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→ A diákoknak csupán 
töredéke képes arra, hogy 
e nehéz követelmény-
rendszernek megfeleljen. 
Ennek ellenére mindenki 
az elméleti osztályokba 
iratkozik be, mert a szakis-
kolák száma minimális.

A közösségi oldalak teljesen át akarják rajzolni az életünket

L
evelet hozott a pos-
tás – mondanám. De 
tulajdonképpen régen 
kaptam borítékban kéz-
zel írt, klasszikusnak 

mondható üzenetet. Annál inkább 
elárasztanak az elektronikus úton 
terjedő különféle felhívások, okos-
kodások, egyre erőszakosabban 
tekerednek nyakunk köré azok az 
írások, amelyek megmondják, mi 
jó vagy rossz nekünk, hogyan kell 
élni, mit kell tenni, hogy belesi-
muljunk a környezetbe, mi hasz-
nál, és mi nem. Aztán érkezik egy 
másik üzenet, amiben mindezek-
nek az ellenkezője van megírva. 
Néhányan képesek a válogatásra, 
mások sajnos mindent lenyelnek 
emésztés nélkül. Ha viszont oda-
fi gyelünk az adathalmazra, néha 
még okos dolgokat is kihámozha-
tunk belőle…

Nem foglalkoznék a témával, 
ha a napokban szinte percek le-
forgása alatt tartalmilag és mon-
danivalójában nem nagyjából 
hasonló üzenet kelti fel az érdek-
lődésemet. Az egyik elektronikus 
postaládámba érkezett körlevél 
formájában, a másik egy online 
újság felületén ötlött a szemem-
be, és mindkettő a modern tech-
nológia veszélyeire hívja fel a 

fi gyelmet. Régi téma, beszélünk 
erről, amióta csak a világháló 
felütötte a fejét az életünkben, 
beleszól hétköznapjainkba, átok 
és áldás egyszerre. Az ember 
csak kapkodja a fejét a rázúduló 
adatok tömkelegében, és ember 
legyen a talpán, aki el tudja dön-
teni, mi a valóság. A két írás azért 
érdekes, mert végre kimondja: 
nem miden az, aminek látszik, 
és minden online aktivitás általá-
ban az emberek hiszékenységére 
épít.

Az egyik véleménymondó nem-
zetbiztonsági szakértő, aki egy in-
terjúban elmondta: aggasztónak 
tartja azt, ami az internet megjele-
nése után érinti a társadalmat. „Van 
egy tudatos magatartás, amely meg 
akarja bontani a társadalom alap-
értékeit. Ezt jól látjuk a családok 
támadásánál, a nemekkel szem-
beni zavarkeltéssel, egyáltalán az 
identitások megbontásával. Léte-
zik egy stratégiai elképzelés arra, 
hogy a meglévő normalitást minél 
gyorsabban fel lehessen számolni” 

– mondta a szekértő, aki szerint „tu-
datos támadás folyik” a normális 
társadalmi viszonyok ellen. A kér-
dezett megoldási javaslata az, hogy 
le kell kapcsolni a világhálót, per-
sze azzal ő is tisztában van, hogy ez 
lehetetlen. De fi gyelmeztet: olyan 
még sosem volt, hogy egy gép „fog 
irányítani és olyan módon befolyá-
solni, hogy másodpercek alatt ér el 
eredményt, ilyenre nem volt példa. 
Ezért mondom, le kell kapcsolni.” 
Persze ez sosem fog megtörténni, 
de egyre többen fi gyelmeztetnek, 
hogy óvatosan kell bánnunk a „gé-
pek” adta lehetőségekkel.

A másik vélemény egy ismert 
közgazdász írása. Szerinte mind-
az, ami manapság (elsősorban a 
virtuális térben) velünk történik, 
összefügg, illetve kapcsolatban 
áll a Big Tech cégek (Google, Fa-
cebook, Twitter, Amazon, You-
tube, Netfl ix, HBO stb.) cenzúrá-
jával és véleménydiktatúrájával. 
„A Netfl ix és a többi médiaszol-
gáltató burkolt és kevésbé bur-
kolt propagandát folytat. A régi 
sorozatokban, hiába gyártották 
a baloldali ABC- és NBC-hálóza-
tok, kevés politikát és propagan-
dát találunk. Gondoljunk csak a 
Columbóra, Kojakre, Magnumra 
stb. A mostani sorozatok viszont 
tele vannak nyílt propagandá-
val, témájuk szinte mindig az 
LMBTQ, antirasszizmus, femi-
nizmus témaköréből kerülnek 
ki, azzal, hogy a gazdag fehér, 
hetero férfi  mindig gonosz, míg 
a szegény, színesbőrű/bevándor-

ló mindig jó, ahogy a melegek is 
csak pozitív karakterek lehetnek 
és persze kötelező szerepelni-
ük már minden sorozatban…” 
A vélemény így folytatódik: „a 
balliberális média, a Netfl ixen, 
HBO Go-n stb. keresztül sokszor 
a legfi atalabb korosztályt célozza 
meg, már 14 éves kortól. És mivel 
e sorozatok azon kívül, hogy tele 
vannak történelem hamisítással 
és hazugsággal, sokszor látvá-
nyosak, jól rendezettek és beszip-
pantják az embert, ezért nagyon 
veszélyesek!” Továbbá: „Akié 
a média, azé minden! Jó lenne 
megtanulni, hogy a média már 
rég nem csak a nyilvánosság és 
ellenőrzés szerepét tölti be, mint 
a negyedik hatalmi ág, hanem 
önmaga is a hatalmat irányító, 
befolyásoló tényezővé vált.” 

E megállapításoknak nehéz el-
lentmondani. Persze az élet sosem 
egyszerű, de be kell látnunk: a vi-
lágháló ahelyett, hogy leegyszerű-
sítette volna a dolgokat, bonyolul-
tabbá tette őket. Mekkora hatalma 
lehet például egy közösségi háló 
üzemeltetőjének, aki letilthatja az 
Egyesült Államok elnökét, vagy 
bárkitől megvonhatja a szólás- és 
véleményszabadság jogát? És erre 
nem is kell különösebb indokot 
találnia, illetve senki előtt nem kell 
igazolnia magát.

Nos, egyebek mellett ezek 
azok a kérdések, amelyeket érde-
mes feltennünk magunknak, mi-
közben szájtátva ülünk a számító-
gép előtt…

T
udjátok, mit tanulnak 
azok ott matematiká-
ból? El sem hiszitek! – 
rontott be elképedve a 
terembe egyik osztály-

társunk valamikor a nyolcvanas 
években. Az történt ugyanis, hogy 
matematika-fi zika osztályunk leg-
jobb reál beállítottságú tanulója 
szüleivel együtt az Egyesült Álla-
mokba telepedett ki. Nem éltünk 
a digitális kütyük világában – em-
lékszem, nálunk feliratkozás után 
is éveket kellett várnunk a telefon 
beszerelésére –, ezért osztálytár-
sunkkal egyesek levelezésbe kezd-
tek. És hát a levél, mint ahogy most 
is, a tengeren túlról sokszor hete-
ket, hónapokat jött.

– Na mondjad már, mit tanul-
nak New Yorkban a tizenegyedikes 
diákok? – faggattuk kíváncsian 
Andrist késő ősszel, amikor meg-
érkezett az első levél Amerikából. 

S amikor megtudtuk, valóban ha-
nyatt vágódtunk: matematikából 
a háromszög szögeinek összegeit 
vették.

Ez a történet jutott eszembe, 
amikor valamelyik nap „hazaér-
kezett” az iskolából a gyerekem, 
vagyis délután kijött a szobából 
online óra után. Csodálkozva és 
ugyanakkor felháborodva mesél-
te: osztálytársuk nemrég érkezett 
vissza az egyik nyugat-európai 
országból, ahol tizedik osztályban 
a kerület- és területszámításokat 
tanulták. Bizonyára nem voltam 
eléggé meglepődve, mert a fi am 
elém állt és nagy szemeket mereszt-
ve jó hangosan újra elismételte.

– Hallod, apa!? Ezek líceum-
ban tanulják matematikából azt, 
amit mi ötödikben! Hetekig nem 
mentek iskolába, néha be-bejár-
tak, naponta három órát. Házi-
feladatot sem igazán kaptak, s ha 
kaptak is, csak néhányan oldották 
meg. Mi pedig reggeltől 6–7 órát 
ülünk a számítógép előtt, délutá-
nonként pedig oldjuk a töménte-
len házifeladatot – egészítette ki 
méltatlankodva a „virtuális” osz-
tályban hallottakat. – És még azok 

vannak felháborodva az oktatás 
miatt! – csóválta rosszallóan a fe-
jét, miközben igyekezett vissza az 
újabb online órára.

Nem lepődtem az elhangzot-
takon, sőt. Évek óta együtt készü-
lünk a három gyermekünkkel, és 
látjuk, hogy amit mi 10. vagy 11. 
osztályban tanultunk, azt most 8. 
vagy 9. osztályosoktól várják el. 
Vagyis nemhogy könnyebb lenne 
a tananyag, hanem egyenesen ne-
hezebb, mint húsz vagy harminc 
évvel ezelőtt. És nemcsak mate-
matikából vagy fi zikából követelik 
meg a magas szintű tudást, ha-
nem szinte az összes tantárgyból. 
Amire a gyerekek képtelenek. A 
diákoknak csupán töredéke képes 
arra, hogy e nehéz követelmény-
rendszernek megfeleljen. Ennek 
ellenére mindenki az elméleti osz-
tályokba iratkozik be, mert a szak-
iskolák száma minimális, színvo-
naluk pedig csapnivaló (többek 
között ezért sem lehet manapság 
már jó szakembert találni). Az el-
méleti osztályokban pedig egyre 
többen kínlódnak, nem értik a 
tananyagot, kicsi jegyeket kapnak, 
önbizalmuk csökken, megutálják a 

tanulást, az iskolát, és alig várják, 
hogy érettségizzenek. Szóval az 
egész rendszer – egyik kollégám 
szavajárását idézve – úgy rossz, 
ahogy van. A rendszerváltást kö-
vető harminc évben talán éppen a 
tanügyi tárca élén történt a legtöbb 
változás: ahány év, annyi minisz-
ter. És mindegyik valami újat akart 

bevezetni, ami vagy sikerült, vagy 
nem, vagy jó volt, vagy nem, de át-
fogó, radikális változtatásba egyik 
sem mert belefogni. Holott erre 
lenne szükség.

Ezzel nyilván nem azt akarom 
állítani, hogy a nyugati rendszer a 
követendő példa. Szó sincs erről. 
Ott mintha éppen a másik végletbe 
esnének. Egyik ismerősöm, aki egy 
évig „csereoktatás” következtében 
nyugat-európai iskolában tanított, 

mesélte, hogy az ottani diákokkal 
szinte semmiről nem tudott be-
szélni. A saját kis világunkon kívül 
semmiről sem tudtak. Hány nyuga-
ti személlyel beszélgetve tapasztal-
juk, hogy sokszor fogalmuk sincs, 
mi történik a világ más táján. Kul-
túra, vallás, történelem, hagyomá-
nyok, földrajz – mintha számukra 
kuriózum lenne. Ilyenkor szokott 
eszembe jutni Csurka István, aki 
már negyed évszázaddal ezelőtt 
leírta: a cél olyan embermassza 
kialakítása, amely minimális tu-
dással rendelkezik, farmerben jár, 
kólát iszik, ért a számítógéphez, és 
semmit sem kérdőjelez meg, ergo 
könnyen irányítható.

Egyelőre nálunk homlokegye-
nest mást (értsd: sokkal többet) 
várnak el a diákoktól, mint sok 
nyugat-európai vagy amerikai is-
kolában, de látható, hogy ez sem jó 
megoldás. Ezért kellene végre egy 
alapos tanügyi reformot kidolgoz-
ni, s azt végre is hajtani. Kérdés, 
hogy az állandó pártcsetepaték, 
kormányválságok, bizalmatlansá-
gi indítványok, kormányátalakí-
tások között erre mikor lesz végre 
lehetőség.

Világháló: nagy áldás és rettenetes átok

Tanügyi rendszer: úgy rossz, ahogy van
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