
Ami a nevelési elveket illeti, itt is a főparancsolat érvényesül: a szeretet.
,Szeress és tégy, amit akarsz." A szülői szeretet - még ha hibát hibára halmoz

is - a legtöbb, amit a gyermek kaphat. Több a tudományos nevelési módsze
reknél, és még a nem túl jó családi otthon is jobb a legmodernebb nevelő-

.otthonnál. Isten szeretete, a keresztény hit alaptanításai adják meg nevelésünk
alapját. Érthetővé teszik az emberi természet ellentmondásait: "Nem azt teszem,
amit szeretek, hanem, amit gyűlölök" (Róm 7,14.). A gyermek is nap nap után
érzi ezt a feszültséget, és a megoldás nem az, hogy arra biztassuk, hogy a
legkönnyebb megoldást válassza. "Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn

és ne engedelmeskedjetek kívánságának." (Róm 6,12.) Nem az ösztönök elfoj
tását kívánja Pál, csak a bűnben való kiélésüktől óv.

Az el-elcsüggedő szülőknek szólhat Jézus felszólítása : "Evezzetek a mélyre és
vessétek ki a hálótokat halfogásra." Úgy vetjük ki, ahogy tudjuk, olyan helyen,
víz-, és időjárási viszonyok közt, ahogy megadatik. Az eredmény már nem a
mi dolgunk. .

HORGAS B1ÉLA

SAJÁT OROM ÉS FÁJDALOM

Másfél évszázaddal ezelőtt írta Petőfi: "Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
saját fájdalmad s örömed, nincs rád szüksége a világnak," Azóta nagyot for
dult a világ, s a jó költők bizony csakis saját fájdalmukat és örömüket dalol
ják, de ez a "saját" mégsem érdektelen a köz számára. A világnak, az emberek
nek, az emberek egy-egy rétegének szüksége van ezekre az egyes szám első

személyben fölszárnyaló dalokra, mert bennük a saját panaszukat vagy örö
müket ismerik fel. Persze ez már semmiképpen sem ugyanaz a helyzet, mint
Petőfi korában, - s a végeredmény sem ugyanaz. Akkor a dal a többség, a kö
zösség nevében szólt, most legfeljebb a többség fölfedezheti sajátját a dalban, de
a dal (és a költő) ezt nem igényli eleve és feltétlenül. Arról nem is szólva, hogy
alkalomadtán ez a többség nagyon kis számú lehet, és nem is közönség, esetleg
csak olvasótábor. vagy, nem is tábor, csak csoport - fantomszerűen létező cso
port. Igy van ez még 11 nagy példányszámban megjelenő írók, illetve művek

esetében is. Hogyan is szólhatna hozzájuk, nekik az író? Olvasóihoz? .. Kik azok?
De ha nem nekik, ha senkinek, akkor miért? Mert ha magának ír, akkor talán
fölösleges kinyomtatni a szövegeít, akkor talán tudós barátom megjegyzését kell
fontolóra venni, aki egy sötét pillanatában azt mondta: voltaképpen elég, ha az
ember csak elgondolja... Tudom persze jól, hogy a nyomtatásban megjelent
szöveg más, mint a gépelt; és a leírt, szóval megközelített vagy kifejezett érze
lem és gondolat sem azonos a ki sem mondottal, és mégis! Ha nem szólunk va
lakihez - máshoz (másokhoz l) -, akkor becsületünk védelmében csak a remény
ségre hivatkozhatunk : reméljük, hogy saját fájdalmunkban és örömünkben má
sok is osztoznak: társulnak gondolataínkhoz, rezonálnak érzelmeinkre.

Mindeddig általános értelemben volt szó az Irodalomról, de' nem azért, mintha
a konkrétumokat meg akarnám kerülni. Számomra nem létezik külön gyermek
és felnőtt-irodalom, bár írásaim megjelentek már felnőtteknek és gyerekeknek
szerkesztett könyvekben is - külön könyvekben természetesen. Ez azonban a szer
kesztés dolga. A szerkesztői munkának és a könyvkiadók adottságainak, kívánsá
gainak az eredménye. Ha írok" nem írok külön a gyerekeknek és külön a felnőt

teknek. Ha írok, arra törekszem, hogy érzelmeimet és gondolataimat egy-egy konk
rétumban megnevezzem. felkutassam, kínyomozzam, megvilágítsam . .. És, azt hi
szem, ez nem pusztán alkotáslélektani kérdés, hanem szemlélet dolga is, amely
ből nem hiányzik a meggondolás sem. Természetesen: az írás kiindulópontja egy
ötlet, egy érzelem vagy sejtelem, vagy tárgy, vagy egy gondolat - eleve megszab
bizonyos határokat, eszközöket. Az almáspitéről írva verset (amikor elsősorbana "pite"
szó kedves idétlensége ragad meg, és nyomban hallom a "pisze" szót is) aligha ke
rülhetnek szövegembe társadalompolitikai jelentések, és valószínű, hogy a vers
terjedelme sem lesz húsz-harminc sornál több, és nem feszíti bonyolult gondolatritmus.
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Nem lesznek benne elnehezedő, kifulladó sorok, távoli képzeteket összerántó meta
forák. Vagyis nagy a valószínűsége, hogy Pite, pite címmel úgynevezett gyerekvers
kerekedik. S mondhatok példát ennek a fordított jára is. Ha találkozom gyerek
kori barátomrnal, aki elújságolja, hogy egykori falunk határában közös ismerő

sünk fölfedezett egy neolitkori települést és kiásott egy mammutfogat a romok
közül, akkor nekem eszembe jut, hogy lám, a mammutfog hozott össze kettőn-

ket, férfikorunk teljében; lám, megvan az összetartóálap, gondolom keserűen,

és már nemcsak kettőnkre gondolok. És kutyául érzem magama kiásott mam
mutfog társaságában, mert úgy rémlik, mintha a saját romos agyaram lenne
a lelet. És írok egy prózaverseLMammutfogak címmel, a közösség hiányáról és
a távolságtartás tragikumáról. És már az első szavaknál valószínűnek látszik,
hogy ami kikerekedik belőle, annak nem lesz helye egy gyerekeknek szerkesztett ver
seskötetben. Persze, kerekedhetne a mammutfogak köré gyerekvers is, akár az
"egér, egér adj fogat" mintájára. Kerekedhetne, de csak addig, amíg ~ el nem
indul valamilyen irányba, valamilyen jelleggel az írás. De ez az irány és jelleg
- azt hiszem - nem szabja meg eleve az elkészült írás értékét. nem mértéke az
értéknek. Különbség persze van a Pite, pite és a Mammutfogak között még akkor
is, ha mindkettő azonos hatásfokkal valósult meg, azonos arányban töltötte ki
lehetőségeit. Az egyiket jókedvemben írtam, a másikat kínomban. A Mammut
fogak érzelmi és gondolati körei súlyosabbak, életbevágóbbak. többet tartalmaz
nak belőlem, mínt a Pite, pite - de az is én vagyok, az is ai enyém, tőlem

való, és miért lenne értékesebb a férfikomorság, mint a gyerek-játékosság Z Miért
lenne kisebb teljesítmény a bűvölő-kötekedő ritmusú "pisze pite" meséjét meg
találni?

Vannak aztán olyan írások is, amelyekben a gyermeki és a felnőtti együtt
van jelen: vagyis olyan gyerekeknek szóló művek, amelyeknek némely rétege
csak a felnőtt értelem és érzelem számára jelent valamit. Klasszikus példák
helyett hadd idézzem újra önmagam, már csak azért is, mert nem szeretnék
senkit rossz hírbe hozni (ugyanis az ilyesféle írásokat nemi fogadják mindenütt
kitörő lelkesedéssel). Ha tehát egy mesében arról van szó, hogy a sündisznó
tanúja barátja elrablásának, de mível ravasz figura, tudja: azt kell tennie, hogy
nem tesz semmit. Nos, ennek á szójátéknak az értelme, iróniája aligha világos
a gyerekeknek, mint ahogy nem érzékelik a "tettek embere" mintájára született
"tettek disznaja" kifejezés gúnyos élét sem. Az utalás, a képzettársítás és az
irónia, a különféle idézetek és parafrázisok, a disszonanciák kevéssé érvénye

.sülnek a gyerekek körében, mégsem hiszem, hogya többrétegű, a felnőtti érte
lemre és érzelemre tartozó jelentéseket is tartalmazó művek az ő számukra! fölfog
hatatlanok lennének. Nem hiszem persze azt sem, hogy csak az ilyenféle olvas
mányok az értékesek és élvezetesek. Itt is létezik valamiféle határ, mégpedig
aTányossági határ, amely képlet nélkül ugyan, de pontosan jelzi, hogy mennyí
mögöttes, csak a felnőtteknek szóló jelentést bír el egy mese vagy gyerekvers.
Hiszen ha a gyerek nem kap elegendő kapaszködót, ha egyetlen teljes réteget sem
képes fölfogni, akkor írói vagy szerkesztői aránytévesztés történt. A kockázat
az ilyen többrétegű művekkel' mégis kicsi, hiszen fölfelé, a bonyolultság, össze
tettség irányában oly rugalmas a határ, esetenként - gyerekenként - any
nyira változó, hogy a tévedés elég ritka. Arról nem is szólva, hogy azok a bi
zonyos bonyolultabb, felnőtti jelentések is hatnak valamiképpen: kárról tehát
semmiképpen sem beszélhetünk. Kárt legfeljebb azok a termékek okoznak, ame
lyek méltatlan sekélyességükkel, egyszerűségnek álcázott tartalmatlanságukkal.
gondolati-érzelmi és nyelvi igénytelenségükkel a gyerekekben rossz ízlésti'ormál
nak, szellemüket érzelgős gügyögéssel vagy lélektelen pedagögizálással lealacso
nyítják, elszürkítik. Mert ezek a termékek is hatnak, méghozzá vészes hatásfok
kal! Példákat itt nem említek, még utalásszerűen sem; másoktól nemi akarok,
magamtól meg nem tudok, remélem, nem is lehet.

Megemlíteném viszont még azt a rossz megkülönböztetést, lebecsülést, amely
a gyerekirodalmat sújtja. Az előítéleteknek persze van alapja: könnyebb ál
-gyerekirodalmat gyártani, mint ál-felnőttirodalmat. Bár gyártani egyiket se nehéz.
Azt hiszem, bármelyik valamirevaló magyar költő - mondiuk egy évtizedes
verselési gyakorlattal és közepes idegállapotban - képes lenne nyolc-tíz nap
alatt egy gyerekverskötetre elegendő olyan szöveget gyártani, amelyet lelkiisme
retfurdalás nélkül lehetne kinyomtatni, senkinek sem okozna kárt - ellenkezőleg:

még volna is benne valami. Valami, amit a rutin felszínre dob. Igaz, ugyanezt
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meg lehet tenni felnőtt változatban is, legfeljebb több idő kell hozzá. Persze, a
jó költők nem vállalkoznak ilyesmire. Agyerekirodalom Iebecsülését azonban sok
szor maguk az alkoték, még azok a bizonyos valamire valók is elősegítik. Ismerek
költőket és írókat, akik szinte szégyellik, eleve másodlagos terméknek tartják
a Móránál megjelent könyveiket, ha egyszer a Szépirodalminál vagy a Magvető

nél is megjelennek, ha "komoly írók" különben. Igaz, ez már nemcsak eszté
tikai jelenség, ez már az írói szerep alakulásának és alakításának bonyolult
köreibe tartozik, de bárhogyan is áll a dolog, létezik, hatása van. Pedig a jó
gyermekírók többségükben felnőttírók is, vagyis írók, akiket természetük több
hanggal áldott - vagy vert - meg, de a gyermekeknek szerkesztett, kiadott
műveíkben is fölismerhetőek jellegzetes vonásaik, fölismerhető az egyéniségük!
Nemes Nagy Agnes, Weöres Sándor vagy Mándy Iván gyermekkönyveiben 
hogy az elsőként eszembe jutó példákra hivatkozzam - igazán nem nehéz fel
fedezni a felnőtt művekből ismerős tartalmi, formai motívumokat, azt a saját
világot, külön birodalmat, amely minden jó író művében ott van valamilyen
formában és mértékben.

(Végül is az értékről van tehát szó, arról, hogy valójában csak jó és rossz
irodalom létezik, hogy olvasó sokféle van, de esztétika csak egy. Évek óta áb
rándozom egy olyan költői antológiáról, amely a gyermekek nagy verseskönyve
lenne, a magyar nyelven írott, és gyermekek által is élvezhető versek - saját
örömök és fájdalmak - reprezentatív gyűjteménye, amelyben a válogatás egyet
len szempontja az érték.)

Végezetül visszakanyarodom kiindulópontomhoz, az írott szó és az ismeretlen
közönség kapcsolatához, amelyet a magam részéről meglehetősen kétesnek tartok,
ha felnőttekről van szó, De a gyermekek esetében ez egészen más. A gyermek
közönség, mint állandóan változó, nyüzsgő réteg, mínt szakadatlanul mozgásban
levő tábor, mínden bizonytalanságával együtt, és képlékeny tömegének ellenére
is kínál valamí : megbízható állandóságot, egységet és egyneműséget: a gyermeki
fogékonyság szinte határtalan, természetes nyitottságát. Mostanában, elsősorban

a pszichológia és a szociológia - no meg a pedagógia! - tanaira támaszkodva
divatos dolog a gyermekolvasókat is sok-sok korcsoportra szeletelni. Azt hiszem,
ez fölösleges, alkalmanként meg egyenesen korlátozó, s akkor már: káros törek
vés. Szerihtem két olyan korhatár létezik csupán, amelyre a szerkesztésnek szük
séges figyelnie: az egyik hat, a másik a tizenkét életév körül helyezkedik el.
Különben pedig a gyerek - gyerek; kívánesi és ártatlan, képzelete fehér fal,
írni rá: szorongató gyönyörűség.

LUKAcs LAsZLÓ

A FELNÖTTÉ VÁLÁS ÉVTIZEDE

Közkedvelt szavunkká lett a "teenager". Az angolok inkább magát az élet egy
szakaszát, a "tizenéveket", tehát a 13. évtől a 19-ig terjedő időt jelölik a "teen-age"
szóval. Ez az idő választja el a kisgyermekkort a felnőttkortól. Határaiban lehet
némi eltolódás: a 12-14. életévtől a 20-22. életévig tart a személyi
ség tudatos kialakításának az ideje. Az egyes országok törvényei különböző

szempontokból (pl. szavazati, házasságkötési, önrendelkezési jog) különböző élet
korban (14-16-18. év) nyilvánítják érettnek a fiatalokat Korántsem biztos azonban,
hogy személyíségében is felnőtt az, akit a jog minden szempontból annak ítél.

I. Család és környezet

Ez az évtizednyi idő a szernélyíség tudatos formálódása szempontjából talán a
legjelentősebb időszak az ember életében. Amit eddig összeszedett, azt javarészt
kapta: környezetétől, elsősorban családjától. Ök gondoskodtak életéről, testi és
lelki szükségleteiről. Ez a gondoskodás a jó családban nemcsak az egészség ápo
lására, az anyagiak biztosítására vagy akár a taníttatásra terjed ki. A gyermek-
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