
Nyilas Misi utódai 1979-ben
„Hát az államnak csak rabszolgákra van szüksége, nem önérzetes, gondolkodó
és okos ifjúságra?" — teszi fel a kérdést Nyilas Mihály, 1899-ben. Ezt a kérdést
veti fel a ma diákja is olykor — kamaszos túlzással, meggondolatlanul.

A ma társadalmának ugyanis egészséges, kiteljesedő emberekre van szüksége
óriási szerencsénkre. A lehetőségeink többé-kevésbé korlátlanok. Anyagi nehéz-
ségekkel kevesen küzdenek. Túl szép lenne persze azt mondani, hogy a társa-
dalomért élünk, itt még kevesen tartanak. De az egyén és közösség érdekei
már közelitnek egymáshoz, amit olykor nehéz, de lehetséges felismerni. Sajnos,
még mindig több a rossz hatás, mint a jó. Mit hozunk otthonról?

Hozzuk, hogy többet kell elérni, mint a szüléinknek. Itt jönnek a nagy buk-
tatók. Az egyik: az egyetemi végzettség mint fő-fő értékmérő, ,.húzd be a fejed
fiam, és tanulj. Ne érdekeljen más, csak a felvételid sikerüljön. Nyugodj bele
mindenbe, mert úgy lesz helyed a felnőttek között!" A múlt jó diákjának típusa
ma is megállja a helyét és eléri céljait. Fiatal korban elsatnyul benne a kíván-
ság a többre, jobbra, szebbre. Ugyanúgy a másik típusban, aki a pénz imádatát
hozza hazulról vagy látja másutt. Elhivatottságérzése, ideálja nincs, csak a kere-
seti lehetőségek szerint választ. Még mindig túl sokan vannak. A tanár pedig
legtöbbször igazolja őket. Olykor a mameluk, szürke, mások által irányított diák
a példa, akinek közösségi tevékenysége nulla, d e . . . kitűnő, önálló kezdemé-
nyezésre képtelen, de ..jó gyerek". A tanárok és diákok egy része még mindig
beillene Móricz iskoláiba. A demokratizmus olykor csődbe jut: egyrészt még
nem tudunk élni vele, ez a jellemzőbb, másrészt nem hagynak élni vele. A
KISZ-nek az elvei alapvetően jók, de nem vagyunk rászorulva, hogy magunkévá
tegyük őket. Fenyegeti a formalizmus, ami a megvalósítás hibája, és az az igaz-
ság, hogy a társadalomban való alapvető kötelességeinket sem ismerjük fel.
Természetesnek veszünk minden kedvezményt, és nem érzünk felelősséget
senki iránt, még magunk iránt sem mindig. De sokan vannak, akik jó úton ha-
hadnak és sokan vannak, akik jó útra tudnak terelni. A századforduló diákjá-
hoz képest mi szárnyalhatunk, adhatjuk, amik vagyunk, és kaphatjuk, amit
érünk. Mi már közelebb állunk ahhoz, hogy valódi értékeink szerint essünk el-
bírálás alá. Ha majd ide eljutunk, talán fordítva is igaz lesz: társadalmunkat
is valódi értékei szerint becsüljük meg. Példa mindenesetre már van előttünk:
a tanár is lehet önmaga, lehet a szó nemes értelmében pedagógus, léte már nem
korlátja a diák emberré válásának, hanem segítője. A szülővel való érintkezés
formája, nem a bál, a vacsora és a „fél disznó", hanem a beszélgetés. Kár, hogy
a szülői értekezlet és a családlátogatás bizony esetenként még messze elmarad
a várakozástól. Még mindig idegenek egymásnak, még mindig nincs meg az
együttnevelés igénye. A kollégiumok színvonala a „Fertő"-höz képest emelke-
dett, de hol állunk a népi kollégiumok máig élő emlékéhez viszonyítva? Igaz,
más idők voltak, forradalmi lendületű ifjúsággal. Ez valahogy eltűnt. Pedig ma
ha nem is kell harcolni, új elvekre, új hitekre, meggyőződésekre szükség van.
Ha valami eltérő fontosat találni Móricz diáktársai és a mai diákok között, az
egyik ez: valahogy hiányzik a lendület, a hév, a harcosság. A fiatalság lényege.
Hogy miért? Két okot látok: rejtettebbek a meghódítatlan csúcsok, és hiányizk
az az eszmei hatás, amely magával ragadna bennünket. Mert a marxizmusból
nem a lényeget kapjuk, nem a tartalmat, hanem a formákat.

Nem vitás, hogy ma már sokkal több információt kapunk a falakon kívül-
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ről, mint elődeink valaha is. Tömegkommunikációs eszközökkel a társasági
életben való fokozott részvétellel csökken egyre inkább a család és az iskola
uralkodó helyzete. Sokan sajnálják, sokan örülnek neki. Ami a derűlátást táp-
lálja: a diák a való élet problémáira összpontosíthat, nem szűkül be egy eset-
legesen rossz közösségbe, több alkalma van magát művelni, széles látókörű, sok-
oldalú emberré válhat. Ami a borúlátást növelheti: a diák nem koncentrál
tényleges feladataira, maga válogatja össze nevelő erőit, ami zsákutcába ve-
zethet, alacsonyabbrendű tevékenységgel, rosszul választott társakkal haszonta-
lan emberré válhat.

A tanár szempontjából a zártabb iskolatípust hiszem kervezőbbnek. Amilyen
Móricz idejében volt. A diákok összes tevékenysége jóformán a szemük előtt ját-
szódott le. Hogy lehetőségeikkel nem éltek, nem élhettek, az a kor hibája —
részben. Ha valódi pedagógusok lettek volna, egész diáktömeget formálhattak
volna a maguk képére. Hiszen kire és mire tekinthetett volna a gimnazista? Sa-
ját otthoni környezetére és az újságok hasábjaira, ez pedig az akkori körülmé-
nyeket figyelembe véve, nem túl biztató. Sem a tanár, sem a diák nem volt más
téren igénybe véve, de ez a nagy lehetőség mégis kimaradt. Hiányzott az elhi-
vatottság érzése.

A ma pedagógusai közül egyesek visszaimádkozzák ezt a helyzetet. Sokan
talajt vesztve érzik magukat, mikor tanításaikat a diák cáfolhatatlanul tények-
kel támadja meg, amit kívül tapasztalt. Nincs szinkronban a környezeti hatás
és a pedagógiai hatás, és nem mindig a jobb az erősebb. Vajon számunkra me-
lyik forma lenne hasznosabb? Amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk, addig fel-
tétlenül a zárt formát tartom hasznosabbnak. Említettem már, hogy életszem-
léletünk kialakulatlan, értékrendünk hibásabb, mint nagy korok tisztább, lendü-
letesebb fiatalságának. Az iskola kapuin kívül kevesen képviselünk valamiféle
progresszivitást, de talán belül sem. A délutánok nagy része céltalan létezéssel
telik el, nem keressük és nem találjuk azokat az embereket, akikkel vagy akikért
érdemes küzdeni. Passzív befogadókká váltunk, és őskáoszt érzünk magunk kö-
rül. Sokan ki tudnak lépni ebből, és „tapasztalataim" szerint általában pedagó-
gus segítséggel. Persze a zsáknak meg kell találnia a maga foltját. Mostanában
kiveszőben van az a szó, hogy példakép. A korszellem, a diákszellem mintha
tiltaná. Főleg tanárt nem nevezhetünk így, mert nevetségessé válunk a többiek
szemében. Túl sok embert ismerünk felületesen ahhoz, hogy egyesekre több
időnk legyen, és túlságosan megcsorbult a tekintélytisztelet ahhoz, hogy valakit
jóindulatúan, ne csak hibái eltúlzásával lássunk. Oka a túl vegyes külső befolyá-
soltság és a félreértelmezett demokratizmus, amely helyes addig, hogy ne fogad-
junk el mindent, de helytelen akkor, ha semmit sem fogadunk el. Az abszolút
tagadás kezd aggasztó méreteket ölteni. Hiszem azt, hogy amennyit veszítenénk
mennyiségben, annyit nyernénk minőségben, ha jó kezek irányítanak bennün-
ket. Igaz, mi nem tűrnénk jól a gyeplőt, de valami megoldást találni kell, mert
hovatovább az ^iskola" fogalma közelíteni fog a „tanítási órák" fogalmához,
hiába a KISZ, a szakkör, a jóakarat.

Móricz diáktársainak viselkedési normáit osztály-hovatartozásuk szabta meg.
Önállóak voltak, míg nem sértették környezetük érdekeit, és társaságukat sem
emberi értékekhez, hanem anyagi lehetőségekhez kötötték. A korlátokon belül
aztán éppúgy léteztek barátságok, ellenségeskedések, mint nálunk. De mi sza-
badon választhatunk, nincs közöttünk más választóvonal (elvileg), mint termé-
szetünk különbözősége. Nyíltabban közeledhetünk a tanárhoz, közvetlen, őszinte
hangot üthetünk meg vele, vitatkozhatunk, érvelhetünk, egyszóval tartalma-
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sabbá vált a tanár-diák viszony. A diák-diák viszony kevésbé. Elrohanunk egy-
más mellett, sok barátság csak annyit jelent: együtt szórakozunk. Viszont ta-
gadhatatlan, hogy gondolkodásunk sokkal önállóbb, mint régen. Néha kétes
értékű, de legtöbbször hasznos. Mindenesetre nem leszünk mamelukok, mint a
Forr a bor „vinkóvá" forrt szereplői. Rá is vagyunk szorulva. Az iskola egye-
lőre nem képes olyan hatást gyakorolni ránk, hogy egyéniségünket bátran rá-
bízzuk. Mire használjuk ezt fel? Sokkal többet kérdezünk, sokkal többet vála-
szolunk magunknak, de lógunk, hazudunk is, mert tehetjük. Néha mintha nem
tudnánk mit kezdeni vele, és visszatérek arra, hogy a sok haszon mögött sok
kár is megbúvik. Megtanultuk, hogy kiköveteljük a jogainkat, és aztán ott ál-
lunk vele tehetetlenül. Ritkulnak az igazi közösségek és ritkulnak az igazi egyé-
niségek, mert nincsenek harcra kényszerítve. Nem mondom azt, hogy amit ka-
punk, túl sok és elpuhult a fiatalság. Ez már túlzás lenne, de a mai diák vala-
hogy nem akar forradalmár lenni.

KAJDÜ ÉVA
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