
András válasza, amely Irodalmárok és olvasók körében egyaránt jogos ellen
érzést váltott ki. Szőcs István felelt rá A Dsida érem másik oldala címmel (Utunk.,
1956. október 18.). Majd Páskándi Géza Dsida és a kortárs elfogultsága című

cikkében elemezte Dsida költészetét (Utunk, 1956. október 25.). Végül a meg
nyugtató választ Szentímreí ' Jenő Fej, vagy írás című cikkében (Utunk, 1956.
novernber 7.) adta.

1958-ban a Szépírodalmí Könyvkiadó kiadásában Aprily Lajos előszavával

jelent meg válogatott. kötete, Tóparti könyörgés címmel. 1955-ben Arany és kék
sza'L'akkal címrnel a Magyar Helikon adott ki gyűjteményt verseiből, 1966 végén
a bukaresti Irodalmi Könyvkiadónál látott napvilágot verseinek vaskos kötete
szép kiáUításban, Szemlér Ferenc gondozásában és kisérő tanulmányával. Ez a
kötet felöleli életében megjelent két kötetének majdnem teljes anyagát, posz
tumusz kötetének és két válogatott művének nagy részét, továbbá 130 eddig
kiadatlan költeményét. Sajnos kimaradt a kötetből 33 olyan verse is - köztük a
'l''Ükör elótt és Csokonai sírjánál -, amelyek már részben szerepeltek előző

művelben. 1969-ben jelent meg a bukaresti If'[úsági Könyvkiadónál Összegyűjtött

műfordítások című kötete Szemlér Ferenc szerkesztésében és jegyzeteivel. 1974
ben a kolozsvári Dacia Könyvkiadó adta ki Versek és miífordítások című újabb
kötetét Láng Gusztáv egyetemi tanár válogatásában PS bevezető tanulmányával.
Ugyanebben az évben román nyelven is "megjelent a Kiriterion kiadásában Emil
Gíurgíuca fordításában, Stefan Aug. Doínas bevezetőjével Presaj cu nori (Hal
vány, borús táj) címmel válogatott verseskötete.

S, GYURKOVICS MÁRIA

ElhagyD" ass~onyok·

Valaki azt mondta, (Mauriac?) az elhagyott asszonyok panasza, mint a tenger
állandó mormolása, hallatszik fel az Úr trónusáig.

Sokan vannak. Ok azok, akikre gyanakvóan s nem kevés óvatossággal tekin
tenek a férjeiket birtokló nők, akiktől jótét lelkek féltik a papi férfiakat, hogy
lelki vigaszkeresés ürügyén netán behálózzák öket; ők azok, akiknek hibáit,
bűneit, mint magyarázó indokokat, zászlóként rnutatják föl, s ezek nyomán szinte
megnyugszanak az eseményeket okos rendbe szöni akaró, mindent megbeszélő

szomszédasszonyok. Ok azok, akiknek érzelmi és nemi nyomorán élcelődve,
ízetlen vicceket faragnak ostoba férfiak; akiknek minden fOl'O'atékossága, nyo
morúsága megmagyarázódik pusztán csak státusuk fölemlegetéséből. Millió oka
lehet annak, hogy ez a sors lett osztályrészük, és sorsukhoz nagyon különböző

mödon .viszonyulhatnak. Lehetnek szépek és csúnyák, fiataluk vagy öregek, oko
sak vagy ostobák, erősek, gyöngék, hősök, esendők. Lehet őket szánni, lehet le
nézni, lehet így-úgy vigasztalni is; lehet társadalmi problémaként fölfogva
helyzetüket, társadalmi jellegű megoldásokon töprengeni érdekükben.

Magam most nem a tengermormolásszerű panaszdalt akarom előadni, s tár
sadalmi megoldásokat sem ajánlok. Inkább, mivel belülról tapasztalfam ezt az
élethelyzetet, megpróbálom érzékeltetnl az evvel a sorssal való szembetalálkozás.
szembenézés állapotát.

A szenvedésről most ne essék szó: a szenvedést, valamilyen formában, mind
nyájan meg kell hogy ismerjük. Ez -olyan alapvető emberi tapasztalat, ami nélkül
nincs igazi megismerés, megértés, érettség. Valóban, tán jcllemzően éretté vá
lásunkhoz kell a szenvedés megtapasztalása : ezért is oly Irgalmatlanul gonosz
dolog a gyermekek szenvedése. S hogy hitvestárstól megcsalatva és elhagyatva
lenni szenvedés, - arra csak egyetlen bizonyságtétel: Izalásé, Izraelt, meggyötört
nyomorultját, úgy hívogatja prófétája által az Úr, "mint elhagyott és fájó lelkű

asszonyt". Ennél keserűbb példát nem talál.
Amikor annak idején, mint· útkanyarban hirtelen felbukkanó alakkal, szem

betaláltam magam avval a ténnyel, hogy elhagyott asszony vagyok, - az első

kóválygó zavarodottságon túl, azonnal ráismertem valamire: valami olyanra,
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amire, úgy tűnt, már régóta rá kellett volna ismernern. IvIintha lepel hullott
volna le egy formáról, aminek a körvonalai már a lepel alól 15 kirajzolódtak;
sejthettem. tudhattam volna a körvonalak nyomán is, hogy ml van ott, velem
szemben, Lelepleződött a sorsom. Szembetalálkoztam valóságomrnal, minden lát
szaton, ideiglenesen, illúzión túl.

, S önmagammal is találkeztam. .
A szorclem, fl magai. szercrrnc, s ahogy ezt igazolandó, mások szemében

kerestern önmagam képét, elhítette "elem, hogy szép, jú, s főként nagyon szűk

séges, fontos személy vágyok. 0, persze lehettem én közben realista a magam
megítélésében, s tudhattam önmagamról bűnbánatilag is hiteles fogyatékossá
gokat: egzísztenciám rnégls abban az illúzió-tavacskában ringott báJOS kis sai
kaként, hogy beváltam, folyamatosan beválok, értékeket virágzek ki önmagamból;
egyszóval, ha nem is a világ közepe vagyok, de igencsak lényeges része annak.
Ez a sorsfordulat végre kikerülhetetlenül szembesített egy mélyebb igazsággal,
ami nagyjából az előzők ellentéte: hogy nem váltam be, csődöt mondtam, nem
vagyok fontos, nem jelentek értéket, nem kellek. Ráismertem magamban arra
a lényre, akiről elméletileg. s az önreflexíó ihletett perceiben mlndig is tudtam,
aki esetleges, aki kevés, elégtelen, akinek semmije sincs. Egy. koldusra ismertem

. rá, egy páriára - egy nyomorultra.
Tán hihetetlen, de míndkét felismerésben örömöt leltern. Nem valamiféle

önkínzó, nyomorék-örömöt, hanem a nagyobb fény, nagyobb igazság kemény,
nyugodt, felszabadító örömét. Örültem, hogy újra megszülethetek. -Semmim sincs
ugyan, tehetetlen. kiszolgáltatott és esendő vagyok, - de nem hasonlít-e vala
melyest ez az állapot egy újszülöttéhez? Körülnéztern újra a világban, tísztultabb,
illúzióktól mentes tekintettel, belátva azt, hogy semmiféle hatalom níncs II bír
tokomban. és nincs, nem lehet semmiféle követelésem az élettel, a sorssal, a
világmindenséggel szemben. Am ez a hatalomtól és követelestól mentes lét
tetszett nekem, mível egyúttal a szabadságot is jelentette.

Távolabb lépve kissé a magam élményeitől, úgy látom. a szerelmí, házastársi
megcsalátottság ugyanúgy, mint· mínden sorscsapás, az emberi egzisztencia mé
lyebb valóságával szembesíti azt, akit megérint. Ilyen értelemben az életnek
nagy és értékes pillanatait adja, azokat az alkalmakat, amiket semmiképpen nem
szabad elszalasztanunk. A magunk valósága. életünk igazsága kihívja állásfog
lalásunkat: s akkor álilun'k be a haladás és kibontakozás sodrába, há képesek
vagyunk igazságunkat felismerni és elfogadni. Csupán egyetlen gesztusról van
IZÓ, arról, hogy nem fordítjuk el a fejünket és nem hunyjuk be a szemünket.
Ebben II gesztusban azonban személyleégünk leglényegesebb döntése valósul
meg: az, hogy szeretjük-e az igazságot. Szeretjük-e, - e,lfogadjuk-e, mellészegő

dünk-e, viseljük-e következményeit. _

Az emberi dráma, ami akkor történik meg, amikor valaki találkozik bal
sorsával, nem a sorssal val6 szembeszállásnak vagy a sors passz{v elviselésének
aitemativájából adódik: sokkal inkább igazság vagy hazugság, őszinteség vagy
öncsalás' választásának drámája az. Az ember, abban a percben. amint hajlandó
felismerni önmagát, mint koldusszegény, kiszolgáltatott és esendő lényt, azonnal
megteremti teljes megújulásának lehetőségét is. A naiv vágy, hogy szépek, jók,
fontosak és szeretettek legyünk, nem is olyan botorság, s valanti nagyon ié
nyegesre utal, - ám soha nem valósulhat meg közvetlen ráírányulással, s min
denáron való bebizonyítani akarással. Ha valaha megvalősul, az csakis önfeledten
történhet. Nem vethetünk büntetlenUl egyetlen tekintetet sem önnön "szépsé
günkre" ; "igazságunkra" kell inkább tekintenünk s nyomába szegődnünk, mín
den önsajnálat és szentimentalizmus mellőzéséve1. Az! e16zókböl nyilvánvaló,
hogy "igazságunk" nem az a bizonyos "magunk igaza", amit a párthíveket szerzés
buzgalmával szoktak keresni a megkárosultak. Létezésünk igazsága ez, az egye
düli talaj, amelyen megvetve a lábunkat, továbbléphetünk.

Itt állunk tehát, kifosztott, lecsupaszított mászületett életünkkel. amit él
nünk kell. S hogy körültekintünk, észre kell vennünk, hogy a világnak épp
ránk van szűksége, Számtalan a tennivaló, ami önfeledt embereket igényel,
sőt mondhatní azt is, hogy az igazán lényege". fölemelő és gyógyító tennivalók
mind önfeledt tevékenykedőket Izénvelnek, Lehetséges, hogy csak azért fOl:
dftottuk el a tekintetünket önmagunkról, mert fájdalmas volt önszemléletünk,
míndegy: fontos az eredmény, hogy immár szabadok lehetünk a eSelekvésre.
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Ha életképességünk 'fokmérójét keressük, szemügyre Jtell vennünk az ob
jektív, közösségileg, is értékes cseleitvésekre való alkalmasságunkat. Az 3Z em
beri lény, aki tárgyíasulní tud, - vagyis egy cselekvésbe, magát a cselekvés
értelmét keresve, képességei legjavának rnozgósításával be tud kapcsolódni. 
az életképes, "egészséges" ember. Abban a percben, amint "fölkelünk és járunk",
meg vagyunk mentve, lényegében gyógyultan kerültünk ki katasztrótánkból.
Mindenféle emberi cselekvés valami belső lendületben, a vitalitás sugárzásában
történik. Elképzelhető ugyan a fájdalom s a depresszió olyan mélypontía, amikor
a pusztán gépies cselekvés mentő hatásu, mível mozgásoan tartja a szervezetet,
konzerválta az életfunkciókat. Ez az állapot azonban nem az eleven embert
jellemzi, ez csak valamiféle' élőhalottság. Nagyon fontos, hogy szerencsétlensé
günk lehúz6 örvényéből kikerülve, minél hamarabb rátaláljunk 'lendületes, ele
ven cselekvőképességünk állapotára: s abba a lendületbe, ami a rnúltunktól,
a megsebzett énünktől val6 elszakadás lendülete, máris cselekvően bekapcsó
16dhatunk, mint szélbe a vitor~a.

Míndebből távolról sem következik az, hogy a köznapi értelemben boldog
emberek nem- élhetnek hasznos és termékeny életet l A boldogság, amikor épp
az jelenti valóságunkat. hatalmas és gy1:inyoru lendítőerő; a világ ellen s a világért
csak ennek vértezetében lehet győzedelmesen harcolni. Am a boldogság rabul
ejteni akarása, konzerválni akarása, s az elveszelt bolcozság nosztalgikus haj
szolása pszichésen lefékez, eldugít, hamissá, terméketlenné tesz. Az ember bol
dogsága a világ legdínamíkusabb jelensége: a jól ismert kékmadár-hasonlat csak
távolról jelzi rebbenékenységét, rabul nem ejthető, ajándék voltát. Boldogságun
kat magunknak meg nem teremthetjük. Az leszáll ránk, mint a reggeli harmat.
megnyílik előttünk, mint fotocellás üvegajtó, s ott virágzik ki, ahol legkevésbé
várnánk. Az emberiséget éppúgy nem lehet egyértelműen boldogokra és boldog
téllanokra osztani, mint jókra é3 geneszokra. hívőkre és hitetlenekre. S ha élet
képességünk kritériumát első fokon cselekvőképességünkben találtuk meg, - hát
ennek végső bizonyítéka boldogságra való alkalmasságunk. Dosztojevszkij Zoszima
sztarece mondia: "Az emberek boldogságra vannak teremtve, s aki tökéletesen
boldog. az méltán mondhatia el magáról: Teljesítettem Istentől való küldetésemet
a földön. Valamennyi igaz, valamennyi szent életű ember, valamennyi vértanú:
mind boldog volt." •

De hihető-e, hogy boldogok lehetünk még mi ís, "elhagyott és fájó lelkű asz
szonyok", - miután úgy érezzük, míndaz, ami jövő lehetett volna számunkra, egy
szer s mindenkorra becsuk6dott, s be vagyunk falazva társtalan életünk kríptájába?

Amikor az ember ráébred önnön nyornorúságára, hamarosan meglátja azt is,
hogy milyen sokan vannak a szerencsétlenek. Az emberi nyomorúság számtalan
alakban bukkan fel érzékenyebbé vált látásunk előtt, s valami módon mínd közös
ségre-lépni hív. Szerencsétlenségünkben kuporogva, elénk áll a világ általános
szerencsétlensége; a míllíónyí síró-rívó asszonytársorr túl, valamennyi kép, amit
a televízló híradóiban és skizofrén magazinok oldalain, a színes reklámfotók
szomszédságában látunk: a felpuffadt hasú éhező gyerekek, az utcán hal
dokló csontváz-koldusok, a riksahúzó aggastyánok futó lábai, vagány perui
kölykök arca, amint a rémülettől ordítva sírnak földrengések idején, - ki tudná
elszámlálni ? S szomszédaínk, a senkinek nem kellő öregecskék. a megtagadott
gyerekek, az elmeosztályök, elfekvő kórházak lakói. Miután magunk is ruházat
nélkül és sebesülten támolygunk, odahúzódunk hát mások nyomorúságához, s ennél.
a párolgó, közös .gomolygásnál takarózunk be. Az emberi elesettségnek e legmé
lyebb s megföllebbezhetetlen közegével való érintkezés, az irgalomban és szolgá
latban való érintkezés mindevvel, - ez az, ami enyhíti saját sebesültségünket is.
S míután ennyire kiélesedett a látásunk. úgy érezzük, szégyellenénk is magunkat,
ha a szegényeknek s a meggyalázottaknak ezen a földjén betelt, jól öltözött gaz
dagokként páváskodnánk: ide hát az osztályrészünket mindebből, már kérjük is a
magunk adagját, hadd részesedjünk belőle!

Am mindez mégsem igaz így. Az ember boldog kell hogy legyen, s 3 szervezet,
mint a mérget dobja ki magából a túl sok szenvedést, Mennyíre érthető hát,
ha a kifosztott és mélyen megs-bzett asszonyi lények életösztönszerűen. kanva
kapnak a mazuk boldogsáz-Iehetőségeín, s beléesnek a lábuk elé kerülő leaelső

csapdába, amit zavarodottságukban megoldásnak látnak. Valóban, nem csodálkoz
hatunk a szerelern koldusain, s az eszpresszók rrnagányos konyakozóin sem.
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Mivel magam keresztény hítben élő emberként reagáltam rmnuarra, ami velem
e nemben történt, - sokat gondolkoztam azon, konzekvenciáim és megoldásaim
mennyiben sajátosan keresztényíek? Azt hiszem, nem tudjuk tölmérní, mennyí
bennünk a szellemi átitatottság. Néha úgy tűnik, csupán mint tenger felszínén
az olaj, úszik merő ösztönösségünk smegkereszteletlen elvadultságunk fölött valami
hitréteg, - máskor viszont meglepetrten tapasztaljuk, milyen mélyen érintettek
vagyunk míndattól, ami hitünkkel összefügg. Amikor most megtogalmaztam az
igazság felismeréséből és elfogadásából felfakadó szabadságélményt. az elszakadás
és újrakezdés lehetőségének örömét, az emberi nyomorúsággal való szolgálattevő

érintkezés szükségességét, úgy éreztem. általános emberi tapasztalatokat ragadok
meg. ami valamennyiünk lélektanilag hiteles élménye lehet. A magarn belso' vilá
gában azonban mindez sokkal személyesebben Istenhez, Jézus Krisztushoz kapcsol
tan történt. Életem eseményeit Atyám kezéből fogadtam, nyomorúságom az a
terület volt, ahol Megváltómmal találkozhattam, s Igazságomnak is arca volt,
emberarca, - Krisztusé. A felszabadulás, újjászüietés, cselekvés- és örömképesség
élménye sem úgy jelent meg belső világomban, mínt egy lélektani bukfenc,
hanem· mínt Isten személyesen nekem adott, szerető kegyelme. Azt mindják
egyesek, a hit vigaszával morfinizálják magukat a hamis tudatú szenvedők.

Lehet, hogy vannak ilyenek is. Számomra a hit sohasem vígaszt nyújtott; nem
is kértem, nem is igényeltem soha vigasztalást. Erőt akartam, a valóságból
meríthető, reális, egészséges életerőt, hogy képes legyek a továbbélésre : s bizo
nyíthatom. hogy hitem mérhetetlen erőt jelentett szenvedéseím idején. A hit szá
momra a' vitalitás egy formája volt. Úgy' gondolom, minden vitalitás végered
ményben végetatíve létező hit; s számunkra, akik keresztények vagyunk, ez a
vitalitás nemcsak a zsigerekben létező valóság, hanem egész személyiségunkct
megragadó öröm, amelynek fényében. elragadtatottan szemlélhetjűk a mindenkor
értelmes, a túlcsorduló létet. S ha akkor, amikor azt vizsgáltam. lehet-e egész
séges, tevékeny, harmonikusan élő emberi lény egy házassági katasztrófa áldoza
tából, egyértelműen igennel felelhettem Jézus Krísztus megemlítése nélkül is,
- most, amikor végezetül azt nézem, lehet-e valaha egy ilyen ember sugárzóan,
örömtelien boldog, már nem tudomiklkerülnl a Nevét.

Igazságra találásunk és szabadságunk élménye, ami abetemetettségből való
kiszabadulás, vagyis a boldogtalanság ". szorításából ,való megszabadulás közege,
végső soron csak a szeretetben elképzelhető, Igazság és Szabadság: mindkettő a
Szerétet aspektusa. Ám egy hivő ember számára, bár mindez azonnal érthető,
de feleslegesen absztrakt: ő meg akarja nevezni az Igazságot, Szabadságot, Sze
retetet: Istennek, Atyának akarja nevezni, hogy már a megszólítás bizalmas
sága által is köze legyen hozzá.

Boldogságunk esélyeit keresve, most azokról essen némi szó, a,kik emberi
megoldást találtak, - egyszerűen szólva, új szerelem, új házasság boldogítja
őket. Ez is lehetséges megoldás. bill' ha realisták vagyunk, meg kell állapítsuk,
hogy érzelmileg és erkölcsileg igényes nőnek erre igencsak kevés az esélye.
Am tegyük fel, hogy elénk áll egy ilyen lehetőség: valószínű, hogy kapva
kapunk rajta, .s nem valószínű, hogy erkölcsi elvek, egyházi előírások vissza
tartanának az életszerű megoldástól. Bár jócskán akadnak asszonyok, akik olyas
mivel szoktak dicsekedni, hogy erkölcsi elveíkhez való ragaszkodás okából sza
lasztották el a jobbnál jobb szerelrní alkalmakat, - magam kételkedve fogadom
az ilyen vallomásokat. de még ha elhiszem is, nem tudok ujjongani míatta. A
keresztényre ugyanis nem az kell jellemző legyen, hogy "al: elvek embere",
hanem az értékeket kell tudni felismernie, s a nagyobb érték vonzásába be
állnia. Már most, absztrakt szinten, és főleg nagyon primitíven fogalmazva, per
sze hogy igaz, míszerint Isten nagyobb érték mínt egy férfi, - de életszerűen

nem így jelentkezik a kérdés. Egy emberi, női .élőlénynek olyan elementáris
érzelmi-nemi igényei vannak, aminek természetes megfelelője a másnemű

társsal összefonódó életforma. Istennek nem itt vannak az "esélyei"; ő Ilven
értelemben nem versenytárs, és nem is akar az lenni. Isten sokkal személye
sebben, sokkal differenciáltabban. s mérhetetlenül irgalmasabban szemléli és
vezeti a sorsunkat. Általunk, keresztények által tehát ne ítéltessék meg az a
hittestvérünk, aki második házasságra lép. Mondhatjuk azt is, hogy boldog az
ilyen asszony. De még boldogabb, akinek nem adódik emberi megoldása: "aki
nek füle van, hallja meg", - ahogyan Jézus mondaná,
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A Szép, a Jó, az Igaz, a Szabadság s a Szerelem élményei az emberi élet
minden lehetséges történésében fellelhetők. Életünk eseményeinek való átadott
ságunk őszinteségének és intenzitásának mértéke szerint érintkezünk ezekkel az
értékekkel, részesedünk belőlük, s valójában, ha tudjuk, ha nem, mindig is
ezek táplálnak minket. A hivő ember életében az a gyönyörűséges, hogy rnínd
ezekhez az értékekhez Isten személyében mintegy néven nevezve viszonyulhat,
lJ én-te kapcsolatba léphet azokkal.' S míután Személyenként ismerte meg mínd
azt, ami élteti és táplálja az embert, azt is észreveszi, hogy nem csupán kiemelt
szituácíókban találhatja meg boldogságát, épp ellenkezőleg, köznapi élete esetleg
teljesen leszűkült és kifosztódott helyzeteiben. Az értékelo valóságos természetét
felismerve. az is nyilvánvalóvá válik számára, hogy mindezt ki nem erőszakol

hatja, csak ajándékba kaphatja, mint egyik személy a másikat. Kiszolgáltatja
t.át magát ennek - a Személynek, hogy élete minden eseményét úgy vezesse,
ahogy az Neki tetszik.

DOBO LÁSZLO

ISKOLAI GONDOK A G'IORSULÓ IDŐBEN
A gyermeknevelés mindig figyelmet, törődést, szeretetet igénylő feladat volt,

ma is az. A nevelés egyik részét és a tudásanyag átadásának legnagyobb részét
az iskola végezte úgy, hogy kisebb-nagyobb mértékben együttműködött a szü
lőkkel, a családdal. Korunkban elterjedt jelmondat szerint "gyorsuló Időben"

élünk, azaz a tudásanyag robbanásezerűen megnövekedett, az iskola már nem
bír megbírkózni vele. Bár mindig időbe tellett, míg a kor aktuális tudomány
képe beáramlott az iskolai tankönyvekbe, ez régen nem okozott gondot, nem
volt feltűnő a lemaradás. Ma azonban a tudományos-technikai haladás annyira
fel gyorsult, hogy ezzel már nem tud lépést tartani az iskola.• Ez idegessé, kap
kodóvá tette li nevelőknek és a tanügy irányítóinak egy részét, végre is minden
nem tanítható meg az iskolai évek alatt, közben időnként felelős döntéseket kell
hozni arról, mít _tanítsanak meg - mit hagyjanak ki. A terjedelmes anyag egyre
jobban kiszorította az iskolából a nevelési lehetőségeket, az oktatás javára - a
nevelés kárára. Az oktatás miatt az óvoda is sokat veszített játékos [ellegéből,

hiszen "az iskola alá" kell dolgoznia. -
Az iskola - különösen első-második osztályba járó tanulóknál - számít a

szillőisegftségre ls, legalább annyiban, hogy a gyermeket tanulásra serkenti és
ehhez nyugodt körülményeket biztosít neki.

Közben a családi élet is nagy változáson ment és rnegy keresztül. A foko
zott iparosítás egyre jobban Igényli a női munkaerők munkába állását, Ez nagy
lépést jelent előre II női egyenjogúsítás terén, nehézségek is erednek bt\lóle
a családi életben: kevesebb idő jut a gyermekre, a család otthoni életének
alakítására.

Az oktatásközpontúvá váló iskola - akaratlanul ls - túlterheli a gyer
meket. Ha belelapozunk a történelembe, nem kis felháborodással olvasunk arról,
hogy a gYárak, nagyüzemek keletkezése Idején mennyire kihasználták a gyer
mekek munkaerejét. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a tanulás is munka,
márpedig az, akkor ugyanolyan lendülettel, amilyennel annak' idején a gyermek
munka ellen tíltakoztak, kell manapság minden erőt latba vetni a tanulói túl
terhelés és ennek káros kihatásai ellen.

Az ebből eredő gondok világszerte tapasztalhatók, de különösen Európában
és több afrikai, ázsiai országban. Philip H. Coombs írja Az oktatás világválsága
címlltanulmányában: "Afrika és Ázsia fejlődő nemzetei oktatási modelljeiket
európai rendszerektől vették át, s most osztoznak az európai rendszerekkel abban,
hogy ugyanazzal a kihívással kell szembenézniük az oktatás tartalmát és mi
nőségét illetően. A már említett kihívás az összes oktatási rendszernek abból
a jelenlegi erőfeszítéséből származik, hogy megnyissa kapuit az alacsonyabb
oktatást, gazdasági és társadalmi státusú családból származó fiatalok előtt" (i. m.
112. old.).
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