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Vissza a 
valósághoz? 

„Mikor elõször ültetünk kisgyereket a tévé elé, még beszélget a készü-
lékkel” – írja Gerald Hüther, az egyik legismertebb német agykutató
és neuropszichológus. Különös és megejtõ, megható kisgyermeki ösz-
tön: humanizálni a tévét, ezt a beszélõ és mozgó (életszerû!) „képe-
ket szolgáltató” készüléket. Hiszen a már tévéhez szokott – gyakran
tévéfüggõ – gyerekeink a készüléket vetítik rá, terjesztik ki a környe-
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zõ világra: „halkítsd le magad”, „kapcsold ki a papát”… És amikor
efféle jeleneteket idézünk, akkor csupán a távoli múltba veszõ kez-
detekre utalunk, mert azóta – mára – a „digitalizált” kínálat oly
mértékben lépett a közvetlen valóság elé – helyébe! – , hogy mind-
annyian naponta tapasztaljuk Gerald Hüther diagnózisának és fé-
lelmeinek indokoltságát. 

A gyerekeink belsõ világa inog. Már a képzeletük szárnyalásának
sem a valóságismeret a mércéje és a természetesnek érzett viszony-
latrendszere. Gerald Hüther a legnagyobb veszélyre figyelmeztet,
arra, hogy a gyerek: „A valódi világban már képtelen eligazodni”. A
következtetése pedig több mint figyelmeztetés: „Érdemes elgondol-
kodni azon, mi lesz abból a társadalomból, melynek gyerekei elbú-
csúznak a reális világtól.”

…Ilyenkor („elsõre”!) bukkan fel bennünk az erõs, ám körvonala-
zatlan igény: változnia kell az iskolának, az oktatásnak idomulnia
kell a kialakult helyzethez. Lapunk e számában azonban, miként
tettük eddig is: õszintén utalunk életünk – gyermekeink életének! –
TELJES keresztmetszetére. Hogy egyebet ne mondjunk, nem olyan
régen fejezõdött be a nyári vakáció. És ezen túlmenõen is: a gyerek
iskolán kívüli élete velünk, közöttünk, a családban zajlik. Nem csu-
pán az iskoláé, de a mi feladatunk is visszaölelni magunk mellé a
gyereket a valóságos élet dimenzióiba. Ezért élethelyzeteket muta-
tunk a teljes magyar nyelvterületrõl, kísérleteket, kezdeményezése-
ket. Az iskolának, mint intézménynek a világával folyamatosan, most
is foglalkozunk, emberi, szakmai vonatkozásai mellett súlyos gondo-
kat, például az iskolai gyermekvédelem helyzetét vesszük számba.
Olykor szemlesütve számolunk tragikus sorsú gyerekek sorsával,
élet-esélyeivel. Nemzetközi összefüggésekben vizsgálunk gyermek-
jogi paradoxonokat, melyek mögött megrendítõ sorsok vannak,
mondjuk „ismeretlen apától származó, Magyarországon született
gyermekeké, akiket a külföldi állampolgárságú anyák röviddel a szü-
lés után a kórházban hagynak…” Õk is itt nõnek fel (hontalannak!).

Õszintén, kockázatokat vállalva nézünk szembe beidegzõdéseink-
kel: miért adunk rossz, ártalmas gyerekverset gyerekeink kezébe? És
tudatosítjuk, hogy a népmesén nevelkedõ gyerek könnyedén lép to-
vább, akár a matematikai feladatok világába… Másfél évtized után
is kitartóan keressük a megoldásokat gyerekeink érdekében, társ-
szerkesztõinkkel, az Olvasókkal, akiknek továbbra is várjuk észrevé-
teleit, javaslatait, írásait. (Sz. I.) 




