
Jobb jövőnkért
Érettségi tablókon nemegyszer feltűnik az idézet Arany Jánostól: „Leg-
nagyobb cél pedig itt, e földi létben: ember lenni mindig, minden kö-
rülményben.” Az ódon hangzású mondat az emberi történelem leg-
mélyebb kérdését idézi fel: mit jelent embernek lenni? Platón és
Arisz totelész az erényekben határozták meg az igaz emberség krité-
riumát. Az erény szerintük folyamatos gyakorlás által elsajátított ma-
gatartás, amely képessé teszi az embert arra, hogy az igazsághoz iga-
zodva éljen, s így mind egyéni, mind társas életében elérje a legfőbb
(emberi) jót. Ez az „erénytan”, később kiegészülve az Evangélium sze-
retet-etikájával, az európai embereszmény meghatározó alapjává lett.

Az újkorban az erények helyett a parancsok, a „törvénykövető” ma-
gatartás, illetve ellentéte, a „törvényszegés” emlegetése került előtér-
be. A törvényekkel és tiltásokkal szabályozott életben azonban
könnyen elvész éppen az ember: az, aki tudatosan és szabadon, a va-
lósághoz igazodva törekszik kiteljesíteni önmagát, önmagáért és má-
sokért felelősséget vállaló, érett személyiségét. Ráadásul a kívülről meg-
szabott előírások gyakran csupán egy-egy ideológia vagy érdekcsoport
önkényes elvárásait erőltették rá az emberekre.

Különös hangsúlyt kap mindez a jövő nemzedékek nevelésében.
Hogyan lehet hiteles embereszményt rajzolni eléjük: megmutatni ne-
kik az igazi boldogságra vezető utat, beláttatni velük, hogy minden
más csupán szemfényvesztés? A fiatalok nem a tanításokra figyelnek,
hanem az előttük álló példákat követik. Mennyire tanítható nekik az
étosz, az erényes élet egy olyan világban, amelyben egészen mást lát-
nak: a társadalom tetejétől az aljáig mindenütt agresszív egyéni ér-
vényesülést, mások kárára történő ügyeskedést, haszonlesést. A fia-
talok sajnos nem egészen jogtalanul átvehetik József Attila keserű
kérdését: „Miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.”

Ördögi kör: a társadalom a fiatalokban látja jövője biztosítékát, tő-
lük várja a gazdasági-politikai felszínnél mélyebb, emberi megújulást.
Ők viszont olyan mintákat látnak maguk előtt, amelyek a jelenlegi gya-
korlat folytatására csábítják őket. Már Babits Mihály föltette a kérdést:
„Mennyiben lehet az iskolában hatni a gyermekek erkölcsi fejlődésé-
re?” Válasza: „Van az iskolának erkölcsi hatása, van most is, éspedig
kiszámíthatatlanul nagy. De ez nem a leckék, tanítások hatása, hanem
a jellemek egymásra való hatása. (…) S vajon a szülőké és a tanároké
az egyetlen felelősség? Szó sincs róla. Orvosok, újságírók, kiknek írá-
sait a gyermekek ellenőrizhetetlenül olvassák, színészek, kiknek játé-
kát nézik, s valóban az egész társadalom dolgozhatik azon a nagy mun-
kán, amely: a jövő nemzedék előkészítése. S van-e valami nagyobb
dolog? Ezzel szemben mindent félre kellene tenni. Még egyszer
mon dom: egész jelenünk, minden küzdelmével, elenyésző csekélység
a jövőhöz képest.”
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