičkim problemima adolescenata (preosetljivost, uvredlji
vost, nedostatak razumevanja, nedostatak samopouzdanja) a zatim razmatra 
njihov odnos prema budućnosti. U radu se procenjuje u kojoj meri su prisutne 
depresivne pojave u njihovom ponašanju (trajna neraspoloženja, noćne more, sa
moubilačke tendencije, itd.). 

Posle osvrta na psihičko ponašanje adolescenata, autor se bavi najčešćim 
psihosomatskim i neuro-vegetativnim pojavama (glavobolja, mucanje, umor, 
„tik"). 

Rezultati merenja pokazuju da u okviru ovog uzrasta opšte raspoloženje 
kod devojaka je mnogo nepovoljnije nego kod njihovih vršnjaka dečaka. Što 
se tiče njihovog odnosa u porodici i školi i medu vršnjacima, devojke su u 
sličnom položaju kao i dečaci istih godina iako se kod devojaka više očituje 
nedostatak samopouzdanja, preosetljivost, nesigurnost i u većoj meri se jav
ljaju depresivna stanja. 

Pošto su neuroze (i druga psihička oboljenja) danas česta pojava i kod od
raslih (prema podacima iz studije, majka svakog drugog ispitanika bori se sa 
nekim oblicima neuroze) ne bi bilo na odmet neke potisnute pojave u društvu 
i vaspitanju u vezi budućnosti devojaka ovog uzrasta, izneti na videlo. 

Rezultati merenja takođe ukazuju na činjenicu da se nepovoljne psihičke 
pojave (depresivna stanja, kompleks inferiornosti samoubilačke tendencije) 
medu mladima ne mogu zanemariti. Međutim, u okviru vaspitanja, među 
problemima adolescentnog doba, gore navedene pojave često su potisnute kao 
što su nedovoljno osvetljeni i nesretni slučajevi. 

Povrede mladih u nesretnim slučajevima ukazuju na to da se u okviru 
vaspitanja u porodici i školi treba posvetiti više pažnje toj pojavi radi pre
ventive. 

Ukazivanje na opasnosti od nesretnih slučajeva kao i otkrivanje nepovolj
nog opšteg stanja kod adolescentana, predstavlja ključni momenat u njihovom 
životu i zdravlju i igra važnu ulogu u njihovom razvoju. 

S. J. 
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Summary 

A Few Characteristic Appearances in the General State of the Adolescents 

In the fourth part of this work, which is the constituent of a voluminous 
study, the author deals whith te general feelings of the adolescents as well 
as with their behaviour, habits ang problems. 

The first part (Smoking and Alchoholism among the Youth, Létünk, no. 
3—4. 1986.) treats and points out a few characteristics in spreading of the 
smoking habits and drinking alchohol among young people. The second part 
(Drug Addiction and the Young, Létünk, no. 5., 1986.) shows the increasing 
interest of young people for narcotics and their attitudes to these problems. 
The third part of the study deals with the appearance of the sexuality with 
the adolescents, its characteristics and the opinions of young about sex. 
(Sexual Behaviour of the Young, Létünk no. 2. 1987.) 

Within the fourth part, the author, on the basis of a research from 1985. 
carried out in the elementary school, in the seventh and eight grades as 
well as in the first and second grades of the secondary school, points out 
some characteristics in the behaviour of the zoung ones between fourteen and 
seventeen years old. After a short review on the behaviour of the young in 
the family and at school, the authors turns to the psychological problems of 
the adolescents (over sensitiveness, lack of self confidence, touchiness, lack of 
understanding) constidering then their relationship towards future. 

It is estimated in the study in what degree лгс depressive appearances pre
sent in their behaviour (permanent bad temper, nightmares, suicidal tenden
cies). 

After treating the psychological problems in adolescence, the author is 
turning to the most srequent psychosomatic and neurovegetative apperances 
(headaches, stammer, fatigue, „tid"). The results of the tests point out the 
fact that negative psychological appearances among young (depressive condi
tions, inferiority complex, suicidal tendencies) should not be ignored, H o 
wever, among the other problems of the adolescence period, the above 
mentioned appearances are often neglected in education, just as the cases of 
accidents are not enough payed attention to. Injuries of young poeple in 
accidents point out the need to pay more attention in the area of education 
in family as well as at school, to these apperances in preventive purpose. 

Indicating the danger from the accidents and revealing the negative gene
ral state of feeling in the period of adolescence, play the main role in their 
life and health at the same time influencing the whole development of therir 
character. 

S. J. 
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