
FORUM
Ismerjük-e, értjük-e őket...
magunkat?
Ügy vélem, csak üdvözölni lehet a Jászkunság ötletét: az iskola körüli viha-
rok idején azokat kérdezni, akik „hajóznak". És csak sajnálni lehet, hogy nem
vállalkoztak többen véleményük megfogalmazására. (Jómagam, a pedagógia
területén dolgozó kutatóként és a pedagógusképzésben működő oktatóként is,
kissé szomorúan figyelem, hogy milyen kevés pedagógus hallatja szavát a szű-
kebb szakmai fórumokon kívül — bár ott is! — az iskoláról folyó vitákban.
Aligha szerencsés az így kialakuló munkamegosztás: az iskola „közügy", ha
feladatokat kell kijelölni számára és a „pedagógusok ügye", ha ezeket meg
kell oldani.)

Kilenc középiskolai igazgató, kilenc kérdés köré csoportosuló véleménye ter-
mesztésen semmilyen általánosításra nem ad módot, de érdekes és izgalmas
bepillantási lehetőség az iskolarendszerben sajátos helyet elfoglaló igazgató-
pedagógusok gondolkodásába, vélemény- és ítéletvilágába. Nézeteik jelentősé-
ge abból a banális, de igen súlyos tényből fakad, hogy a pedagógus (az igaz-
gató kettős irányba is: a tantestület és a tanulók felé) a maga egyediségében,
saját személyiségével hosszú időn keresztül, több korosztályt érintően, közvet-
len hatótényezője a nevelési folyamatnak. Ahogy gondolkodik, ahogy ^ érez,
ahogy látja és megítéli az ifjúságot, a „felnőtteket", a társadalmat és önmagát,
az mind-mind „termelőerő", azaz immanens eleme a tanulók személyiségét
formáló hatásrendszernek. Bármennyire esetlegesek is — a „minta" kicsiny-
sége és sajátos volta következtében — tehát ezek a válaszok, nemcsak érde-
mes, és szükséges, mert egyedi érdekességükön túlmenően e válaszokban —
ha töredékesen is — kifejeződik két tipikus — pedagógiai közgondolkodásunk-
ra általában is jellemző — nevelési „beállítódás". Két, tendenciájában ellenté-
tes „beállítódás", amelyek közül az egyik bizonyára rossz utak felé irányítja
lépéseinket. Reflexióként erről néhány szót és csak egyetlen feltett kérdés
kapcsán:

Készen kapják... mindent megkapnak és mégis... bezzeg a mi időnkben...
Nagy megnyugvással olvastam, hogy a válaszok döntő többsége elveti ezeket
a közgondolkodást elég általánosan jellemző sztereotípiákat.

Olyan sztereotípiák ezek, amelyek — Ancsel Éva kifejezésével élve — tel-
jesen nélkülözik az ifjúság megértéséhez is szükséges „történelmi empátiát".
Olyan sztereotípiák, amelyek általában is, de az ifjúság nevelésére vállalko-
zók esetében különösen veszélyesek. Arra indítanak, hogy a nevelést puszta
reprodukcióként, önmagunk, eszméink (és téveszméink), ítéleteink (és előíté-
leteink), tudásunk (és „butaságunk"), szokásaink, beidegződéseink változatlan
újratermeléseként értelmezzük. Olyan sztereotípiák, amelyek — éppen az ösz-
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szehasonlítás történelmietlensége következtében — intoleránssá tesznek az
eltéréssel, a mássággal szemben. Az ifjúság „másságát" elfogadjuk ugyan, de
csak mint életkori sajátosságot („fiatalság — bolondság", „majd kinövi", „majd
rájön" stb., stb.,), amelyet a neveléssel kell „leküzdeni". Eközben nem vesszük
észre, hogy olyan korban élünk, ahol az ifjúságnak — mégha minden vágya ez
is lenne! — igencsak nehéz az apák nyomdokaiba lépni. Nehéz, mert ezek a
„nyomdokok" bizony rettenetesen összekuszálódtak, és mert aligha állíthatjuk,
hogy ez a világ „lehető világok legjobbika". Mert bármennyire is igaz, ahogy
Kocsis István is írja „minden nemzedék egy bizonyos készbe születik", tegyük
fel kertelés nélkül és őszintén a kérdést: milyen is ez a „bizonyos kész" nap-
jaink ifjúsága számára? És egyáltalán: mi van itt „készen"? A jólét? Igen.
gyerekeink döntő többségének jobb lét, mint nekünk volt. De sokszor milyen
áron? Saját beszűkülésünk és önmagunk kifosztása árán. És minden gyerek-
nek? A lakosság tíz százalékára becsült halmozottan hátrányos helyzetű csa-
ládoknak is? A már munkába állt ifjúságnak is, amikor egy bérből és fizetés-
ből élő fiatal számára csak vágyálom az önálló lakáshoz jutás? A szocializmus
lenne kész? Azt már felépítettük, megcsináltuk? A világ? így? Az atom és
neutronbombával? A totális pusztulás lehetőségével? A család? Hiszen mi ma-
gunk is hajlamosak vagyunk ironikus legyintéssel jelezni, hogy „ez már kész"!
A demokrácia? Amikor — hadd legyek konkrét — Halász Miklós jogos kese-
rűséggel említi a technikumok megszüntetésekor megélt és egzisztenciális fe-
nyegetést is jelentő antidemokratizmust, de más oldalról pedagógiai hitvallás-
ként le tudja írni, hogy ,,.. .nem engedem meg, hogy a tanulók akár az isko-
la egyetlen tanárával is vitatkozzanak, az meg, hogy velem vitatkozzanak, az
ki van zárva". Hadd szokja a gyerek a mi szép kis világunkat?! Ez lenne a
„kész" demokrácia? Az eszmék és ideálok? De hiszen, ha valami jellemzi ko-
runkat és konkrétan a mai magyar társadalmat is — egy dolog biztosan jel-
lemzi: nincs egyértelmű (és ahogy mi megszoktuk, tanultuk úgy talán többé
nem is lesz) értékrendszer, nincsenek megkérdőjelezhetetlen, egyedül helyes és
biztonsággal követhető magatartásminták. Nem azért, mert Szodomát és Go-
morát csináltunk országunkból, hanem mert egy dinamikus világban élünk és
nekünk itt és most változnunk kell, ha fejlődni, sőt ha létezni akarunk. Egy
új, a világra nyitott, ellentmondásokkal terhes fejlődési szakaszban élünk s
magatartásunk még csak keresi a helyest, a jót, az adekvátat és bizony-bizony
még a tisztességest is. Soroljam a köznapi, mégis alapvető normák érvényessé-
gére kérdező kérdéseinket? Egy új fejlődési szakasz új erkölcsének kimunká-
lását reméljük. És bármennyire is nehéz ebbe beletörődnünk, ez már elsősor-
ban a mai fiatalság munkája lesz és már keményen „dolgoznak" is rajta. Itt
már elsősorban az „ő" erkölcsükről, értékeikről, normáikról van szó. A mi fe-
lelősségünk azonban, hogy tudunk-e ehhez segítséget adni, avagy sértődött
arroganciával, presszióval és úgymond „renddel" válaszolunk tapogatódzó kí-
sérleteikre. Mert bizony nemcsak annak a nemzedéknek jaj, „amelyik nem
tudja... megkeresni és megtalálni a helyest, az előremutatót" (Kocsis), hanem
annak is, amely nem képes ebben partneri segítséget adni. Tudom — magam
is tapasztalom —, hogy ez nem könnyű feladat. Nem elég hozzá szép „ered-
mény-ruháinkban" és szép „önmagunkban" modellt állnunk. Ezt neked csinál-
tuk, ez a tied, ezt szeresd! így élj, és boldog életű (behelyettesíthető bármivel)
leszel e földön! Nem könnyű, mert bármennyire is igaz lehet a maga elvont-
ságában az a lenini útmutatás, mely szerint erkölcsös, ami a szocializmust
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szolgálja, a kérdés mindig az itt és most értelmében megválaszolandó. Milyen
magatartás, milyen emberi képességek, tulajdonságok „jók" a szocializmusnak?
Az engedelmességgé silányított fegyelmezettség? A feladat értelmére nem kér-
dező szorgalom vagy odaadás? A végrehajtói vakbuzgalom? A bármikor és
bármire felhasználható és ahogy Brecht mondja „bármikor visszafüttyenthe-
tő„ teljesítőképesség? Vagy, hogy ne legyenek „filozofikus" gondjaink — a
sok és tartós ismeret? (Hányszor, és hányszor rejtjük bizonytalanságunkat
ebbe a látszólag semleges követelésbe: biztos ismeret. Pedig milyen igaza volt
Veres Péternek, amikor kijelentette: „A puszta ismeretszerzés intézményes
butaság".) Avagy: az önállóság, a nyitottság, a feladatra és mindenre rákér-
dező tudásvágy, a megértésen és vállaláson alapuló felelősség, a kockázatvál-
lalás és konfliktustűrés? Olyan kérdések ezek, amelyekre az ifjúság így, vagy
úgy (ha módja van: kérdésekkel, magatartási-játékokkal — próbálkozásokkal,
gyakorlással, ha nem: kitöréssel, negatív devianciával, vagy éppenséggel ski-
zofrén taktikával — az iskolában így, az iskolán kívül úgy), és itt vagy ott
(esetleg a Beatrice, a Hobo vagy az EDDA dalaiban), de keresi a válaszokat,
keresi magatartását. Tudomásul kell vennünk, hogy ebben csak úgy segíthe-
tünk nekik, ha „szenvedélyes válaszkeresőkké... korunk valóságát faggató
emberekké" (Aczél György) neveljük őket. így és csak is így lehetünk partne-
reik és remélhetjük, hogy megértik: miért lett ilyen ez a „kész", miért és
mihez ragaszkodunk, és mi az amit tőlük várunk és főképpen miért! Voltaire
írja valahol: „Akiben nincs meg korának szelleme, az korának minden bajá-
tól szenved". Nem jó, ha mi pedagógusok „szenvedünk". Nem jó és fenyegető
is — könnyen háríthatjuk át saját „szenvedéseinket" az ifjúságra, a tanulókra.

MIHÁLY OTTÓ

Fogynak a nagyfalvak, több lesz
az aprófalu
Szolnok meg/ő településeinek népessége
az utolsó évtizedben

Szolnok megyében az 1980-as népszámlálás a felszabadulás óta állandóan
csökkenő lakosságszám után 1970-hez viszonyítva csekély (4 ezer fős) többle-
tet talált. Ez a gyarapodás teljes egészében a városi népesség számának növe-
kedéséből áll. A megye hét városának összlétszáma a felszabadulás óta emel-
kedik. Amíg azonban Kisújszállás és Túrkeve lassan veszíti népességét, addig
Karcag, Mezőtúr stagnál, Jászberény és Törökszentmiklós (4—4%) lassan nö-
vekszik, Szolnok pedig erőteljesen, országos szinten is gyors ütemben gyarap-
szik (24%).

A városok össznépessége 203 670 fő volt, 1970-hez képest 8,9%~os népesség-
szám-emelkedéssel. Bár a megye város—falu aránya (46:54) nem éri el az or-
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