
AZ OKTATÁS MŰHELYÉBŐL 

TÖPRENGÉSEK 

AZ IRODALMI „TUDÁS" ÉRTÉKLEHETÓSÉGÉNEK 
DILEMMÁJÁRÓL* 

A magyartanítás irgalmatlanul nagy és szép feladatá-
ról, gondjairól meg ritka sikerélményeiről kívánok szólni az 
alábbiakban. Tapasztalataimat a szakmai nyilvánosságnak 
szánom, indulatom legyen kopogtató aggodalom az írott 
művészet valós értékeiért, betöltött szerepéért az iskolai ne-
velésben és oktatásban. 

Élményeim és a mások által átadottak meglehetősen ve-
gyesek. Minden nevelői izzás ellenére sem jut el oda a kö-
zépiskolai tanulóifjúság (vagy csak elenyésző töredéke a ki-
vétel), hogy ráérezzen a szépirodalom tananyagon túli ér-
tékeire, emberformáló, létgazdagító funkciójára, nem szer-
zi meg ama képességet, amelynek révén eljuttatná magát 
a személyes életből bizony gyakran ki is maradó nagy él-
mények forrásvidékére, hogy — ha kell — okuljon, és ní-
vósán szórakozzék. Mi marad ehelyett? A tantervi anyag 
jól-rosszul való, szívesen vagy undorral történő elolvasása, 
megtanulása (irodalomról, műalkotásokról van szó!), a ritka 
könyv nélküli, tehát fej ben tartásra méltó anyag érdektelen 
bebiflázása, az életrajzok könnyen össze is keverhető (mert 
praktikus, lehetőleg minél több alkotóra ráhúzható) váza, 
néhány évszám — de nem a legfontosabbak — ködös kap-

* A cikkben felvetett kérdésekkel kapcsolatosan hozzászólást, vitát 
szívesen látunk. (A szerk. ) 
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csolása, frázisgyűjtemény és panelmondatok. A „mit olvasol 
mostanában?" kérdésre több-kevesebb valószínűséggel az a 
válasz érkezik, hogy „kötelezőt", esetleg nincs is válasz. Ez 
pedig nyilván azt jelenti, hogy nincs alkalmas mű úgymond 
az időpazarlásra... Keserű kép, tán túlzottan is, s ha nem is 
általánosítható, riasztó gondjaink vannak. 

Az olvasás még mindig úgy él sokak tudatában, hogy lu-
xustevékenység, olykor rá is szólnak arra (családban, má-
sutt), aki olvasgat, következésképp „lopja a napot..." Régeb-
ben a valóságtól való eltántoritás vagy az elmenekvés lehe-
tősége volt a könyv. Mai funkciója a teljesebbé tétel, a ka-
tarzis lehetősége, utalhatnánk ismét a művészek ősi kettős 
feladatára. Mára mintha elbillenne a mérleg a pragmatikus 
célzat fe lé . . . A közönség igénye hatalmasan megnőtt (kí-
váncsiság?) a dokumentarista, oktató, tapasztalatokat áta-
dó irodalom iránt. így viszont a „tisztán" szépirodalom def-
fenzívába szorult, s ha a fikció szempontjából nézzük a vál-
tozást, akkor a dokumentumokban, visszaemlékezésekben 
legfeljebb a tévedő emlékezet jelenti a fikciót. A korábbi jel-
szó, ti. „Vissza a könyvhöz! ", úgy módosítható, hogy „Vissza 
a szépirodalomhoz!" 

Az iskolákban gyakorta megfeledkezünk arról, hogy a 
folyóiratok is az irodalom megjelenési formáját és forrását 
(mert gyakran az első közlést) jelentik, örvendetes a könyv-
vásárok, könyvhetek sikere, de vajon hány művet vesznek le 
megvásárlásuk után a polcokról? Gutenberg mester lelemé-
nye még sokaknál jelent enteriőr-darabot, s bár örvendetes 
a könyvfalók számának növekedése, ezzel párhuzamosan nő 
a kultúrsznobok aránya is, akik felvásárolják előlem, előled 
a legjobb, kurrens műveket, hogy utána diadalmas mosollyal 
kérkedjenek zsákmányukkal. Hiányolom a korábban oly sok 
váratlan örömet, felfedezést és izgalmat jelentő, hazánk va-
lamennyi településére kiterjesztett alkalmi könyvleárazáso-
kat (most csak évi egy, legfeljebb két alkalom van); ma kü-
lönösen fontos lenne e népszerű gyakorlat felújítása, hiszen 
mi sem kullogunk már a sor végén könyvárak tekintetében. 
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A rövid zsebkönyvek, sóhajtásnyi lektűrök idején reálisan 
számolnunk kell azzal, hogy senki sem fog például két met-
róállomás között Tolsztojt vagy Thomas Mannt olvasni (de 
talán már békésebb körülmények között sem, vagy csak ke-
vesen, hivatástudatból). 

A televíziózás rítussá válása némiképp ártott az olvasás-
nak — passzív befogadói állapot miatt, bár motiváló is lehet 
adaptáció esetén. A lélek önképzése csak a szemen át: egy-
oldalú folyamat, s idő sincs a továbbgondolásra. És sokak 
számára helyettesíti is az olvasást a televízióban vagy mozi-
ban látott mű élménye. Szégyenlős korunkban elrejtjük ér-
zelmeinket, légyen szó privátérzelmekről vagy hazaszeretet-
ről, példaképekről vagy az emberi kapcsolatok titokban per-
sze vágyott melegségéről. Pedig tudatában vagyunk ebbeli 
hiányainknak, érzelmi és esztétikai kultúránk szegényessé-
gének. A giccsek és nippek népszerűsége, az álértékek el-
szaporodása változatlanul tart és igen bizonytalan közízlés-
ről árulkodik, amelyhez még állami terjesztésük is hozzá-
járul. Nehéz az eligazodás, s nemcsak az esztétikai érték-
zavarban, hát még diákjaink számára... Mert ők is napon-
ta láthatnak családi otthonukban fura szimbiózisban együtt 
élő Magyar Remekírók sorozatot, ponyvát, kókadozó por-
celánhattyút, meg örökzöd műanyagvirágot. Totális a káosz, 
az eklekticizmusról és bizonytalanságból fakadó értékkeve-
redés. Hol tanulhatnák meg, hol a különbség... Hol tanít-
hatnánk meg esztétikai terrorizmusban felnövekvő tanuló-
inkat az igazi értékekre? Többek között az iskolában. 

A felerősödött nosztalgiahullám (vannak olykor elvisel-
hető vonásai is, ti. ha értéket elevenít fel) és a folyamatos 
kultúrpolitik (van még ilyen?) engedmények még inkább fo-
kozzák az értékháború eszkalációját. Az irodalomban is. És 
éppen ennek lefékezésében van nagy szerepe, felelőssége 
az értő és türelmes, ám következetes műkritikának, amely-
nek alapjait az iskolákban kellene megvetnünk. Gyakori né-
zet, diplomások is hangoztatják fölényesen, hogy a műveket 
fölösleges megmagyarázni, bízzuk azt a befogadóra: „ne-
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kern ne írják elő, mit és hogyan értsek!" A felületes első be-
nyomások nem helyettesítik az értékfeltáró munkát, amely 
azért nem mindenki számára egyértelmű és könnyű műve-
let. A gyorsan kielégült, „önálló" befogadó nagyvonalú be-
lemagyarázó értelmezések vagy riasztóan sematikus mellé-
beszélések nyomán juthat el az elutasításig. Tankönyveink-
ben sajnos a közelmúltig bezárólag mindkét végletre akadt 
példa elég. A csapongó műelemzés csak nehezíti a mű ér-
tését, beépülését a befogadó élményvilágába, a lefordító-
értelmező-ideologizáló pedig lehangolja az igényesebb ol-
vasót is. A jó egyéni és közízlés kialakításának időszaká-
ban nincs okunk a nyugodt szemlélődésre, a kivárás kényel-
mes attitűdjére. Mindenáron meg kell mentenünk az érté-
kes szépirodalmat, még időben s a katedra segítségével! 

Nem hiszem, hogy csak a pedagógus ismeretterjesztő az 
egyetlen bázisa (tehát feltétele és bűnös felelőse) a válto-
zásoknak. Valószínűleg meg kell barátkoznunk néhány szo-
katlan gondolattal, például hogy nem lehet és nem is lesz 
mindenkiből irodalomértő, s hogy korábban mindenki fölé 
kiterjeszteni kívánt kulturális háló maga után vonta a ke-
vésbé edzett koponyák nehézkes küzdelmét, olykor kudarc-
élményét és érdektelenségét nappali és levelező tagozaton 
egyaránt. Ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint 
az idegennyelv-tanítás terén: a nyelvtanulók közül sem lesz 
mindenki tolmács vagy nyelvtanár, s igen eltérőek esélyeik 
a nyelvelsajátítást illetően. 

A szellemi tartalékok feltárását mindenki önmaga végzi, 
lásd házikönyvtárak szaporodása, továbbképzési kedv (meg 
kényszer), könyvtári tagságok stb. Ha csak a számok világát 
nézzük, még elégedettek is lehetnénk. Csakhogy: a tanórá-
kon, érettségi és felvételi vizsgákon mitől, minek következ-
tében kapunk mégis oly siralmas keresztmetszetet tanuló-
ink olvasottságáról, műveltségéről? Felületesség (merthogy 
más olvasni, emlékezni, elemezni)? Lustaság? Vagy ismét 
csalnak a statisztikák, s ugyanazon jelenségnek vagyunk ta-
núi, mint korábban az „eladott bérletek, üres nézőterek" 
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képlet esetében? A könyvek (de főként egyes műfajok) irán-
ti felfokozott érdeklődés meg a gyatra produkciók ütkö-
zése elgondolkoztató. Túl sok következtetés nem kínálko-
zik: nem értéket olvasnak tanulóink, vagy rosszul olvasnak. 
Az olvasmányt csak információértékén kezelik, nem pedig 
megformált üzenetként. Mindkettő veszélyes. 

Szögezzük le: az iskola — szükségszerűen — redukált 
anyagot nyújt neveltjeinek, állandóan szelektálni kénysze-
rül, a szépirodalom esetében kitüntetett módon. Irodalom, 
irodalomtörténet, magyartanítás és tanterv mindig harcot 
vívtak egymással, gondoljunk csak olyan, vitaképes, pro-
vokáló tényekre, mint a kortárs irodalom kullogása a régi 
vagy régebbi mögött (bár nem feltétlenül a valóban régi, in-
kább csak a klasszikusnak tartott XVIII-XIX. századi javá-
ra), vagy a kötelező, illetve házi olvasmányok kérdése: a lé-
nyeg egyik név esetében sem változik, esetleg csak a kötele-
ző jelzőhöz kötődő viszonygás csökken, továbbá „komoly" 
és „könnyű" irodalom dilemmája (láds még krimi, ponyva, 
Szilvási, Berkesi stb.), hogy a sci-firől ne is szóljunk, azaz az 
„egyéb" kategória bizonnyal indokolatlan elnyomása, a má-
sodlagos (szekunder) irodalom, például esszék negligálása, 
a tartalomismeret meg műelemzés vitája stb. Hanem a tar-
talomnak mint „létfeltételnek", minimumnak az ismerete, 
miért nem jelent valamilyen tudást, legalább elégséges fo-
kon? Tudniillik a semmihez képest, ami azért nagy különb-
ség! Egyenlőségjelet tenni két teljesítmény közé, amelyek-
ből egy voltaképpen nulla értékű, nem lehet, nem is etikus. 
Márpedig ez történik, bölcsen indokolva e lehetetlen egyen-
lőséget, pedighát értéknek kéne tételeznünk azt is, ha vala-
ki ismeri, mert olvasta a vonatkozó művet, bár komplex mó-
don elemezni — a maga színvonalán — képtelen. A másik 
bele sem nézett - mindkettő elégtelen? Azonos jelenség 
a felvételi tesztek pontozásakor tapasztalható, ahol is az öt 
elemből megnevezett három találatért esetleg még mindig 
csak nulla pontot kap a jelölt, hasonlóan a semmit nem tu-
dóhoz. Hogy van ez? Tudom, hogy ezzel termékeny vitába 
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bocsátkozom, tán még liberalizmussal is megvádolnak, de 
régtől gyanúm, hogy a mi magyar értékelési rendszerünk-
ben nagyobb hangsúlyt fektetünk a „mit nem tud?", mint a 
„mit tud?" kérdésére. Nem tudom, helyesen-e. A „mit tud"-
pozícióból lenne ugyanis min elindulni, mire építeni, a mit 
nem tud-attitűd lélektani szempontból is hátrányos, termé-
ketlen megközelítés. 

Egy pontban talán mégis konszenzus alakulhatna ki, ne-
vezetesen abban, hogy a pedagógus szinte korlátlan mérték-
ben támaszkodhat az alkalmas szépirodalom támogatására, 
hiszen ez indirekt módon ad olyan érzelmi töltést és világis-
mereti muníciót, amelyet még a jó tanár is csak megközelítő 
hatásfokkal lenne képes — s nem is folyamatosan — biztosí-
tani. Mégsem jók a tapasztalatok. Iskoláink zömében válto-
zatlanul elsikkadnak ezen szellemi értékek, a felvételi vizs-
gák tapasztalatai is erről tanúskodnak. Az elsődlegesen él-
ménynek szánt mű valamiképp tananyaggá csontosul, s eb-
beli minőségében már másként viselkedik, s más a hozzá kö-
zelítő attitűdje is. Ezek után az következne logikusan, hogy 
mondjunk le az irodalmi művek tanításban betöltött irányít-
ható szerepéről, hátha ezáltal lesz nagyobb vonzerejük, ha-
tásuk. Nyilván nem erről van szó. (Az irodalmi alkotás gyak-
ran életszagúbb az életnél és mímelt példáinknál.) Hanem 
nagyobb toleranciával kéne viseltetnünk a tanítvány iránt a 
jelzett belátások nyomán, ami nem értékfeladást jelentene, 
ellenkezőleg: differenciált követelménytámasztást és akku-
rátus teljesítményelismerést, s tartok tőle, hogy ez nem fel-
tétlenül az iskolákban dől el. Mert számomra a fakultáció 
korábban sem azt jelentette, hogy valamik között választha-
tok, mert választanom kell, hanem magát a választást, tudni-
illik hogy választok-e vagy sem. így lett volna értelme az ügy-
nek. S még egy, tán eretnek gondolat: olykor a gyengébb mű 
kiválasztása is tanulságos lehet, a jóból ugyanis sokat, de a 
rosszból is tanulhat az ember (olykor még fordítva is igaz). 
Más kérdés, hogy ehhez nagy szakmai kulturáltság és bátor-
ság is szükségeltetik. Míg jó mű esetén annak üzenete és a 
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megvalósítás értékei lehetnek fontosak, gyengébb vizsgálat-
kor a „miért" izgalmas, s a gyengeségek felfedezése tanulsá-
gos. Megszoktuk, hogy a klasszikusok csupa jót és kiválót al-
kottak, ki merte volna firtatni vélt vagy sejtett gyengéiket? 
Ebben persze a szakmai háttérirodalom bátrabb támogatá-
sára lett volna szükségünk, de a szükségtelen tudományos-
kodás trónfosztó szándékának felhangjai nélkül. 

A felhalmozott tudásanyag és az irodalom mennyisége 
napról napra nó. A művek számontartása nem kis feladat. A 
középiskola, az egyes pedagógus sem képes követni e felsza-
porodást, itt kellene viszont ismét félig külső, félig belső se-
gítségre: könyvtárosainkra támaszkodni, akiknek egyik leg-
nemesebb oktatássegítő tevékenysége legyen a szerzemé-
nyek nyilvántartása és a figyelem rájuk terelése. Még anya-
gilag sem követhető a folyamat (sem egyéni, sem közösségi-
iskolai szinten). Diákjaink azonban itt is magukra marad-
hatnak, ha mi nem orientáljuk őket e permanens szellemi 
folyamatban, vállalva akár az elfogultság ódiumát is. Anya-
gi és térbeli gátak nehezítik a házikönyvtár fejlesztését, de 
legalább a feltétlenül fontos, várhatóan kevés kiadást meg-
érő műveket próbáljuk otthonunkba menekíteni! És az is 
előfordulhat, hogy diákunk „fog meg" bennünket, mert leg-
újabb olvasmányához még nem volt szerencsénk. Harc az 
idővel, a kínálattal, a könyvárakkal, a lakás befogadóképes-
ségével — mind az irodalom ellen szól, ha megadjuk, felad-
juk magunkat, jobbik énünket. 

Közhelygyanús lehet, hogy a magyart mint felvételi tár-
gyat más összefüggésben is megemlítem. A jogi tanul-
mányokhoz előfeltétel (ezen is lehetne gondolkodni, bár 
még elfogadható), de más társadalomtudományi pályához 
is szükséges lenne néhány szemeszter magyar stúdium! Szó-
noki képességeink gyatrák, fogalmazni nem tudunk, helye-
sen írni még kevésbé — szóval, én valamennyi diplomás, ér-
telmiségi számára előírnám e szelektált magyar stúdiumo-
kat. Ez oktatáspolitikai elhatározás és nem kevés szervezési 
trükk kérdése, haszna vitathatatlan lenne. Anyanyelvi kul-
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túra, kulturáltság nélkül nem tudok elképzelni értelmisé-
git, vezetőt, mert a középiskola nem látszik ehhez elegen-
dőnek. Nem hiszem, hogy idealista volnék. De ha humán 
pályák esetében — legalábbis eleddig — felvételi pontokat 
és felvételt érdemben befolyásoló tényező volt a nem vá-
lasztott tárgyakból hozott pontszám, miért ne lehetne dön-
tő, nagyobb súlyú más humán és nem humán pályák eseté-
ben a magyar (tehát irodalmi műveltség és nyelvi meg ide-
gennyelvi tudás) mint szelektáló értékű tárgy? Megkockáz-
tatom: még nemzeti önbecsülésünket is emelné anyanyel-
vünk bírásának előírt színvonala és okításának általános jel-
lege. 

Nem látom be azt sem, miért nem örömforrás diákja-
ink számára egy-egy tökéletesen elsajátított, tehát kívülről 
megtanult jelentős részlet vagy önálló mű. Mert már ma-
gunk sem vagyunk kellő mélységben ezek birtokában, és 
nem is igyekszünk rábírni erre neveltjeinket? (Tisztelet a 
kevés kivételnek!) Általuk több leszek, gazdagabb, várható-
an okosabb is, mert edzem agyamat, emlékezetemet, s alkal-
mas helyzetekben elbűvölhetem társaságomat, hallgatóimat 
is . . . E „beruházási" tunyaság egyéb gondokat is szül. Közis-
mert, hogy még a magyar szakos hallgatók jelentős hányada 
is — az okokat most hadd ne részletezzem — világirodalmi 
stúdiumaihoz tartozó anyagtudását, műismeretét a 100 hí-
res regény népszerű kötetpárosából meríti generációk óta, 
s azért csak a világirodalmit, mert honi literatúránkból még 
nem jelent meg ilyen jellegű átfogó kötet... Használatát kár 
lenne tiltani, mert okos funkciója is lehet: a felelevenítés, de 
nem a helyettesítés. Sokadrangú kérdés, hogy valamennyi 
egyetemi, vizsgaanyagot jelentő vaskos művet indokolt-e el-
olvasni. A szellemi tunyaság pontos leképezése viszont je-
len van a középiskolában, s erről sem mi tehetünk, tudniillik 
hogy hiába kötelező a mű, még a memoriter értékű anyagré-
szekhez is szöveggyűjtemény vagy kötet használható a ma-
túrán. Annál nagyobb a kontraszt és megdöbbenés a felvé-
telin, ahol természetesen ez így elképzelhetetlen és logikát-
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lan lenne. Vissza kellene állítani tehát a kötelező vagy aján-
lott és memoriter funkciójú szövegek valódi értékét, súlyát. 
Csupán döntés, belátás kérdése. Tapasztalatból mondom is-
mét, hogy az átlagember mindig arra a legbüszkébb, amit 
még képes fejből idézni (a régiek máig képesek is erre, a fia-
talabbak alig), legyen az vers, dal vagy éppen drámarészlet. 
S így emlékeznek az iskolára, ezáltal. 

Futólag érintettem már a kortárs irodalom elhanyagolt-
ságát középiskoláinkban, illetve a felvételiző hallgatójelöl-
tek viszolygását ilyen tételektől. Szomorú és érthetetlen e 
jelenség, mert bár igaz, hogy bizonyos távlat hiányában ne-
héz a megítélés, de legalábbis kockázatos az értékelés, még-
sem negligálható éppen a kortársak üzenete. Főként akkor 
nem, ha műveik jó része beépült már köztudatunkba, s nem-
zeti múltunk-jelenünk elidegeníthetetlen részévé integráló-
dott közben (vagy azzá válásának tanúi vagyunk). És nem is 
csupán az úgynevezett nagy öregek, élő vagy holt klasszi-
kusok esztétikai értelemben is megbízható nemzedékéről 
van szó, hanem a fiatalabbak, akár harmincasok irodalmá-
ról. Akik ma az iskolapadban ülnek, néhány év, évtized múl-
va egy velük indult szerző virágkorát ünnepelhetik, mégis 
ritka a kortárs rangján való tisztelete, ismertsége. Pedig ha 
a korok közérzete, hangulata legjobban művészetén je lesül 
irodalmán mérhető meg, a távlathiány ellenére fontos jelzé-
seket és értékeket nyerhetünk kortársaink műveiből, ame-
lyek az egyébként gondokkal kísért társadalmi-szellemi eli-
gazodásban is segíthetnének. A kortárs szerzők javának is-
merete feltételezi a határokon túli magyar nyelven alkotók 
bemutatkozásának, de legalább említésének szükségességét 
is, ezt a csak remélt igényt. A könyvkiadók viszonylag elő-
nyös lehetőségeket kínálnak ehhez, élni kéne velük. Az „öt-
ágú (vagy több hangú) síp" elég falsul szól még — és erőtle-
nül — a hazai középiskolákban (az anyaország gőgje vagy fi-
gyelmetlensége? megszokás? időhiány?), s lelkiismeretfur-
dalás gyötörhetné a magyartanítás számos hazai apostolát is 
„feledékenységükért" az elmúlt évek során. 
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A humaniórákat régtől szokás azzal vádolni, hogy túl 
sok lehetőséget adnak a relativizmusra, az „igen-nem", az 
„esetleg", „valószínű" kategóriáira. Talán csak a szubjek-
tív diszciplína lényegéből fakad a szubjektív megközelíté-
si mód, s élek a gyanúperrel, hogy bármely látványos, eg-
zakt módszer segítségével sem lehet egy szépirodalmi alko-
tást absztrakciókba vagy képletekbe kényszeríteni úgy, hogy 
közben valahol ne sérüljön. A már jelzett megközelítési-
értékelési bizonytalanság állandó edzéssel csökkenthető, 
hogy egyéni megközelítésben, de az elvárható tudományos 
alapismeretek révén kísérelhessük meg a művek titkainak és 
értékeinek felfejtését, a tudatos(abb) műélvezetet. Utóbbi a 
legnehezebben elérhető idea, mert vagy tudománytalanná 
válik egy ponton a megközelítés, vagy mészárszéknek hat a 
műelemző műhely. A cél végül is az lenne, hogy a diák ér-
zelmileg is befogadhassa a művet, s rá is csodálkozhassék a 
„bányászmunka" eredményeire. 

Az irodalomról és iskolai szerepéről töprengtünk néhány 
gond, jelenség kapcsán, embernevelést is segítő ősi hatás-
rendszerére emlékezve. Az anyanyelv szerepét ezúttal csak 
érintőlegesen említettük, részben az irodalommal való szer-
ves összefonódása miatt, lévén annak par excellence közege 
és közvetítője, hiszen a nyelv szabályai és lehetőségei adta 
kereten belül szerveződik a műalkotás is. A még közismer-
tebb nyelvi, nyelvtani hiányosságok ismeretében elképzel-
hető, hogy szélesebb és alaposabb irodalmi érdeklődés meg 
olvasottság a nyelvtani gondok felszámolásában is katalizá-
torként hatna. Többet és tudatosabban tehát! 

Tanítható-e az irodalom? Nem olyanfajta fenomén-e ez 
is, mely nem tűri az osztályzással történő értékelés szűk ke-
reteit, s elsősorban később kamatozó és mérhető hatásokat 
sugároz ki, miként maga a pedagógia is? Szívem szerint ez-
zel a kérdéssel indítottam volna gondolataim, töprengéseim 
füzérét. Az ismerendő és az élvezhető, a kötelező és a meg-
szerezhető között feszülő örökös ellentét nem okoz-e lel-
ki konfliktust az érdekelt alanyban? Érzelem és értelem ke-
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veredése, el-elbillenő aránya nem zárja-e el a legfinomabb 
idegi-érzékelő csatornák járatait? Ösztönös érzék és meg-
tanulható algoritmikus elemzés akárcsak esetenként nem 
oltják-e ki egymást? 

Amíg e dilemmákra és összes következményükre meglel-
jük a választ, tegyük, ami tehető: szerettesjük meg — ha 
kell: újra — a szépirodalmat az emberekkel, fiatalokkal és 
idősekkel, iskolákban, bármely oktatási formában és fokon 
—, kutassuk személyiségükön a kedvező jeleket; szelídítsük 
magunkhoz a szavakat, s általuk az embereket! 

DRESCHER J. ATTILA 


