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Kor-
szerű 
művelt-
ség 

Nosza, felhördültek — írásban, 
s még inkább a szóbeli vitákon 
— a természettudományok hívei, 
és a siránkozóknak szegezték a 
kérdést : mi Newton harmadik 
törvénye? S bizony, amúgy mű-
veltnek, tájékozottnak ismert em-
berek is i jedten kapkodtak em-
lékezetükben. há tha sikerül fel-
idézni, hogy is van az, ha A test 
hatást gyakorol B testre? Nem 
sok embernek sikerült a válasz. 
még azoknak sem, akik gimná-
ziumi érettségi bizonyítványt 
őriznek odahaza, tehát egyszer 
erről már hal laniuk is kellett. 

— S még maga követeli Kund 
Abigél tőrét?! Amikor a világ 
alapvető mechanikai mozgástör-
vényeiről sincsenek pontos fogal-
mai? — szólt ilyenkor az ítélet. 
— Pedig hol vagyunk már a me-
chanikától a fizikában. Az atom-
fizikát kellene megértenie a kor-
szerűen gondolkodó embernek. 
Nemcsak azért, mert illik, hanem 
azért, mert a világot, hétköznap-
jainkat, munkánkat sem érthet-
jük enélkiil igazán. Téves elkép-
zeléseink vannak a valóságról, ha 
nem é r t j ük az atomfizikát. 

No de végül is, mire van szük-
sége a ma emberének ahhoz, 
hogy műveltségét korszerűnek, 
megfelelőnek, az ország és a tá r -
sadalom igényei szerint megfe-
lelőnek tar tsuk? (Szándékosan 
nem a gyerekek, a fiatalok kor-
szerű műveltségét említet tem, 
mer t nekik nem a ma. hanem a 
holnap igényeinek kell megfelel-
ni.) Arról kell tehát a jelenben 
beszélni: mi a mai felnőttek kor-
szerű műveltsége, mi az, ami fon-
tos a felnőtt ehiber számára? 
Kund Abigél tőre, vagy Newton 
harmadik törvénye? Vannak, 
akik e r re a kérdésre megkerülik 
a választ, és azt mond ják : sem-
miféle adat nem fontos. Az év-
számokat, a történeti adatokat, a 
verseket, és a fizikai tarvényeket 
meg lehet keresni a könyvekben, 
a lexikonokban. Az a fontos, 
hogy éjeket a könyveket meg 
tudjuk találni, a szükséges ada-
tokat ki tudjuk keresni belőlük. 
Az igazán fontos az, hogy gon-
dolkodni tudjunk. Föl ismerjük a 
dolgok lényeges összefüggéseit, 
az ellentmondásokat és feloldá-
suk lehetőségeit. Az ilyen véle-
mények jegyében azután roham 
indul az évszámok ellen, az ada-
tok ellen, a versidézetek ellen. 

Csak hát az a b a j ebben az 
érvrendszerben, hogy elfeledke-
zik ar ró l : gondolkodni nem lehet 
konkrét tények, adatok nélkül. Az 
egyszeregy ismerete nélkül nem 
lehet sem szorozni, sem osztani, 
sem hatványozni, sem gyököt 
vonni. Az egyszeregyet pedig 
nem lehet a lka lmanként mate-
matikai lexikonból kinézni. Gon-
dolkodni se nagyon lehet ra j ta , 
csak tudomásul venni, hogy a 
mennyiségeknek ilyen összefüg-
gései vannak. Ezeket az össze-
függéseket pedig be kell biflázni, 
s legalább a negyedik általános 
iskolai osztály végére, ha á lmá-
ból verik fel azt a gyereket, ak-

sának is. Azt is megtudhat juk a 
lexikonból, hogy 1554 októberé-
ben született, és 1594-ben hal t 
meg. Mindössze negyven évet élt. 
De már a következő sorok egyi-
kében ez ál l : „Elete jellegzetesen 
nyugtalan, reneszánsz élet". 
Mármost mit csinál ezzel a meg-
határozással az, aki nem tudja, 
mi az, hogy reneszánsz? Ahhoz 
már tudni kell valamit fejből, 
hogy hol keressen . . . Valamit 
már korábban meg kellett tanul-
nia a művészetek történetéből, ha 
úgy tetszik, egyszeregyéből, hogy 
tudja, melyik lexikon után nyúl-
jon, egyáltalán, „eszik-e. vagy 
isszák" azt a reneszánszt? Jó, há t 
ezt megtanultuk, nyúlunk a mű-
vészettörténeti lexikonért, néz-
zük meg, mi van itt a reneszánsz 
címszó a l a t t Azt mond ja a szö-
veg: „Szó szerint: újjászületés, a 
XV—XVI. századi európai kul-
túra és művészet összefoglaló el-
nevezése. Kettős értelme van: 1. 
Mint egyetemes történeti fo-
galom a kor politikai-társadalmi 
életére, a tudomány, az irodalom 
és a művészet egy bizonyos je-
lenségére vonatkozik. 2. Stílus-
kategóriaként elsősorban a mű-
vészettörténet használja, főleg a 
XV—XVI. századi olasz művé. 
szetekre és szélesebb értelem-
ben stíluskategóriaként". 

Aztán folyta t ja még a lexikon 
hosszan-hosszan, példákkal il-
lusztrálva a XV—XVI. század el-
sősorban olaszországi művésze-
tének történetével. Rögtön je-
gyezzük meg, hogy aki nem tud-
ja, mit értsen a stílus szó alat t , 
tovább keresgélhet a lexikonban, 
pedig csak Balassi Bálintról sze-
retett volna megtudni valamit. S 
ha, mondjuk, a hosszú leírásból 
már megismerte, mit kell érte-
nie reneszánszon, még mindig 
nem biztos, hogy azt is tudja , mi 
a „reneszánsz egyéniség". Pedig a 
lexikon Balassit éppen ezzel jel-
lemezte! Ahhoz, hogy valaki jól 
értse ezt a meghatározást, hal la-
ni kellett má r valamit Leonardo 
da Vinciről, festészetéről, tudo-
mányos, sőt hadászati munkáiról , 
Michelangelo freskóiról és ver-
seiről, a Mediciekről és a zsoldos-
vezérekről, s csak ezek után lehet 
fogalma arról, milyen is az a re-
neszánsz egyéniség, ami, lám, Ba-
lassira is jellemző. 

A korszerű műveltséghez mind-
ez hozzátartozik? Nem feltétle-
nül. Balassi csak példa, hogy ki-
derüljön, nem lehet mindent az 
önálló gondolkodásra meg a lexi-
konokra toízni. Rendkívül sok dol-
got el kell raktároznunk a fe-
jünkben, ha igazán müveitek, tá-
jékozottak akarunk lenni. Ezek 
nélkül az emlékezetünkben meg-
őrzött tények és adatok nélkül 
nincs a gondolkodásnak fogód-
zója. Gondolkodni csak valamin 
lehet, a semmin, az ürességen, az 
ismeretek hiányán legföljebb csak 
a filozófus meditálhat . 

Azért kellett erről ilyen hosz-
szan beszélni, mer t mostanában 
mintha divattá válna, hogy a kor-

Sokan emlékeznek még rá, mi-
csoda országos vita kerekedett 
Kund Abigél tőréből. Néhány 
esztendeje történt, hogy a tele-
vízió Kicsoda-Micsoda vetélkedő, 
jén egy kislány már ma jdnem 
mindent kitalált ahhoz, hogy rá-
jöj jön a kérdésre: Kund Abigél 
hosszú, hegyes tőre a megfejtés, 
amely kioltotta Bárczi Benő éle-
tét. Tudta már a kislány, hogy 
egy versben szereplő tárgyról 
van szó, sőt azt is, hogy egy 
Arany-bal ladában szerepel ez a 
tárgy, de ennél tovább nem ju -
tott. S amikor — már vesztes-
ként — elárul ták neki, hogy a 
Tetemrehívás című Arany-bal la-
dáról van szó, akkor megmond-
ta, hogy ő bizony ezt nem is is-
meri. Az már korábban kiderült, 
hogy több Arany-bal ladát ismer, 
de ezt nem. 

Hogy szól 
Newton harmadik 
törvénye? 

Az esetből hír lapi vita robbant 
ki, volt, aki úgy érezte: szegé-
nyebb lesz az anyanyelve annak, 
aki például ezt a balladát nem is-
meri. Mások éppen a Tetemrehí-
vást nem hiányolták, de sok más 
verset, regényt, szerzőt igen, és 
elpanaszolták, hogy iskoláinkban 
úgyis túlsúlyba kerültek a ter-
mészettudományos tárgyak, a 
matematika, a kémia, a biológia, 
a fizika, és a humán tárgyak 
hátiérbe szorultak. Ezzel pedig 
éppen a fiatalok érzelmi nevelése 
marad el, ezért is sivárodik el 
annyi i f j ú leány és fiú érzelmi 
élete. 

kor is rá kell, hogy vágja : 9x7 = 
63. Enélkül nem megy. 

No, persze, az egyszeregy meg-
tanulását senki sem aka r j a lexi-
konokkal helyettesíteni, csak ép-
pen arról feledkeznek meg so-
kan, hogy nemcsak a matemati-
kának van egyszeregye. A föld-
rajzé például az, hogy ha ráné-
zünk egy színes térképre, akkor 
t u d j u k : mit jelent a zöld, a kék. 
a barna, s ez, valamint az Egyen-
lítőtől és a sarkoktól való tá-
volság milyen kihatással lehet az 
adott terület időjárására, mező-
gazdaságára. 

Balassi Bálint 
és a lexikon 

A magyar történelem egyszer-
egye, hogy mikor koronázták meg 
Istvánt, mikor volt Dózsa felke-
lése, a mohácsi vész, Buda visz-
szafoglalása a töröktől, a már -
ciusi forradalom, a kiegyezés, az 
első világháború, a Tanácsköz-
társaság, a második világháború, 
és a felszabadulás. A magyar 
nyelv egyszeregye a helyesírás. 
S így lehetne végigmenni az isko-
lai tantárgyakon, jelezve csupán: 
mennyi minden van, amire nem 
lehet gondolkodással „rájönni", 
amit meg kell tanulni, adott 
esetben „bebiflázni". Minden tu-
dománynak megvan a maga egy-
szeregye, amit nem lehet gondol-
kodás útján kitalálni, amire nem 
lehet „rájönni", amit adott eset-
ben meg kell tanulni, hogy bár-
mikor felidézhető módon elrak-
tározhassunk tényeket, adatokat. 

Am eddig csak az egyszeregy-
típusú tennivalókról szóltunk. 
Eléggé kézenfekvő, hogy a fel-
nőtt ember számára nem elégsé-
ges, ha csak annyi t tud a világ-
ról, annak mennyiségi, nyelvi, 
művészi, fizikai, kémiai, fö ldra j -
zi, biológiai, tudományos és gya-
korlati dolgairól, mint amit egy 
általános iskolás kisdiáknak 4— 
8 év alat t el kell saját í tania. A 
világ megtanulandó. méghozzá 
kívülről megtanulandó „egyszer-
egye" sokkal-sokkal gazdagabb, 
bonyolultabb, hogysem az, aki 
egy kicsit is tájékozódni akar a 
természet és az ember dolgaiban, 
mellőzhetné. De még a lexikont 
se nagyon lehet használni, ha 
sok-sok tény nincs előre elraktá-
rozva — sajá t fe jünkben. 

Nézzünk egy példát! Üssük föl 
a Magyar Irodalmi Lexikont Ba-
lassi Bálintnál. Rögtön az elején 
megtudjuk, hogy nevét kétféle-
képpen í r ta : Balassinak és Balas-

szerűség jegyében a tanulast. a 
megtanulást, az adatok fejben 
való elraktározását feleslegesnek 
tartsuk. A sok adat , tény isme-
rete már -már a korszerűtlenség 
látszatát kelti. Ez pedig nevet-
séges. Semmifa j ta műveltség nem 
képzelhető el megfelelő — és nem 
is kis számú — adat és tény is-
merete nélkül. 

Akkor há t a sok tény ismerete 
ad j a az igazi korszerűséget? Ez 
legalább ugyanolyan nevetséges 
feltételezés, mint az előző. Ha 
manapság sokan szidják, t ámad-
ják az iskolát és mindenfa j t a 
oktatási intézményt az adatok és 
tények „bifláztatása" miat t , akkor 
az nem azért van, mer t az ada -
tok jelentős részére nincs szük-
ség. (Természetesen vannak olyan 
adatok és tények, amelyek el-
vesztik fontosságukat. Közismert 
példa, hogy a gőzgépről, a gőz-
mozdonyról a jövő iskolájában 
feltehetően egyre kevesebbet fog-
nak tanulni a gyerekek, de az is 
valószínű, hogy a gőzmozdony té -
nyét, mint a műszaki fej lődés 
egy fontos állomását, soha nem 
lehet elhagyni, Ismerete nem vá-
lik feleslegessé.) 

Gondolkodtatni 
— de a tényekkel 

A probléma gyökere ott van, 
hogy az iskolákban korábban — 
s részben még ma ls — az ada-
tokat, a tényeket önállósítva, a 
valódi összefüggésekből kiemelve 
tanították. Ha egy érettségiző 
diáknak az a fontos, hogy tud ja , 
mikor született az író és mikor 
halt meg, mikor házasodott meg és 
mikor ír ta egyik vagy másik fon-
tos versét, mer t feleletében ezt 
értékelik elsőrendűen, akkor nyil-
vánvaló, hogy az érettségire való 
felkészüléskor biflázni fog. S a 
példákat lehet szaporítani. Ha a 
történelmi tudást a csaták és bé-
kekötések évfordulóján mérik, 
akkor minden diák — s minden 
pedagógus, akinek ez a dolga — 
azzal foglalkozik, hogy a gyere-
kek a csaták és békekötések dá-
tumai t minél jobban „bevágják". 
Ilyen gyakorlat volt, részben van 
is. A támadások tehát jogosak, 
csak éppen a fürdővízzel együtt 
a gyerekeket is ki aka r j ák önteni. 
Gondolkodtatni kell — tények-
kel. Ez a dolog veleje, s ez a ne-
heze is. v 
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