
LUKÁCS LÁSZLÓ Tanuljunk de mit?
"Gyorsuló időben" élünk: a tudomány és a technika fejlődésében, a
gazdasági, társadalmi és politikai életben egyre sűrűbben követik egy
mást a változások. Fel kellett ismernünk: nem érhetjük be a fiatal ko
runkban megszerzett tudással. Saját szakterületünkön. de az egész vi
lágról alkotott képünkben is folytonosan új tényekkel, feladatokkal
kell szembesülnünk. Az életfogytig tartó .felnőttképzés"beleépült az
életünkbe: szervezett formákban s "magántanulásW1kba" is.

Ezt az új felismerést azonban még nem gondoltuk igazán vé
gig. A szakmai továbbképzések rendszerét folyamatosan bővítik.

De hogyan fejlődik mindeközben emberségünk? Az ember a jö
vőre, a végtelen távlatokra nyitott lény. Személyiségét egész élete
során alakítja, haláláig. Nemcsak szakértelmünket kell mélyíteni
folyton-folyvást, hanem emberségünket is. Ennek transzcendens
távlatai őrizhetnek meg attól, hogy egyre jobban idomított ha
szonállattá, egyre nagyobb teljesítményekre képes géppé alacso
nyodjék le az ember.

Folyamatos növekedésünket megkívánja az a társadalom is,
amelyben benne élünk. A püspöki kar másfél éve körlevelet adott
ki "igazságosabb és testvériesebb világ" építését sürgetve. A kör
levél visszhangjának s az azóta eltelt időnek egyik nagy tanulsága
az, hogy alapvető kérdésekben is mennyire hiányzik a közmeg
egyezés a társadalomban. Melyek azok az alapvető értékek, ame
lyekhez a gazdasági-politikai életnek igazodnia kell?

Elkerülhetetlen kihívásként jelentkezett napjainkban az iskolai
oktatás-nevelés reformja is. A kérdések itt még élesebben vetőd

nek fel. Mire kell megtanítani a mai fiatalokat? Milyen készsége
ket kell kialakítani bennük, hogy megtalálják helyüket változó vi
lágunkban? Milyen embereszményt állíthatunk eléjük, milyen
igazságok és értékek válhatnak irányadóvá az életükben? S ki
lesz képes arra, hogy minderre megtanítsa őket? A megtépázott,
egyre súlyosabb válságokba sodródó család mennyiben tekinthető

még a nevelés elsődleges fórumának? Az oktatás-nevelés rend
szeresített s nagy hagyományú múhelyei az iskolák? Hol és ho
gyan lehet olyan oázisokat létesíteni az iskolákból. hogy "kimű

velt emberfők", saját életüket tudatosan formáló s másokért is fe
lelősséget vállaló személyiségek nőhessenek föl bennük, akik
jobbra tudják és akarják formálni világukat?

Évek óta folyik a vita a Nemzeti alaptantervről. A törvény
megjelent, a viták azonban folytatódnak tovább: a szakmabeliek
jelentős részének véleménye szerint jelenlegi formájában nem
hozta meg a közoktatás kívánt reformját. Felelősségünk óriási: jö
vőnket határozza meg, milyen nevelést kapnak a ma és a holnap
iskolásgyerekei.

1


