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A H É T K Ö Z N A P O K H U M A N I Z Á L Á S Á É R T 

Mostanában szaporodnak az elgondolkoztató tünetek. A 
közelmúltban egy Fáklyaláng előadást tett tönkre az iskolás-
korú közönség, a Mózes ifjúsági előadását félbe kellett szakí-
tani, a mozikban napirenden vannak az incidensek. Én akkor 
találkoztam először ezzel a gonddal, amikor a fővárosi gya-
korlóiskola tizennyolc éves, anyányi lányai Az öreg Kunné 
sorait hallgatva — „a vénasszony ránevet halva" mondatnál — 
felvihogtak. Aztán amikor kézről kézre járt Juhász Ferenc 
József Attila-siratója, — benne egyes szavak gondos felhábo-
rodással aláhúzva. Aztán amikor egy kiváló eredményű ter-
mészettudományi tagozatos osztály fiú tanulóinak elnéző és 
megbocsátó mosolyát látom egy-egy Petőfi-, Arany-vers fel-
olvasása közben. 

Úgy tűnik — s keserű a konstatálás — szép csendesen meg-
történt az irodalom trónfosztása. 

A legfurcsább az, hogy szemrehányást sem igen tehetünk 
kinek. Legfeljebb magunknak. Amikor az ötvenes—hatvanas 
évek fordulóján rádöbbentünk arra, hogy a tudományos— 
technikai forradalom küszöbén — néhány lépésnyire előttünk 
— új korszak kezdődik, mi magunk, pedagógusok és társa-
dalomtudományokkal foglalkozók támogattuk leglelkeseb-
ben az új programot: korszerű műveltségmodell kell, a techni-
kai expanzió korában az általános műveltség nem lehet csupán 
a hagyományos humán körbe bezárva, Snow nyomán megál-
lapítottuk, hogy a Rómeó és Júliáról, az Utolsó vacsoráról 
szerzett ismeretünk egyenértékű és nagyságrendű a termodina-
mika II. alaptörvényének birtoklásával. Felmértük a „Parnasz-
szus horizontját", és megállapítottuk: kevesebbet tud fizikából 
az író, mint a fizikus irodalomból. A „műveltség" fogalom reví-
zióját követeltük, úgy véltük, hogy eljött a műveltségmodell 
megváltoztatásának kora. (Magam is gondolkoztam—írtam 
erről akkoriban, s ha most vitázom, magammal is vitázom.) 

Úgy lehet, a mai iskolások nemzedéke húsz év múlva nem 
fog zavarba jönni, ha a termodinamika törvényeiről vallatják. 
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De ott lesz-e a kinevetett Ady verseskötete a polcukon? Mi 
marad meg a széthancúrozott Mózes „élményéből"? Fellini 
Országútjának — szerintük — „cirkuszi romantikájából" és 
„giccséből"? 

S ha most azt gondolnánk, mindezért az irodalomoktatás 
okolható : tévednénk. Mert ez nem csupán egy tantárgy problé-
mája. (Az is, s hogy miképpen, arra még visszatérek.) Másrészt: 
úgy gondolom, az irodalom nem „tantárgy". Vagy ha igen, 
csak jobb megközelítési módszer híján az. 

A művészet (az irodalom) az integrált emberi gondolkodás 
és cselekvés része. Elementáris szükséglet. Magunk és világunk 
megfogalmazása. Az anyag humanizációja. Mint ilyen: nél-
külözhetetlen. 

A természettudományos alapozású szakműveltség emanci-
pációja révén próbáltunk korszerű és egységes műveltségstruk-
túrát teremteni, harcban a „két kultúraként" jellemzett korábbi 
állapottal. Megalkottuk a nagyszámú matematikai, kémiai, 
fizikai, biológiai tagozatokat. Gazdasági megfontolások is 
e felé szorították az iskolapolitikát. A „szakképzettség", a 
korai specializáció lett a cél. Csakhogy az irodalom a magunk 
teremtette keretekbe nem fért bele; az i rodalom nem „szakma" 
(még az írók, az igazi írók számára sem!), a művészetre nevelés 
nem azonosítható a szakképzéssel, a specializáció bármely 
formájával. S lassacskán így vált másodrendűvé az az iskolai 
feladat, amelynek elégtelen (vagy elégséges—közepes) meg-
oldása ugyanúgy korszerűtlen, megosztott, alá-fölérendeltségi 
viszonylatokba szorított kultúrákat eredményezett, mint 
amilyen korábban, a humaniórák regnálása idején volt ama 
másik, — csupán az előjel változott. Pedig hát a t u d o m á n y o s -
technikai világkép abszolutizálása féloldalas fejlődéshez vezet: 
az érzelmek felületességéhez, az elsivárosodáshoz, az eldolo-
giasodás camus-i, antonionis vegetációjához. 

Ügy tűnik, a fenti tünetek törvényszerűek. A tudományos— 
technikai forradalomhoz vezető „átmeneti szakaszban, amely-
nek jellemzője a munka terén a szakosodás (a technikai erő-
feszítésekre való koncentráció), számolni kell bizonyos fen y e-
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gető egyoldalúsággal, a kultúra iránti érzéketlenséggel"1 — 
állapítja meg egy mai, szocialista szellemű tanulmány. 

A szakismeretek benyomulása — a tudásanyag sokszorozó-
dásával kölcsönhatásban — a tananyagrobbanás egyik oka. 
Talán az Újvilág felfedezése, a konkvisztádorok első rohama 
óta nem vette ilyen mohósággal birtokába a földet az ember: 
a glóbuszt háztájivá zsugorító televízió, a világűrben szomszé-
doló rakéták, az információk napi Niagarái mintha a végtelent 
hoznák karnyújtásnyi közelbe. Szinte természetesnek mond-
ható hát, hogy ezt mindet benne szeretnék (szeretnénk) látni 
a tananyagban, ez mind része már életünknek. 

De milyen áron? 
Hadd kockáztassak meg elébb néhány trivialitást. A város: 

mesterséges környezet. Az ember: természeti eredetű társa-
dalmi lény. A mesterséges környezethez való alkalmazkodása 
áldozatokkal jár. Nemcsak olyan tömegbetegségekkel, mint 
a neurózis, a szívinfarktus és a gyomorfekély (az „urbanitis" 
néven emlegetett betegségcsoport), hanem a nagyvárosi 
ember szegmentalizált egyéniségének — „szerepszerű" létezé-
séből következő — súlyos pszichés megterhelésével, sérülé-
seivel. 

Az ember partikularitás tudatának szorongató érzését a 
művészet oldotta fel a múltban is a „valahova tartozás" (hit, 
misztika), a kollektívum (testvériség, szocializálás), az egye-
temesség hirdetésével és megfogalmazásával. Ha úgy tetszik: 
ez „humanizálta" hétköznapjait, ez formálta antropomorffá 
világát és ez láttatta az egyetemesség szintjén életét. A speciali-
záció a „csonka részbe" szorít vissza. Elbizonytalanít, és bezár 
egy olyan körbe, amelynek ismeretanyaga tíz év alatt 50%-ban 
elévül.2 

S míg mi „specializálunk", addig a magas fokon indusztria-
lizált államokban a XIX. századi ipari forradalom szakembere 
helyett már körvonalazódik a X X . századi tudományos— 

1 R . RICHTA: Válaszúton a civilizáció — B p . 1968. 159. 
2 MARX GY.: Gyorsuló idő - Ú j írás, 1968/I. 75. 
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technikai forradalom „univerzális specialistájának" képe.3 

Ehhez a fejlődési tempóhoz, a „gyorsuló idő" megváltozott 
léptékéhez csak az egészséges és intelligens ember képes alkal-
mazkodni; s e két jelző olyan emberi totalitást kerít körül, 
amelynek elhanyagolhatatlan alkatrésze (mint világszemléleti 
tényező s min t a pszichikai egyensúly feltétele) a művészet, 
az irodalom. 

S ha a tananyagrobbanás következtében a művészeti neve-
lésre törekvés csonkul meg vagy válik lehetetlenné, ha egy 
csupa „homo technicus"-ból álló generációt nevelünk fel, — 
akkor alighanem újra felül kell vizsgálnunk azt a „sokoldalú 
embernevelést" szolgáló, korszerűnek mondot t műveltség-
modellt. 

Ehhez a konklúzióhoz elérve talán némi magyarázattal is 
tartozom. Ü g y tűnhet, n e m más szándék szülte ezt az írást, 
minthogy a maiság köntösébe öltöztetve feltámasszuk a 
klasszikus—filológiai alapozású iskolát, vagy hogy óraszám 
vitákba bocsátkozzunk ismét holmi tantervi korrekciók remé-
nyében. Szeretném elhárítani mind a két látszatot. N e m visz-
szalépést reklamálok. Előrelépést. S nem a „Hét szabad művé-
szet" nevében, hanem mai és holnapi hétköznapjaink harmó-
niájáért. N e m is kérnék négy irodalomórát a jelenlegi három 
helyett. Inkább más tartalmat a művészeti nevelésben. 

Próbáljuk végiggondolni, miképp! 
Ha napjaink drámahőseit, a legfelkavaróbb művek olyan 

szereplőit, akiknek foglalkozása és filozófiája oksági—karak-
terisztikus kapcsolatban áll, szakmai regiszterbe sorolnánk, 
jelentős számban fizikusok neveit kellene felírnunk e listára 
(Galilei, Newton, Einstein, Möbius, Oppenheimer, Teller 
stb.). „A fizika tartalma a fizikusokra tartozik, hatása: mind-
annyiunkra",4 — mondja Dürrenmatt drámajegyzeteiben. Az 
alapvető kérdés, amivel a szereplők különbözőképpen s mégis 

3 ÁDÁM GY. : Műszaki fejlődés, oktatás, pályaválasztás — K o r t á r s 
1962/4. 628. 

4 F. DÜRRENMATT: Huszonegy pont a Fizikusokhoz — N a g y v i l á g , 
1 9 6 2 / 1 0 . Т 5 3 4 . 
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együtt néznek szembe: a tudomány szerepe és jelentősége mel-
lett annak potenciális dehumanizálódása. 1945. augusztus 8-a 
óta ez világprobléma, nagyobb, mint az Atridák átka, súlyo-
sabb, mint Hamlet dilemmája. Mit állíthatunk ellensúlyként? 
A leghatékonyabb humanizációs erőt: az erkölcsiséget formáló 
művészetet. 

Hol kezdjük? Az iskolában. Milyen úton? Nem biztos, hogy 
a tudományos—történeti rendszerezés kitaposott ösvényén. A 
pozitivista adatkukacolás, a prakticista verbalizmus önmagát 
kompromittálta. Mi legyen az elrendező elv? A jelenlegi okta-
tási koncepcióhoz képest a hangsúlyokat át kell helyezni a 
műalkotás-befogadás körére, az etikum—esztétikum korre-
lációjának kimunkálására. 

Igaz, ilyen irányú kezdeményezések történtek már : a reform-
tanterv céljaiban hasonló foglaltatik. De az eredmények várat-
nak magukra. „Olvasó népünk" még ma is inkább programok-
ban létezik, mint a valóságban, s „olvasó ifjúságunk" nemkü-
lönben. Éppen az utóbbi időben tapasztalható a szórakoz-
tatási kommersz igények egyre nyilvánvalóbb támadása s az 
értékes térvesztése (könyvkiadási példányszámok, színház, 
mozi, televízió-műsorok). Vajon nem a művészet hatásait 
lebecsülő tendenciák következménye-e ez máris? (Megenge-
dem: többek között.) 

Mondják : az élet mindig gazdagabb az irodalomnál. Több-
rétegű, differenciáltabb, esetlegességeiben is determináltabb. 
De — mint oly sok közhelynél — gondolom, fordíthatunk is 
ezen az igazságon: az irodalom nem egy vonással gazdagabb 
az életnél, legalábbis az egyén, az egyes olvasó életénél. 
Lehetőségei parttalanok. „Madame Bovary én vagyok" — 
mondhatja el Flauberttel együtt a tizenhatéves gimnazista, a 
pocakos könyvelő, a berepülőpilóta, a háziasszony, a sintér, a 
harangozó, az éjjeliőr és az aggastyán. És én vagyok Anna 
Karenina és Karenin, Jordán a spanyol hegyekből és Santiago 
a tengerről, Szokolov a frontról, Hábetler Jani a Nagyfuvaros 
utcából, Rab Ráby, Rózsa Sándor, Raszkolnyikov és Bánk és 
Möbius — mindenki, akinek világába átléphetek a magam 
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egyszeri—egyedi életének lehatároltságából. Átélem az öreg 
Kunné vacogta tó haláltusáját — ha nem is álltam az ágyánál, 
kihallom a jajgatást, a sirató gyászt a Juhász Ferenc-vers alá-
húzott szokatlanságaiból is. Ha ezt nem tudom: enélkül nincs 
irodalmi élmény (legyen bár a legtökéletesebb irodalmi lexi-
konnal versengő memóriám a históriában), s enélkül egy dimen-
zió hiányzik a gondolkodásomból. A schilleri értelmű esztétikai 
dimenzió, az alkotó önmegvalósításé. 

A fentiekből talán kitűnik : kétféle elégedetlenség is forog a 
mondatok mélyén. A művészet társadalmi szerepének lebe-
csülése, a technikai civilizáció abszolutizálása, a kultúra alá-
rendeltsége miatt egyfelől, s — ezzel összefüggően — a művé-
szeti nevelés megújulni képtelensége miatt másfelől. 

E két jelenség nyilvánvaló módon összefügg. A tudomá-
nyos—technikai forradalom ismerethalmazát, a nyomában elő-
álló tananyagrobbanást nem újabb és újabb irodalomórákkal 
egyensúlyozhatjuk, nem is jobban bevésett irodalomtörténeti 
anyaggal, hanem a művészetre nevelés helyes arányaival — a 
nevelési folyamat egészében, valamint „belső" arányainak és 
összetevőinek átformálásával. Ezzel — úgy tűnik — ma még 
adósok vagyunk. 

Nézzük figyelmes szemmel a mai, új tantervet és tanköny-
veket ! Azok bizony a régi irodalomtörténeti szemlélet toldoz-
gatásaiból—nyirbálásaiból alakultak ilyenné. Az első osztályos 
anyag megpróbálta a poétikai és a históriai aspektust összehá-
zasítani, — de a különböző szemszögek csak egy ide-oda 
kancsalító optikát, torz egyveleget eredményeztek. Tanítunk 
itt pl. műfajelméletet a regény említése nélkül. (Pedig az olvasó 
diák nem eposzt forgat, ha könyvre vágyik!) Tanítunk szonet-
tet, — de nem szólunk a szabadversről. („Életkori" okok miatt?) 
Tanítunk hexametert (külső formát), — de nem beszélünk a 
költői képalkotásról. 

Magyarul: nem tanítunk olvasni. Igaz, ez az 1772-ig nyúló 
turmix jellegénél fogva sem alkalmas e célra. Azt hiszem, a 
jelenlegi tantervi koncepció szerint, a tantárgyi keretek között 
haladva a középiskoláknak majd három teljes évében „művé-
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szeti tárgyú tudományt" (irodalomtörténetet, történeti poéti-
kát) tanítunk, s csupán az utolsó másfél évben „élményi anya-
go t" (Aranytól, Madáchtól, Vajdától, Adytól napjainkig). 
Csakhogy erre az igazán hatásos, modern művészetre nem 
marad időnk. Az utolsó, érettségi előtti év lihegtető tempó-
j á t — a tantervi előírások mellett — éppen a tanulók befogadási 
készségének nagyfokú megnövekedése kényszeríti a tanárra, — 
az előző évek erőltetett menetét pedig a történeti teljességre 
törekvés okozza. 

Ideje lenne hát (ha még nem múlt el!) az iskolai művészeti 
nevelést reformálgatás helyett valóban új alapokra fektetni. 
Olyan szentségtörő tantervet csinálni, amely nemcsak a szak-
tudományi értékrendre, fejlődési kontinuitásra figyel, hanem a 
tanulók olvasmányélményeire is. (Népszerűségi statisztikák 
jelzik a történelmi regény műfajának sikereit. Miért nem taní-
tunk róluk?) Tudom, nehéz lenne ezt a koncepciót megszer-
keszteni, s nem lenne könnyebb tanítani sem. De talán megérné. 
N e m a „teljesebb", hanem a ,,hatékonyabb" irodalomképért. 

A technika és a tudomány lassan „teremtő Istent" csinál az 
emberből. Lombikbébi, DNS-szintézis, átültetett szív jelzi az 
átalakulást. Az intelligens robotokba is sok mindent bele lehet 
táplálni. De attól még nem lesznek emberek. N e m fogják 
tudni megőrizni számunkra „az ember Szépbc-szőtt hitét". 

B ö l c s I s t v á n 


