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VASY GÉZA

HOLNAP MÁR KÉSÕ
SZEMÉLYESEN
Egy irodalomtörténésztõl, fõleg akkor, ha még kritikus is, elvárható
lenne, hogy fontos és komoly kérdésekhez alapos és sokoldalú tanulmányozás után szóljon hozzá. Országos felméréseket elemezzen, adatokat
böngésszen, szakemberekkel folytasson mélyreható eszmecserét. Engedelmet kérek, én most rendhagyó leszek. Mûfajom az esszé lesz, s élettapasztalataimból fogok kiindulni, azok alapján próbálok helyzetet elemezni, feladatokat felvázolni. Nem az egyedüli megoldás ez, de talán
megengedhetõ, hiszen hatvan éve vagyok olvasó ember. Ha nem lennék
az, aligha beszélhetnék az olvasóvá nevelésrõl. Helyzetem azért különleges, de talán mégis általánosítható, mert egész életemet olvasó emberek
között töltöttem el. Értelmiségi családba születtem bele, anyai ágon már
sokadik generációsba, s magam is értelmiségi családot alkottam meg a fe-
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leségemmel. Hasonlóan cselekednek gyermekeink is. Szerencsés kisdiák
voltam, mert egykettõre megtanultam írni és olvasni, sõt fogalmazni,
hangosan olvasni, verset mondani. Amikor a tanító néni beteg volt, rendszeresen, órákon keresztül én olvastam fel az osztálynak. Csak közepesen voltam szorgalmas, a leckeírást olykor kellemetlen munkának éreztem, de tudom, hogy nyolc év alatt mindössze kétszer kellett magolnom,
azaz erõnek erejével a fejembe gyömöszölni valamit. Ötödikben a vastag
betûs és hosszú nyelvtani szabályokat utáltam, mert szó szerint kellett
tudni õket, s ezt felesleges túlzásnak tartottam, nyolcadikban pedig a
szappangyártás irgalmatlan hosszú képlete haladta meg eleinte az erõmet. Tényleg szerencsés gyerek voltam.
Aztán jóval késõbb, némi életbeli kanyarok után bölcsész lehettem, majd
tanár. Ráadásul olyan ember, aki a le…a szellemi
endõ magyar szakosokat tanította 38
képességek rangját
éven keresztül. Vagyis csupa olyan
fiatalt, aki feltételezhetõen már régegyre kétségesebbé
óta olvasó ember volt, ráadásul széptette…
irodalmat olvasó, azaz kiválasztott.
Hosszú éveken át tartottam egyetemi
elõkészítõ tanfolyamokat. Rendhagyó
irodalomórákon vettem részt, az alsó tagozatosoktól az érettségi elõtt állókig terjedt
a közönség. Nagyszámú író-olvasó találkozó
vendége voltam. S más jellegû kapcsolataimban is találkozhattam olvasó
emberekkel. Egy villanyszerelõ technikussal, akivel arról lehetett beszélgetni, hogy miként mondta a verseit Pilinszky János. Egy kõmûvessel, aki
gyakran võfélykedett. Egy vendéglõssel, aki korábban a New York Kávéházban rendszeresen kiszolgálta Nagy Lászlót, s a következõt mondta róla: „Én nem állítom, hogy Nagy László minden versét ismerem, de azt
igen, hogy õ embernek ugyanolyan volt, mint költõnek”. Én három könyvet írtam Nagy Lászlóról, de egyetlen mondatban nem tudtam volna így
összefoglalni a személyisége lényegét.
Azért ne gondolják azt, hogy az irodalom álomvilágában léteztem. Az
1970-es évek elején a fiatal írók körébõl néhányan elindítottuk az olvasótábori mozgalmat, hogy minél több gyereknek segítsünk eljutni a gondolkodva olvasás csodálatos birodalmába. Az Olvasó Népért Mozgalom országos tanácskozásán 1973-ban fel is szólaltam, majd egy cikket írtam
„Második analfabétizmus” címmel (Napjaink, 1973. 9.) Most újraolvasva
megállapíthatom, hogy a gondok akkor is hatalmasak voltak, s az újabb
változások nem használtak az olvasáskultúrának. A hajdani mozgalom
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célkitûzése ma is idõszerû. A második analfabétizmuson lényegében a
funkcionális analfabétizmust kell érteni.
Nagyot ugorva az idõben, 1992-ben a Magyar Olvasástársaság, a HUNRA
konferenciáján bevezetõ elõadást tartottam „Olvasatlan olvastatók?” címmel. Ez a megfogalmazás a magyar szakos tanári pályára jelentkezõk hiányos olvasottságára utalt, ám az általános helyzetelemzés még közvetlenebbül érvényes a jelen idõre is, pedig a számítógép használata csak akkor kezdett elterjedni, az internet pedig vadonatúj eszköz volt. Akik akkor születtek, most érettségiznek, a magamfajta
idõsebbek pedig elgondolkozhatnak azon,
hogy egyetlen életidõben hány radikális
változást kell megélniük nemcsak a történelemben, a politikában, a technikában, hanem az életformában, a mû…a társadalom
velõdési szokásokban is.

változásának leginkább
szembeötlõ ténye
a család széthullása…

A KULTÚRA, A MÛVELTSÉG
ÉS A HATALOM

Ismeretek nélkül az állatok sem létezhetnének, elpusztulnának. Egy idõ
után az ember egyre bizonyosabbá válhatott abban, hogy az ismeret, a tudás
életrevalóbbá teszi õt, s hogy nem csupán a
fizikai erõ jelent hatalmat, hanem a tudás is. Az
õsi csoportokban, a hordákban kettõs hatalom alakult ki: a parancsnok, a
törzsfõnök, mai szóval a politikus fizikai, a sámán, késõbb a pap, az írástudó szellemi ereje révén vált vezetõvé. A hatalom vonzotta magához a kialakuló magántulajdoni formákat, hosszú távon mégis harmadik hatalomként jött létre a gazdasági. Évezredekkel késõbb a polgárság kora a társadalmi kiemelkedés három lehetséges, elvileg egyenrangú módjának tekintette a gazdasági, a politikai és a szellemi kiválóságot. Az igazi halhatatlanságot azonban elsõsorban a tudósoknak és a mûvészeknek adta meg, s csak
néha a politikusoknak. Az ezredforduló világa ezt a rendet bolygatta meg,
s a szellemi képességek rangját egyre kétségesebbé tette. A legmodernebb
társadalom persze egyáltalán nem tud értelmiség nélkül létezni, ám az értelmiséget már nem egyfajta vezetõként képzeli el, hanem olyan szakbarbárként, aki egy gépezet fogaskereke. Nem szellemi irányító, nem minta
többé, mert szellemi irányításra a hagyományos értelemben nincs már
szükség. Az emberiség így a vesztébe rohan, mert fokozatosan szétbomlik
az õsi rend, amely közösségnek õrizte meg az emberek halmazát, az
egyént ugyanakkor szellemi lénynek, aki kiemelkedett a mindennapok
monotóniájából és gondolkodott nemcsak életérõl, hanem létérõl is.
20

Fordulópont 49

pontról pontra
MELYEK A LEGFÕBB ÉS LEGINKÁBB SZEMBEÖTLÕ BAJOK?
A vallás, Európában a kereszténység az egyén és a közösség életét végigkísérõ világkép volt, amely értelmet kínált, erkölcsöt adott és fegyelmezett.
A XX. század a vallás fokozatos törlésének kora. Mind a szocialista, mind
a posztmodern szemlélet rombolt ebbõl a szempontból, s az európai ember nem tudott felemelkedni arra a szintre, amelyen vallásosság nélkül is
megõrizheti személyiségének azt az integritását, amelyen jelképesen Isten teremtményeként létezhet.
A Tízparancsolatot az emberiség nemzedékei persze soha nem tartották
be tökéletesen, mégis elfogadott norma volt. Nem csak a vallás megváltozott helyzetével függ össze azonban az erkölcsi
normák fellazulása, a zavarodottság. Még a
Szovjetunió is szükségét érezte a hatvanas évek elején, hogy megszövegezze a
kommunizmus építõinek erkölcsi kódexét, sajnos nem sok haszonnal. A
jelenkorban azonban hathatós erköl…radikális,
csi megújulásra volna szükség Euróföldrengésszerû
pa-szerte, beleértve bennünket is.
átalakulás zajlik…
Az ember eleve és elkerülhetetlenül
közösségi lény, csak közösségben nõhet fel emberré, és abban kell leélnie
életét. A kivételes ellenpéldák egészen
rendkívüliek. Az önmegvalósításnak
mindezt figyelembe kell vennie. A modern,
még inkább a mai társadalomban atomizálódik
az ember, ám ettõl aligha lesz gazdagabbá a személyisége. Meg kellene találni az egészséges arányt a társadalomban létezés, a többi ember szolgálata és az önkiteljesítés között.
Az ember évezredeken át beleszületett egy kulturális hagyományba, abban nevelõdött, azt sajátította el, és azt gazdagította a maga módján, s adta át az utódainak. A posztmodern a teljes hagyományt kérdésessé tette,
relativizálta, s bár a posztmodern kort már átléptük az ezredforduló legközvetlenebb éveiben, az értékbizonytalanság megmaradt. Mintha nem
lenne semmiféle normarendszer.
A XX. század közepén még a polgárság körében is erõs volt a több nemzedéket egybeölelõ család, mint a társadalom legkisebb, ám nélkülözhetetlen közössége. A nemzedékek rendje és egymásrautaltsága alaptörvénynek bizonyult. A társadalom változásának leginkább szembeötlõ ténye a család széthullása, amely nálunk a hatvanas években indult meg, s
amelyhez már elkerülhetetlenül társult a születésszám radikális csökkenése, az elöregedés.
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Monográfiákat kellene írni arról is, hogy ezekben az évtizedekben a felnövekvõ nemzedékek szemében miként alakult át az a tézis, hogy a tudás
hatalom. A többség nem sokat tudó és sokat dolgozó ember szeretne lenni, hanem olyan, aki érvényesül. Persze nem ez az utóbbi szándék a baj,
hanem a megfelelõ alapozás hiánya. S itt nem csak a szakismeret megszerzésérõl van szó. Korunk egyre inkább a barbár szakbarbárok kora. Azt
értem ezen, hogy a szûkebb szakmán kívül kizárólag a szórakozás különbözõ formái érdeklik õket.
A KULTÚRA ELSAJÁTÍTÁSA
Tízezer éveken át a szájhagyomány, a mintakövetés volt a kultúra elsajátításának egyetlen módja. Nálunk csak a XVIII. század végén merült fel
az elemi szintû közoktatás igénye, csak száz évvel késõbb vált általánosabbá az egyetemi
képzés. A reformkor óta beszélhetünk sajtóról, komolyabb olvasóközönségrõl,
irodalmi életrõl, a rádiózás a két világháború között kezdett elterjedni, a te…tart a vita,
levízió az 1960-as években, az
hogy mi tartozzon
internetezés pedig a jelenkorban.
Ötven éve még az én nemzedéa kulturális
kemnek
is azt mondták, amikor
hagyományba…
érettségiztünk, hogy most fogunk kilépni „a nagybetûs életbe”. Bár azt is
tudtuk, a latin mondást idézve, hogy
nem az iskolának tanulunk, hanem az
életnek, gyakorlatilag létezett a szétválasztó
kettõsség, még akkor is, ha élményszerûen átélhettem a Rákosi-kor gazemberségeit, ha szinte felnõtté válhattam az
1956-os forradalomban.
A jelenkorban a hagyomány különbözõ szintjeinek és rétegeinek radikális, földrengésszerû átalakulása zajlik. Évtizedek óta tart a vita – most
csak a közoktatásra utalok – hogy mi tartozzon a kulturális hagyományba, milyen legyen az értékrend, mi a szükséges ismeretanyag, milyen legyen az elsajátítás technikája. A csecsemõ ma már olyan világban születik, amelyben nem válik élesen ketté a gyermek- és a felnõttkor, viszont a
szülõk, tágabban a család egyre kevésbé érzi feladatának a gyermek oktatását és nevelését. Azt ráhagyja a gyermekintézményekre, majd az iskolákra. Ez egészségtelen folyamat. A gyermek nevelõdik. Ahhoz, hogy teljes értékû emberré váljon, nincsen egyéb mód a nevelésnél. S nevelni a
családban és az iskolában kell, s minél közvetlenebbül. Magyarán: ezt a
munkát nem bízhatjuk rá a televízióra, az internetre, azok csupán segéd22
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eszközök lehetnek. Szülõkre, nagyszülõkre, tanárokra van szükség, akik
nevelnek, szép szóval oktatnak és játszani is engednek.
A napokban ismét elhangzott a régi mondás: a kultúrában virágozzék
minden virág. Úgy legyen, ám valakiknek el kell dönteniük, hogy mi számít virágnak, s mi gyomnak. Olykor a gyom is lehet mutatós, idõvel azonban elfojthatja, kiirthatja a virágokat. Ezt is, meg amazt is.
Amikor a polgári eszmerendszer Európa-szerte elterjedt, a szabadságegyenlõség, testvériség jelszavai hatottak. Schiller és Beethoven szavával
és zenéjével az a gondolat, hogy „testvér lészen
minden ember”. Tudjuk, nem lett azzá. Az
ezredforduló a globalizáció kora. Ez lenne a testvériség? Nem, ez inkább út a
falanszterhez, s ez a kultúrában már
egyre inkább érvényesül.
…a jó szülõ
Az ember egyszerre automatizált
nem azt jelenti eleve,
és autonóm lény. Az élethez az elõbbire, a létezéshez inkább az utóbbira
hogy magas fokú
van szükség. A globalizmus emberéaz iskolázottsága…
ben egyre több az automatizmus, ebben válik testvérré a tömeg, s ebbõl
egyre nehezebb átlépni az autonómiába. Az iskolai oktatáson túl a kultúra is
egyre inkább csak automatizált módon jut el
a tömeghez. Nem mûveket, nem tudományt,
hanem szórakoztatást kapnak, azt is egyféle módon, „kereskedelmi” és
nem „közszolgálati” jelleggel.
Ennek a kereskedelmi jellegnek, erõszakolt szórakoztatásnak a túlsúlya
gátolja az ideálisnak tekinthetõ nevelést. A televízió csökkenti a család jelentõségét, s látszólag felmentést ad a szülõi feladatok egy része alól. Nem
szükségtelen, ám kordában tartandó. Elsõsorban a természettudományos,
a mûszaki ismeretek megszerzésében, a nyelvtanulásban tartom jelenleg
úttörõ módon hasznosnak, a humán mûveltség megszerzésében, a harmonikus személyiségformálásban azonban már vitatható a szerepe.
Kétségtelen, hogy a szüleinket nem válogathatjuk meg, s tanárainkat is
csak rendkívüli esetekben, s ha szüleink is azt akarják. A jó szülõ viszont
nem azt jelenti eleve, hogy magas fokú az iskolázottsága. Illyés Gyula
ugyan feltörekvõ családba született, mégis kellett a tanító bölcsessége, éles
szeme is ahhoz, hogy gimnáziumba kerüljön. Kellett a nagymama különös ötlete, hogy a pusztai kisfiút a kastélybeli nevelõnõvel franciára taníttassa. Ha Illyés Gyula nem tanulhat tovább, más emberré és költõvé válik. Nagy László szülei csak elemi iskolába jártak, az apa mégis mintagaz-
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da lett, falujának bírája. Az édesanya pedig úgy döntött, hogy ha már földjük a banké a hitelek miatt, a gyerekeik váljanak szabadabbá, s tanuljanak. S nemcsak fiait küldte középiskolába, lányai is leérettségiztek. Az
1930-as években ez rendkívüli döntés volt. Ha Nagy László nem kerül a
pápai kollégiumba, ha nem lettek volna ott kiváló tanárai, aligha válhatott
volna azzá, amivé lett. Aligha túlzó, ha közmondásszerûen kijelentem:
mutasd meg a szüleidet, s megmondom, kivé válhatsz.
Egyértelmû tehát, hogy meghatározó a pozitív családi minta, hogy szükség van pedagógusi hajlammal megáldott szülõkre. Bölcs szülõvé is nevelõdni, nevelni kell. A kezdõ szülõk a csecsemõgondozással foglalkozó könyveket még kézbe veszik, késõbb inkább már csak emlékeikre, megérzéseikre hagyatkoznak. S
mivel ott van a bölcsõde, az óvoda, a
tévé, nem tartják szükségesnek a mesélést, a felolvasást, a versmondást, az
…ismét
éneklést. S ha van is néhány polcnyi
közérthetõen szólni
könyv otthon, alig tapasztalhatják
az irodalomról…
annak szülõi használatát.
Pozitív és negatív példák sokaságát lehetne sorolni. Bizonyos, hogy
igézõen hasznos olvasó kedvû családban növekedni fel. Ideális, ha a szülõk
kulturális érdeklõdése sokirányú, ha fel
tudják csillantani gyermekeiknek a sokféle lehetõséget. Az emberek felnõve általában nem maradnak mindenre nyitottak, érdeklõdésük néhány területre koncentrálódik, ám aki ifjan soha nem volt komolyzenei hangversenyen, operában, színházban, múzeumban, sõt könyvtárban sem, az késõbb nehezebben válik ezek iránt
érdeklõdõvé.
Az idõsebb ember naivan azt gondolhatja, hogy aki bölcsész szeretne
lenni, az általában érdeklõdik a humán kultúra, a mûvészetek iránt. Ez
nyilván régen sem volt tipikus, mindenkire érvényes, manapság azonban
kivételessé kezd válni a széleskörû érdeklõdés. Csak néhány példát említek. Németül kitûnõen beszélõ, a heidelbergi Hölderlin Gimnáziumban
érettségizett leány a felvételi vizsgán nem tudta megmondani, ki volt az
iskola névadója. Olasz szakos diák az irodalomtörténeti vizsgán õszintén
közölte, hogy õ a tananyagból senkinek a mûveit nem ismeri, mert nem
szeret olvasni. Egy másiknak a szigorlaton Móricz Erdély-trilógiájáról
kellett volna beszélnie, s a kérdésre, hogy miért nem olvasta, talán nem érdekli, boldogan felelte, hogy bizony nem. Sok éves egyetemi tapasztalatom alapján állítom, hogy számosan úgy végzik el a pesti bölcsészkart,
24
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hogy az évek során egyetlen egyszer nem jártak a Szépmûvészeti Múzeumban, a Nemzeti Galériában, nem voltak operában, komolyzenei hangversenyen. Minimálisak a történelmi, a földrajzi ismereteik, a természettudományokról jobb nem is beszélni. Pedig az irodalom tantárgy az elképzelések szerint általános mûvészeti ismereteket is ad.
A SZÉPIRODALOM HELYZETE
Az írás és az olvasás elterjedése elõtt a népköltészet jelentette a lakosság
döntõ többsége számára a szépirodalmat. Csak a XIX. században vált általánossá a mûköltészet befogadása, s ehhez köthetõ a szépirodalom igazi kettõssége: mûvészi és szórakoztató ágra szakadása. A ponyva, a lektûr
esztétikai igénytelensége nem önmagában ártalmas, hanem azért mert
nem tesz képessé az értékek megkülönböztetésére. Ez évszázados gond,
az 1980-as években azonban újabb társult hozzá. Természetesen máskor
is elõfordult már, hogy az irodalom kettészakadt, s ellentétek keletkeztek
a hagyományos és az újító szellemiség és poétika között. A modern vagy
késõmodern és a posztmodern ellentéte azonban radikálisabbnak bizonyult a korábbiaknál. Az igényes olvasóközönséget is megosztotta, hiszen
a posztmodern irodalom addig szinte ismeretlennek bizonyuló poétikával
és nyelvezettel szólalt meg. Zavart keltett az is, hogy az irányzat esztétái
és prófétái az igazság és az érvényesség egyedüli birtokosainak képzelték
magukat, s alig néhány alkotót ismertek el elõdjüknek. Ma már talán õk
is belátják, hogy a posztmodern korszaknak úgy lett vége a magyar irodalomban, hogy rehabilitálódnak a törölni kívánt hagyományok. A hazai
klasszikus avantgárd idõszakánál sokkal nagyobb hangerõvel szóltak a sípok és a trombiták, pörögtek a harci dobok, ám az eredmény körülbelül
ugyanannyi. A gond viszont több, s nem csupán az irodalomban, hiszen
a posztmodern ideológia is részes a globalizmusban, a kulturális szemét
elterjedésében, a tömegek következetes elbutításában.
A globalista liberalizmus az egyénnek minél teljesebb szabadságot hirdet, ugyanakkor a világfalanszter atomjává alacsonyítja. Amikor millió
veszély leselkedik a legtöbb nép anyanyelvére, akkor ezt megpróbálják
természetes folyamatnak feltüntetni. Úgyis mindenki angolul fog beszélni és írni. Kinevetik, feleslegesnek tartják az anyanyelv ápolását, mondván, a nyelv hadd alakuljon szabadon. Már azt is hallottam, hogy a nyelvtan tantárgyat is meg kellene szüntetni. Az irodalmár különös szomorúsággal szembesül azzal, hogy a kissé archaikus, de ma is könnyen megérthetõ régi irodalmi alkotásaink egyre idegenebbek, olvashatatlanabbak a
diákok számára. A régi magyar irodalom fogalma a felvilágosodás koráig
terjedõ évszázadokat ölelte fel. A diákok számára ma már lassan nemcsak
Arany János vagy Jókai Mór, hanem Ady Endre is régi irodalomnak számít a nyelvi mûveltség korlátozottsága miatt. Van olyan középiskolai ta-
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nár, aki már Madách Tragédiáját sem olvastatja el tanítványaival. Ez már
majdnem Amerika, ahol Shakespeare nevét sem kell feltétlenül ismerni.
Igaz, hogy a mûalkotás befogadása szellemi munka, ám az ember szellemi munkára is képes. Ne gondolja senki azt, hogy a szépirodalom iránt
érdeklõdõ fiatalok igazán a posztmodern alkotások hívei lennének. Azokat se nagyon olvassák, s az irányzat tudósai által lebecsült Nagy László
vagy Sánta Ferenc fél évszázaddal ezelõtti mûveit is nehezen érthetõnek
tartják. A bölcsészhallgatóknak a posztmodern irodalomtudomány teóriáit oktatják, s miközben a vizsgák után ez legtöbbjükrõl nyomtalanul lepereg, szinte semmit sem ismernek a leghagyományosabb
poétikából, verstanból. Hasznos lenne,
ha a szakmához és a nagyközönséghez szólva egyaránt lehetne ismét közérthetõen szólni az irodalomról.
…az egész
Szükséges lenne a szerzõt és a szerközoktatást újra kell
zõi életrajzot is rehabilitálni. Példát
gondolni…
lehetne venni akár a zenei ismereterjesztõ mûsorokról, elõadásokról.
A magyar kultúrában a felvilágosodás korától kezdve kiemelt szerepe és
helye volt a szépirodalomnak. A huszadik században folyamatosan zárkóztak fel
más mûvészetek és tudományok az irodalom
mellé. 1990 után az irodalom kiemelt helyzete szinte észrevétlenül megszûnt, sõt nélkülözhetetlensége is kezdett kérdésessé válni. Az elmúlt
húsz évben nem volt olyan kormány, amely fontosnak tartotta volna az
irodalmat. Pedig az irodalom nélkülözhetetlen. Miként József Attila
megfogalmazta: „szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a
világ gyémánttengelye”.
CÉLKITÛZÉS ÉS FELADATOK
Azonban nemcsak az irodalom nélkülözhetetlen, hanem a magyar nyelvû irodalom is. Ha azt szeretnénk, hogy a magyarság az emberiség része
maradjon hosszú évszázadok múlva is, akkor a magyar nyelvet és a magyarsághoz kötõdõ kultúrát meg kell õriznünk. Anyanyelvünket nem a
kezdõ nyelvkönyvek szintjére kell leegyszerûsítenünk, hiszen annak csodálatos gazdagsága a társadalmi változások sodrában is megtartható. A felnövekvõ nemzedékeket azért kell igazi olvasóvá nevelni, mert ennek számos haszna van. Az anyanyelv magasabb szintû ismerete a szóban és írásban való önkifejezés képességét fejleszti ki. Ezáltal bárminek a tanulása is
könnyebb és eredményesebb. Az olvasó embernek nõ az általános mûvelt26
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sége, a szakmûveltsége, s mindezek mellett még irodalomszeretõvé is válhat. S ez nem az irodalmárok érdeke, hanem mindannyiunké. Az irodalom az emberiség és az egyes nemzetek emlékezete. Személyiség és társadalomismeretet ad, s ennek révén alaposabb önismeretre tehetünk szert.
Megtalálhatjuk helyünket a világban, s a világ elrendezõdik bennünk.
MI A TEENDÕ TEHÁT?
Minden erõnkkel csökkenteni kell a szerteágazó, szinte mindenre kiterjedõ értékbizonytalanságot. Normarendszerek nélkül életképtelenné
válnak a társadalmak. Mondott célkitûzéseivel szemben elõbb a szocializmus, majd a globalizmus tett kérdésessé évezredes értékrendeket. Gondoljunk a vallásra, Európában a kereszténységre, a
családra, a nemzettudatra, a társadalmi
együttélés normáira. Nem évszázadokkal ezelõtti formákat kell konzerválni és újraéleszteni, hanem a szel…nincsen például
lemiséget õrizni, korszerû változakulturális híradó
tait megalkotni.
fõ mûsoridõben…
Fel kell ébresztenünk, meg kell
erõsítenünk magyarságtudatunkat.
Ebben segíthet anyanyelvünk, irodalmunk, történelmünk, népmûvészetünk, mûvészetünk alaposabb ismerete.
Ma körülbelül már csak 13 millió magyar él
a Kárpát-medencében, s bizonyos, hogy fél évszázad múlva sokkal kevesebben leszünk. Ám a talán nyolcmilliós magyarság is lehet erõs nemzet, s lehet tovább fogyatkozó. Rajtunk, ma élõkön is múlik a jövõ.
Magyarságtudatú értelmiségre van szükség. Ebben meghatározó a pedagógustársadalom szerepe, az óvónõktõl az egyetemi tanárokig, továbbá
a média szellemisége. A tanári pályának mindenképpen vissza kell kapnia régi rangját, s az erkölcsi megbecsülés a felelõsségtudatot is erõsítheti, a kontraszelekciót is csökkentheti. Mindehhez a legelsõ lépés az öt éves
egységes tanárképzés visszaállítása. A bolognai rendszer bevezetése a felsõoktatásban az eredetileg a pedagógus pályát választó ifjakat megzavarta, tervüktõl elidegenítette.
Nemcsak a tanárképzést, az egész közoktatást újra kell gondolni. A magukat tévesen liberálisnak gondoló oktatáspolitikusok, Magyar Bálinttal
az élen akkora kárt okoztak, hogy talán egy évtized sem lesz elegendõ a
rendbetételre. Szakmailag és morálisan is szétzüllesztették, amit lehetett,
az óvodától kezdve. A tanár, a diák, a szülõ egyaránt zavarodottan, igazi
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helyét és szerepét elveszítve, s azt olykor már nem is keresve létezik a kaotikussá formált rendszerben, amelyben a legjobb elgondolások is elsorvadhatnak.
A közoktatás nemcsak rendszerként van rossz állapotban, hanem a tananyagot tekintve is. Az ismeretanyag évtizedrõl évtizedre bõvül, azt mégsem
lehet elvárni, hogy középiskolás fokon mindezt közvetítsék. Én a legfontosabb személyiségformáló tárgyaknak 14-16 éves korig a magyar nyelvet és
irodalmat, a történelmet, az idegen nyelveket és a matematikát tartom. Ha a
készségtárgyakat is melléjük tesszük (ének, zene, tánc, rajz, testnevelés),
már körvonalazódik a harmonikus személyiség
felépítésének lehetõsége, olyan általános mûveltség, amely a kezdeti természettudományos ismereteket magasabb szinten képes elmélyíteni, s megokoltan el képes
vezetni a pályaválasztáshoz.
…a gyermekirodalmi
A közoktatás rendszerezett általálapokat szükséges volna
nos mûveltséget kíván adni, ám ez
lenne a feladata a közmûvelõdés
nagy példányszámúvá
egészének is. E területen azonban az
fejleszteni…
érdeklõdõ maga választhat a kínálatból. A mûvelõdési intézmények egyre
általánosabban mondják azt, hogy õk a
tényleges igényeket elégítik ki. Tudjuk,
bevételre kell szert tenniük, hogy fennmaradhassanak. Feladatuk lenne azonban a mûvelõdési igényesség fejlesztése is. Furcsa lenne, ha a középiskolában a tanár
kihagyná például Berzsenyi Dánielt a tananyagból, mert a diákok még
nem hallottak róla. De az is furcsa, ha egy nagyvárosi könyvtár nem kíván
a nekik ajánlott írók közül senkit sem meghívni, mert az olvasók nem ismerik õket. Pedig tiszteletdíjat se kellene fizetniük. Az meg döbbenetes, ha
igaz, hogy a könyvtáraknak a két-három éven keresztül ki nem kölcsönzött
könyveket törölniük kell az állományukból. Ilyen alapon Kisfaludy Sándor, Garay János vagy akár egy Babits-regény is zúzdába kerülhet? S egyelõre a bevezetés alatt álló, a kortárs könyvek kiadást támogatni kívánó
Márai-program is ezer sebbõl vérzik. Nemcsak a közoktatásban, a közmûvelõdésben is rendet kell teremteni. S itt nemcsak a könyvtárakra és mûvelõdési intézményekre gondolok, hanem a napi- és hetilapokra, rádió- és televízió-mûsorokra is. Sokkal következetesebben kellene mûveltséget közvetíteniük, s a rádiónak és a tévének mindezt fõ mûsoridõben. A mai helyzet azt sugallja, hogy az irodalom, a mûvészetek, a tudományos ismeretterjesztés nem fontos. Nincsen például kulturális híradó fõ mûsoridõben.
Olyanra lenne szükség, amely nem csak a szakmabeliekhez szól.
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A Márai-programtól függetlenül is át kellene gondolni a lap- és a
könyvkiadás és a kereskedelem helyzetét. Most szinte mindent a piac
dönt el, s a piac nem kultúra-, hanem profit-barát. A szépirodalomként
kiadott könyvek jelentõs része lektûr, giccs, s a nagy bevásárlóközpontokban szinte csak ezeket árulják. Mellesleg e helyeken irodalmi folyóiratokat sem lehet kapni. Örömteli, hogy olcsó és színvonalas képzõmûvészeti, történelmi könyvsorozatok jelennek meg. Ám hiányzik az irodalom
klasszikusainak olcsó könyvsorozatokban való rendszeres kiadása. Az új
olvasóközönség felneveléséhez a gyermekirodalmi lapokat szükséges volna nagy példányszámúvá fejleszteni. S létre kellene hozni végre egy ifjúsági irodalmi-mûvészeti folyóiratot. Következetesen foglalkozni kellene a
határainkon túli szellemi termékekkel, könyveiket, folyóirataikat könynyen hozzáférhetõvé téve.
Legyen axióma, hogy a családi nevelést semmi nem helyettesítheti. Elsõsorban a szülõk felelõssége, hogy milyenné válik gyermekük. A pedagógus természetesen sokat segíthet, és segít is, de nem nélkülözheti az
együttmûködõ családi hátteret.
Kiknek kell a szükséges munkát elvégezniük? Lehet-e egyáltalán cselekedni? Mondhatjuk azt, hogy ilyen a mai világhelyzet, ilyen benne a kicsinyke magyar helyzetünk, s nem tehetünk róla, hogy ilyenné vált. Valamennyire mindannyian felelõsek vagyunk, még ha a magunk módján, lehetõségeink szerint ellenálltunk is. A cselekvés még inkább mindannyiunkra vár. Az egyénre, a családra, a pedagógusra, minden közösségre, a
médiára, a kormányra, a politika és a közvélemény értékrendet sugalmazó erejére. Cselekedni most kell, mert holnap már késõ.
S ha valakit talán nem ragad magával az axióma, hogy a tudás hatalom,
azt csábítsuk a következõ ténnyel. A tudományos kutatások egyértelmûen igazolták, hogy hosszabb életidõre számíthat az, aki diplomás, aki holtig tanul, tevékenykedik, s aki családban él.
Németh László az életet – nem gazdasági, hanem szellemi értelemben
– vállalkozásnak nevezte. Erre azonban igazából csak az képes, aki mûveltté szeretne válni, tehát aki olvasó ember. S ez az olvasó ember a maga
megszerzett ismeretkincsével elsajátíthatja és gyakorolhatja azt az életmagatartást, amelyet Illyés Gyula így fejezett ki: „A legnagyobb bátorság
a remény.” Legyünk tehát bátrak és reménykedjünk, hogy a gyermek
nemcsak az ábécére tanítható meg, hanem olvasóvá is nevelhetõ.
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