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Jövõnk 
olvasata(i) 

„Amit megértünk a világból” – az számunk-
ra a világ olvasata. Végsõ soron: ahány ember,
annyi olvasat. De a „végsõ sorról” mindannyian a
többi ember felé fordulva, közösségben élünk… És embercsoportok,
nemzetnyi közösségek világolvasata, a közösségnek az egyénrõl, az
egyéni létrõl való olvasata, na és az egyénnek a „közösségolvasata” –
mind, mind abba a titokzatos körbe tartozik, amelybõl ki szeretnénk ol-
vasni a jövõt. Egyéni és közösségi jövõnket. 

Olvasunk hát. Jel minden – mi magunk is –, és minden jelnek le-
het, van olvasata. Felmérjük, „olvassuk”, faggatjuk a valóságot, és
gyermekeinkre figyelve gyakran már jobban érdekel az õ majdani va-
lóságuk – a jövõ , amely már a tantermek, az osztályajtók elõtt hever!
Az olvasatok minõsége az olvasástól függ, az olvasás áll – közvetít –
valóság és olvasatai között. Meg kell tanulni tehát: olvasni! Olvasás
nélkül hiába vagy benne a világban, hiszen – így – a világnak nincs
számodra olvasata. 

„…senki sem járt még a sarkcsillagon, de azt nézve sokan lelték
meg a helyes utat” – írta szellemesen a matematikus Pólya György az
elérhetetlen ideálokról értekezve. 

Azért idéztünk ide éppen matematikust, mert matematika-olvasás
nélkül sincsenek érvényes világolvasatok. És mégis attól zajos a mi kis
magyar égboltunk alatt a mi magyar közösségi világunk, hogy oktatá-
sunkban óraszámcsökkentésre „jövendölt tantárgy” (talán csak nem
azért, mert az is eléggé „haszontalan”, hisz éppen csak gondolkodás-
ra nevel?) – a matematika… Az irodalom pedig, amely a matematika
mellett leginkább „világolvasatot” kínál, szóval az irodalom és a zene-
oktatás mintha az osztályablakokon repülne ki valahová, hogy vélet-
lenül se találjon rájuk az ajtó elõtt tápászkodó jövõ. 

Lapuk e számában esélyeket vizsgálunk, reményeket keltünk – és
táplálunk! – abban a meggyõzõdésben, hogy a legfontosabb – akár
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végsõ – kérdések megfogalmazásával és a válasz-kísérletekben felsej-
lõ jövõ-olvasatokkal talán a jelen valósága is alakítható. Hiszen mos-
tani számunk egyik szerzõje már azt kérdezi: „…megmenthetnénk-e
annyit a magyar és a világirodalom történetébõl (igen, még abból is
egy csipetnyit!), de fõképpen klasszikus alkotásaiból, példázataiból,
amennyi feltétlenül szükséges egy emberélet értelmes leéléséhez a
Földön?” 

A jövõ szorításában keressük az olvasatokat, építünk olvasási és
gondolkodási stratégiákat – nemrég Szombathelyen a HUNRA or-
szágos konferenciájának még a címe is beszédesen azt hirdette, hogy
„Az olvasás: össztantárgyi feladat” (a konferencián elhangzott elõ-
adások némelyike már e lapszámban olvasható) – és teszünk javasla-
tokat tartalmakra, „amelyek továbbra is elengedhetetlen részét kell,
hogy képezzék a magyar nemzet tantárggyá is konvertálható identitá-
sának, kulturális emlékezetének – az oktatás minden szintjén.” (Fûz-
fa Balázs) 

Lassan másfél évtizede hirdetjük e lap hasábjain, hogy ahány em-
ber, annyi világolvasat, tehát minden egyes ember „olvasása” mögött
ott a közösségivé válás logikája, képzete. Tehát felsejlik maga az esély:
értelmes logikával és képzelettel „olvasott” valóságból miénk lehet a
jövõ jó lelkiismerettel választható olvasata. (Sz. I.) 
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