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BE- ÉS KILÉPŐ KÁRTYA





PÓKDÖMPING?
(A tanár mint a dialógushálók mediátora)

Szálak és szövések

Több mint három évtizednyi tanárság után egyértelműen megállapítható: az ok
tatói hivatás folyamatosan új meglepetéseket, sikerélményeket és buktatókat tartogat 
az egyén számára. Különösen igaz ez abban a korban, amikor a kultúra és a tudo
mány átváltozásait az irodalomtanár nap mint nap érzékeli. Nagy ajándék az élettől, 
ha valaki pályakezdő középiskolai tanárként magyar nyelvet és irodalmat, környe
zetnyelvet és német nyelvet taníthat, majd gimnáziumi tanárként szabadon kísérle
tezhet, kialakíthatja a maga gondolkodásformáló magyartanári hitvallását és egyéni 
fogásait, végül pedig egyetemi oktatóként alkalma nyílik egy másfajta látásmódra, 
a műhelytitkok átadására, a tanárjelöltek felvértezésére. Közben viszont azt is észre 
kell vennie, hogy a műhelytitok-tárban szelektálnia, de ezzel együtt bővítenie kell, az 
archívum tehát rohamosan átalakul, egyre több új mozzanattal telítődik, nem ragasz
kodhat foggal-körömmel ahhoz, amit valaha sikeresen működtetett. A módszertan 
már korántsem az, amire a kívülállók gondolnak. Oktatók, teoretikusok, tanárjelöltek 
és kísérletező kedvű pedagógusok disputái által mindig valamiféle előrelépés remél
hető. A tanári pálya szépségét a következetes szakmai továbblépés esélye mellett a ta
nítványokkal való őszinte, fiatalos kommunikáció adja meg, legnemesebb célja pedig 
az, hogy a diák magasabbra lépjen, szárnyalja túl tanárát.

Irodalomtanítás, modell integráltság (motiváló gondolatok)

Az irodalomoktatás és legfőképpen a szövegértés úgynevezett válsága a szerbi
ai, a vajdasági oktatási intézményekben is nagy fejtörést okoz a szakembereknek. A 
magyartanítás vonatkozásában viták folynak például a tantervek korszerűsítésének 
igényéről, az irodalomtörténet tanításának megkérdőjelezéséről, a házi olvasmányok 
problémájáról, a populáris regiszter bevonásának dilemmáiról, a szakközépiskolák 
és a gimnáziumok reformjáról, a tankönyv metamorfózisáról stb. Az utóbbi időben 
azonban a vajdasági magyar oktatásban nem sok változás következett be, noha a to
vábbképzéseken és a tudományos tanácskozásokon sok előadás hangzott el az emlí
tett kérdésekről, az oktatást korszerűsítő lehetőségekről, sőt tanterv-kiegészítések is 
készültek. Igaz ugyan, hogy az általános iskolák néhány tankönyve, záróvizsgájának 
feladatgyűjteménye már időszerűbb feladatokat tartalmaz, de az ilyen módosítások 
időnként ugyancsak magyarázatot igényelnének. Furcsa ugyanis, hogy külön kérdés
típust jelent egy meghatározott tartalomjegyzékből kikeresni a megadott címet vagy 
egy táblázatból kiemelni a feladott fogalmat, egy szövegből kikeresni néhány infor
mációt. Értetlenül tekint az ilyenfajta feladatokra az a kívülálló, aki nem tapasztalja a 
tanórán vagy a vizsgatanítások során, hogy a tanulók milyen nehezen tájékozódnak
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ebben a tekintetben, hiszen a pedagógus többnyire készen adja át a megoldást. Ezek 
a banális mozzanatok egyszerűen kimaradnak az oktatási folyamatból, jóllehet a tar
talomjegyzék használatára a tanítónak már meg kell tanítania diákjait. Gondot okoz 
egy menetrend vagy egy grafikon olvasása is, az összpontosításra, a lassító stratégiák 
alkalmazására ugyanis szintén ügyelnie kell a pedagógusnak.

Egy kis csoport kezdeményezésére (a Szabadkán székelő Vajdasági Magyar Mód
szertani Központ jóvoltából) néhány évvel ezelőtt olyan kísérlet indult, amely a köz
oktatás interdiszciplináris jellegét szerette volna hangsúlyozni és megerősíteni. Főként 
egyetemi tanárok irányításával, a közoktatásban dolgozó pedagógusok segítségével 
különböző tantárgyakat kapcsoltak össze, a szabadkai operatőrök pedig a képi világ 
tekintetében remekeltek. A helyi televízió segített abban, hogy a tanárok által előkészí
tett témákról a média korszerű technikájával rövid előadásokat, filmes összeállításokat 
vegyenek fel, melyeket elsősorban az általános iskolai tananyagba kívántak beépíteni. 
A kísérlet azonban csak kísérlet maradt, ebben sok minden közrejátszott, például az 
iskolák felszereltségének hiánya, a tantervi túlterheltség, a tanárok nagy részének fá
sultsága, a szervezők kevésbé hatékony aktivitása, noha nyilvánvaló, hogy az elkészült 
anyag órai vagy szakköri bevetése jelentős mértékben segítené a tanárok tevékenységét.

A pók mint a tanulás és a tudományközi (tantárgyközi) kutatás metaforája

Az Új Kép című oktatási folyóirat, amely 1997 óta jelenik meg Szabadkán, Tan
tárgyháló néven rendezi meg tanulmányi versenyeit. Ez a vetélkedő lehetővé teszi a 
diákok számára, hogy tutoraik segítségével az adott, a folyóiratban meghirdetett té
mák közül válasszanak, és ezt a témát két vagy három tantárgy/tudomány szempont
jából közelítsék meg. A helyszínre a bírálóbizottság a legsikeresebb munkák szerzőit 
és azok felkészítő tanárait hívja meg, az egyes tanulók vagy csapatok pedig prezentá
ciójukkal és egyéb eszközeikkel mutatják be kutatásaikat. 2009-ben a verseny töme
gesebb volt, mint 2012-ben, amikor csak 6-6 kutatásterület prezentálóit (általános és 
középiskolai diákokat, illetve csapatokat) hívta meg az egyetemi és középiskolai ok
tatókból álló bizottság, viszont a színvonal emelkedett. Manapság minden versenyző, 
minden tutor önálló kutatásra vagy kísérletre, sajátos összefüggések felfedeztetésére 
törekszik, a tantárgyháló mozgatója ugyanis egy kiemelt tudományterület. Jelképes 
a díj is: egy szabadkai szobrász által készített pók. (Szarapka Tibor 2012-es alkotásá
nak érdekessége, hogy nem minden lába érinti a talajt, ezáltal kitágulnak, nyitottá és 
lebegővé válnak a test határai, viszont maga a pók feje és törzse meglehetősen stabil, 
körülhatárolt, kézzel körbejárható.) A pók a pedagógiában gyakran alkalmazott me
taforák körét bővíti, a tantárgyak bonyolult szövevényességét, a számítógépről ismert 
háló-képzetet is hangsúlyozza. Mint szobor, mint műalkotás a művészet-metaforával 
is kapcsolatba hozható, „a neveléssel mint művészettel”, illetve a teremtéssel, valamint 
„a nevelővel mint művésszel” fonódik össze.1 Segítségével a diák szempontjából egy új 
gondolkodás- és beszédmód is kialakulhat.

1 VÁMOS Ágnes, Metafora a pedagógiában [Pedagogical Metaphor], Budapest, Gondolat, ELTE 
BTK Neveléstudományi Intézet, 2003,61.
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A legutóbbi versenyen az idősebbek közül a reklámok befogadásával foglakozó kö
zépiskolás közgazdász-csapat háló-nézőpontja, valamint egy textillel foglalkozó tehet
séges, kísérletező tanuló előadása bizonyult a legjobbnak. Még az általános iskolásokat 
is motiválja a tantárgyak határainak átlépése, ezt igazolja az utóbbi vetélkedő egyik 
palicsi résztvevőjének ördöggel foglalkozó munkája, amely (a tanár kellő irányításával) 
a goethei vagy a bulgakovi interpretációkat is megmozgatta, holott ezek az irodalmi al
kotások meglehetősen távol állnak az általános iskolai irodalomtanítás kritériumaitól.

A tanítási-tanulási folyamatban a mai napig nem érvényesül kellőképpen a néző
pontok változatossága, például az irodalomtanítás stratégiája és szemléletmódja sem 
különül el az egyes iskolatípusokban. A megújuló tantervektől vár az iskola valamiféle 
megoldást. A természettudományi szakokon másképpen kell tanárnak és tanulónak 
közelítenie egy-egy problémához, mint a nyelvi vagy úgynevezett humán tagozato
kon, a közgazdasági középiskolában, az egyes szakmák esetében stb. Az egyes diákok 
fejlesztési elveiről, magáról az individuumról pedig még említés sem történik. Az iro
dalomtanításban a változásra, a sokrétűségre korlátlan lehetőség kínálkozik. Csak
hogy a munka is, a kutatás is rengeteg időt, állandó továbbképzést igényel.

A magyar szakos tanárjelöltek és a tanulási környezet

A kortárs irodalomoktatás nem mellőzheti a napjainkban bekövetkező változáso
kat, a szövegek megértésében segít az integráltság hangsúlyozása, ugyanakkor elen
gedhetetlen a szövegmozgások, a nyelv, a média, a szövegértés szerepének/ lehetősé
geinek, valamint tudomány és tanítás összefüggéseinek újragondolása. Az egyetemi 
oktatás szempontjából a tanítás módszertanának újraértelmezésére van szükség, a 
tanárjelöltek hospitálása során készített naplók és portfoliók részletes megbeszélé
se fokozatosan az iskolai gyakorlatot is átalakíthatja. A szövegek befogadása az élet 
minden területén kulcsfontosságú, az élményszerűségnek egyre inkább előtérbe kell 
kerülnie az irodalomórán. A szövegválogatás nézőpontjának felülvizsgálata, a kor
társ szövegek pozíciójának megerősítése, a projektmódszer alkalmazásának motiváló 
hatása sem elhanyagolható. A vizsgatanítás mint modell mobilizálódik, közkinccsé 
válik a vajdasági magyartanári továbbképzéseken. Az utóbbi három évben a magyar 
szakos tanárok újvidéki továbbképzésein külön színfoltot, új hangot jelent az egyete
mi hallgatók vagy a kezdő tanárok fellépése, akik sikeres nyelvtan- vagy irodalomórá
jukat interpretáljáky és megfelelő önkritikával vitára készen prezentálják alkotásaikat.

A 2012. évi magyartanári továbbképzésen az egyetemi hallgatók és a pályakezdő 
szakemberek a nyitott oktatásról szóltak, anyagaikat pedig módszertantanáraik se
gítségével különböző adathordozókon tették hozzáférhetővé a pedagógusok számára. 
A tanárok különösen a kortárs irodalom értelmezése terén szorulnak segítségre, a 
legújabb magyar történelmi regény diskurzusa és a szövegek metamorfózisa gyakran 
előtérbe kerül. A bibliai szövegekre való rájátszás például különleges befogadói viszo
nyulást kíván olvasójától.2 De vajon hogyan viszonyuljunk ilyenkor az alapszöveg

2 TAPODI Zsuzsa, Mítosz és irodalom [Myth and Literature] = UŐ., A soha el nem vesző könyv 
nyomában, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008,204.
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hez, hogyan kell ehhez hozzányúlnia az irodalomtanárnak, hogy eljusson a hypo- és 
hipertextus összevetéséig? Ezeknek a kérdéseknek, valamint olyan problémafelveté
seknek, hogy mi a digitális irodalom, mit tekintünk új médiának, mivel „szolgálhatott 
az elbeszélés, a regény és a dráma egyaránt a film számára”3, újabb teoretikus interpre
tációját valósíthatják meg a tanárjelöltek. Sajátos hozzáállásuk általában vitára ingerli 
a hallgatókat, de éppen ezek a vitahelyzetek vihetik előbbre az oktatás ügyét.

A 2013. évi vizsgatanítások során a kutató tanár modellje és a tanár mediátor sze
repe került előtérbe. A hallgatók arra törekedtek, hogy minél több új összefüggést, új 
szemléltető anyagot, egyéni módszereket fedezzenek fel, és újdonságnak számított a 
csoportmunka egyre sikeresebb alkalmazása, az órai dialógusok kreatív kezelése. A 
tanárjelöltek rendkívül fogékonyak arra, ahogyan a hagyományos tanulási környe
zet átalakul, ahogyan a tanári tevékenység az e-tanulás esetében, az IKT-közegben 
átváltozik, hogy a pedagógus figyelme az önálló tanulás elősegítésére, illetve a visz- 
szacsatolásra irányul, sőt a tanári szerepkör is új megnevezésekkel illethető. Kőfalvi 
Tamás szótára a következő címkéket emeli ki, amelyek együttesen is érvényesülnek a 
tanári tevékenységben: támogató (tutor), ösztönző (facilitátor), edző (coach), tanácsadó 
(counsellor), mentor, konzulens (consultant).4 A magyar szakos tanárjelöltek szem
pontjából fontos, hogy kövessék a szöveg pozíciójának változásait, a másfajta szöveg- 
és feladattípusok megjelenését, az összefoglalókat vagy az úgynevezett módszertani 
szövegeket, valamint a képet, a hangot és a multimédia szerepét az e-tananyagban. A 
módszertani szöveg funkciója így definiálható: „A módszertani szövegek sajátossága, 
hogy mivel szorosan kötődnek az egyes tananyagegységekhez, ezért a tananyagtároló 
rendszerekben nem önálló szövegelemként, hanem az egyes tananyagelemekhez tarto
zó meta-információként, illetve információcsoportként léteznek. Ennek előnye, hogy 
a tananyagelemek között módszertani szempontok alapján is lehet keresést végezni.”5

Mi a helyzet a tanító- és óvóképzésben? (Portfolió a vizsgán)

A tanító- és óvóképzős hallgatóknak az irodalom mint tantárgy elsősorban meg- 
dolgoztatást, rádolgozást jelent. Számukra az irodalom csupán egy tantárgy a sok 
közül, fokozatosan birkóznak meg az irodalomelmélet terminológiájával, a tanul
mányok olvasásával. A különböző középiskolákból érkező hallgatók felzárkóztatása 
hihetetlenül nehéz, ezt bizonyítja az elsőévesek irodalomelméleti kurzusa, valamint 
a másodévesek számára kötelező Magyar irodalom, amely mindössze egy szemesz
teres tárgy. Az igazi sikerélményt a harmad- és negyedéves irodalmi tárgyak jelentik 
a hallgatók szempontjából, ekkor ugyanis a gyermekolvasó és a kortárs irodalom, a 
mesepoétika, regionalitás és irodalom, valamint a medialitás teoretikus nézőpontjai 
kerülnek előtérbe. A mesepoétikából elhangzó kiselőadások lehetőséget adnak az ön

3 THOMPSON, Kristin, A primitívtől a klasszikusig (From Primitive to Classical) (Vincze Teréz 
fordítása) = KISS Gábor Zoltán szerk., Narratívák 10. A narrációtól az attrakcióig, Budapest, Ki
járat Kiadó, 2011,106.

4 KŐFALVI Tamás, e-tanítás. Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatás
ban. Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2006,53.

5 I. m., 62.
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álló kibontakozásra, a képiség problémaköre és a tradicionális környezet átváltozása 
itt is kiemelt pozícióba kerül.

A gyermekirodalom mint vizsga az elmúlt évek alatt kialakította a maga rítusait, 
ezeket pedig a hallgatók önállóan hozták létre, és a nemzedékek egymásnak adják át. 
Manapság a szakirodalom a portfolióra összpontosít, a tanítóképzős hallgatók vaskos 
dokumentumdossziéikkal jönnek ki a vizsgára, időnként engedélyt kérnek annak fella
pozására, a színekkel és számokkal megjelölt lapok kihúzására stb. Tudósi pontosság
gal kezelik a jegyzeteket, fénymásolatokat, behelyezett folyóiratokat, köteteket stb. Ez 
a harmadévre megvalósuló módszeres hozzáállás a hallgatók tanulási módszertanára 
tereli a tanári figyelmet. Az önállóan létrehozott kreatív hallgatói módszerek a vizsga- 
eredményeket is meghatározzák, ilyenkor azonban azok kudarca is nagyobb, akik nem 
követik a precíz felkészülés modelljét, akik nem teremtik meg ezt a sajátos közeget. A 
felhalmozott anyag sokszori lapozgatása segítséget nyújt az összefüggések feltárására, 
a kritikus vélemény és az olvasás során átélt élmények magabiztos kimondására, esszé- 
isztikus kifejtésére. A kortárs irodalom iránti vonzalom növekedése többnyire nyomon 
követhető, a mai szövegek olvasása valamiféle kihívást jelent a hallgatók számára, rész
letesen interpretálják azt is, hogyan birkóztak meg a befogadás nehézségeivel, mit nem 
értettek, mi vonzotta vagy taszította őket, illetve hogyan olvastak.

A tanítóképző hallgatói igénylik a versenyszerű megmérettetést, a mesével kap
csolatos projektumokat, a külső kapcsolatok kibontakoztatását, a játékos és vizuális 
módszerek lehetőségeit. A tehetséges hallgatók kiemelkedése és posztgraduális kép
zése egyre inkább megvalósul, ebben a felsőoktatási intézmények együttműködése 
nyújt igazán nagy segítséget. A Szabadkán működő Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar hallgatói 2012-ben és 2013-ban a nyitrai csapattal együtt részt vettek a budapes
ti Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának meseprojektjén, 
melynek lelkes szervezője dr. Bereczki Anna. A budapesti mesemondó versenyen ered
ményesen szerepeltek a szabadkai hallgatók. A már hagyománnyá vált meseprojekt 
keretében megvalósuló műhelymunka határokat átívelő kapcsolatokat alakított ki. A 
szabadkai csapat először a kortárs vajdasági mesékből készült fel, a második látogatás 
alkalmával pedig egy sajátos kreatív mesejátékba vonta be a gyakorló iskola diákjait. 
Az egyes állomások feladatait, a jelmezeket a hallgatók önállóan dolgozták ki, munká
juk során inkább arra összpontosítottak, hogyan olvas a mai kisdiák. A műhelymun
kák jelentőségét a projektvezetők a következőképpen foglalták össze: „A projektpeda
gógiai módszer keretei között folyó műhelymunka során a diákok ösztönzést kapnak 
arra, hogy új utakat keressenek gyermekirodalmi tájékozottságuk fejlesztésére. Az is
meretközvetítésen túl az irodalmi projekt pozitív élmények forrásává vált a folyamat 
összes résztvevője számára, erről tanúskodnak az írásos beszámolók is. A diákokban 
elindított fejlődési folyamatra és a könyvtárra - mint hangsúlyos informális tanulási és 
közösségi térre - utalnak az önértékelések és a csoportos értékelés összesítései.”6

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék szónokversenye és esszépályázata 
szintén új távlatokat nyitott. A Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegye

6 BERECZKI Anna és LÁZÁRNÉ OBBÁGY Katalin, Kortárs gyermekirodalmi projekt az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Karán = Fordulópont, PONT Kiadó, XIII. évfolyam, 52. szám, 2011/2., 42.
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tem Bölcsészettudományi Karának jóvoltából, valamint a bajai, a kaposvári, a nyitrai 
és más kapcsolatok révén egyre több lehetőség kínálkozik csereprogramok kialakítá
sára, irodalomtudományi továbbképzésre, a korszerű tudományos és irodalomtanítási 
módszerek elsajátítására.

12



KOMPOZÍCIÓ - 
KOMPETENCIA





A KÉP OLVASÁSA

Interpretatív keret, anyanyelvi megnyilatkozás

Vajon lehet-e, és ha igen, hogyan lehet képet olvasni? Milyen út vezet a kép olva
sásától az olvasás- és írástanításig, az óvodás gondolkodásától a kisiskolás gondol
kodásmódjáig, a kognitív nyelvi kompetencia változásáig? Miért alkalmazzák a kép 
olvasásának módszerét hosszan és gyakran egyes országok iskoláiban még a felsőbb 
osztályokban is? Ahol nem kapkodják el az első osztályos diákok betűtanítását (példá
ul hónapokig beszélgetnek, és most nem csak arra a helyzetre utalok, ahol a tájnyelv 
információs zavarokat okozhat), ott a szövegértés eredményessége sem lesújtó. A kér
déssor folytatható, és természetesen az a tényező sem hanyagolható el, hogy a mai 
gyermek szempontjából a vizualitás, sőt a mozgókép befogadása még inkább előtérbe 
lépett, mint néhány évvel ezelőtt. Viszont hogy mennyire vált az egyén befogadóvá, az 
a felületes szörfözés korában jogosan veti fel a szakemberek kételyeit.

Az ábécéskönyvek elején található képek persze régen is megvoltak, és a konvenci
onális témákat a mai legkorszerűbb oktatás sem nélkülözi (lásd az iskola, a tanterem, 
a nagyszünet, a város és a falu, a közlekedés stb. témaköröket). Ezek a képekhez kö
tődő beszélgetések éppen a váltás, a fogalomtanítás, az induktivitás aspektusából (az 
óvodásból kisiskolás lett) jelentősek. A képek olvasása részint a legősibb módszerhez, 
az idegen nyelvek elsajátításában szintén a leggyakrabban használatos szemléltetéshez 
(demonstráció, illusztráció) kapcsolódik, amelyet Comenius, Pestalozzi, Diesterweg 
és sok más tudós oktatásszemlélete is kiemel, a szenzualista pedagógia pedig valóság
gal kizárólagos módszernek tekint. A kép olvasása azonban nem puszta szemléltetést 
(közvetlen vagy közvetett mód nyílik mozgóképek lassítására, gyorsítására, animáci
óra, számítógépes szimulációra stb.), hanem az oktatási folyamat szerves részét jelenti, 
amely más módszerekhez és anyagrészekhez kötődik, illetve problémafelvetésre, ki
egészítésre, feladatkijelölésre, a tanulók aktivizálására, játékos vetélkedésére, felzár
kóztatásra, szókincsfejlesztésre és az absztrakt ismeretek elsajátítására alkalmas, és 
maga a szemléltetés többnyire csak a verbális közlés megerősítésére szolgál. A nyelv 
és a szemléletesség lehetséges összefüggéseit, az alkalmazható oktatási stratégiákat 
a tanító a szakirodalomban is megtalálja, ám egyéni találékonysága mindezeket to
vábbfejlesztheti.

A pedagógus a fogalmazástanítás távlatlehetőségére és a felnőttek anyanyelvi 
megnyilatkozási nehézségeire, a nyelvi igénytelenségre gondol, amikor különböző 
módszerekkel és változatos munkaformák bevetésével képeket olvastat tanítványa
ival. A verbális kommunikáció technikai alapjai ugyancsak előtérbe kerülnek, sőt 
egyes esetekben a tanító éppen ezek fejlesztését, gyakorlását nevezi meg oktatási cél
ként (légzés, beszédlégzés, kiejtés, szupraszegmentális tényezők, hangindítás). Szóbeli 
és írásbeli kommunikáció összehasonlítása szintén megvalósulhat, ha fokozatosan az
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egyes képekhez rövidebb szövegek felolvasását is kapcsoljuk, sőt ha egy-egy szöveg 
megbeszélése után visszatérünk a konkrét képhez. Ekkor meglepődve tapasztalhatjuk 
a többletjelentés felfedezését, a kreativitás, a feltárulkozó egyedi létintenzitás megnyil
vánulását, a köznapi szignifikáció meghaladását. A gyakorlatok rávezetik a diákokat a 
kommunikációs partner megbecsülésére, képessé válnak megnyilatkozásaik feltétele
inek tudatos megtervezésére, kapcsolatok kialakítására, a kommunikációs szerepek és 
a változások felfedezésére. A bevezető beszélgetések során a kisdiák a képszerű rende
zettséggel, a nyelvi és nem nyelvi összetevők kölcsönhatásával, a metakommunikáció 
problematikájával, az egyediség tudatosításával találkozik. Később már képsorokról 
beszélgetnek, ahol az időbeliség fokozottabban tudatosul a kisiskolásokban.

Lassítás és megértés

A dinamikus rajz- és akciófilm, a sebességvarázs korában a lassítás (filmes ér
telemben is) külön oktatási módszerré válhat, ezt a „lépésről lépésre^elvet1 a képek 
olvasásakor alkalmazhatjuk először, ugyanis itt készítjük elő az olvasási tevékenység 
dekompozícióját. A tanítói kérdések lépésről lépésre játszanak el a kitérőkkel, az el
ágazásokkal, a kommentárokkal, a reprezentációs kódok tehát szétrobbannak. Ro- 
land Barthes mutat rá a portréolvasat kubista voltára, a jelentésdarabkák eltolódására, 
összedobálására, a többletjelentés létrejöttére.

A lassítást, a legapróbb részletek megfigyelését indukálják azok a feladatok/fel
adattípusok, amelyek a figurális képekhez kapcsolódhatnak. Például: Melyik pádon 
látod ezeket a tanszereket (a tanteremben)? Keresd meg a nagy képen ezeket az ál
latokat! Melyik kép nem illik a sorba? Melyik állat nem illik a sorba? Mi hiányzik a 
képekről? Keresd ki a nagy képen a kis képeket! Hány gyümölcsöt látsz a kis képeken? 
stb. A szövegértés, a vizualitás és nyelvi vizualitás szempontjából rendkívül fontosak 
ezek a gyakorlatok, emellett a fokozatosság elvének érvényesülése szintén kiemelhető.

Mándy Iván szövegvilágában ugyancsak jelen van a láthatóság és lassítás novella
típusa, főként a mozinovellák tartoznak ide. A viking sisak lassító eljárása például ma
gát a filmvetítés technikáját és a filmolvasást idézi fel az olvasóban, a tanítónak tehát 
érdemes megismerkednie ezzel a szépirodalomban is meglévő írói fogással.

Az újabb vajdasági ábécéskönyvben (szerzője Erdély Lenke)2 látható Henriette 
Sauvant önértelmezésre késztető tojásképe, amely az önéletrajzi diskurzushoz kap
csolható, és a tanórán a képzelőerő fejlesztését, a művészi érzékenység kialakítását 
szolgálja. Megfigyeltethető a tojás mérete és térbeli elhelyezése, a geometrikusság, a 
tojás szeplőssége. A tojás a gyermeki gondolkodásban a tyúkok világához tartozik, a 
kérdések a születés, a termékenység elvontabb értelmezéséig, a mitikus világtojásig 
(arany, ezüst stb.), a mesehagyományig is elvezethetnek, az irodalmi példák bevonása 
szintén ajánlott. Többek között néhány népmese, Weöres Sándor egysorosa („Tojás- 
éj.”), az angol népi gyerekdal, a nursery ismert szövege (a Humpty Dumpty), vagyis

1 BARTHES, Roland, S/Z, Budapest, Osiris Kiadó, 1997
2 ERDÉLY Lenke, Ábécéskönyv az általános iskolák 1. osztálya számára, Beograd, Tankönyvkiadó/ 

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003
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Tojás Tóbiás mint a Lúdanyó meséinek alapfigurája („Tojás Tóbiás a falra ült, / Tojás 
Tóbiás lependerült. / Hiába száz ló, száz katona, / nem rakják Tóbiást össze soha!”), 
Petőfi Sándor verse (Anyám tyúkja), Andersen rút kiskacsájának megemlítése - né
hány olyan szöveg, amely csak később képezi a tananyag részét.

Megvitatásra kerülhet a tojásablak kitárása, a külvilággal való kapcsolatteremtés 
lehetősége, illetve maga a portréolvasat (a behunyt szem, a fej- és testtartás stb.). Ezek 
a bonyolultabb képolvasatok hosszabb megnyilatkozásra adnak lehetőséget, valamint 
felkészítenek a tudatos szövegértésre, a művészetek befogadására.

M. C. Escher képei szintén az elrugaszkodott anyanyelvi kommunikációt, a ta
nulók kibontakozását, a mesevilág felidézését szolgálják. Érdemes például az escheri 
mitológiát megfigyeltetni: a lenti és a fenti világot, a halak vízbe merülését, a madarak 
szárnyalását (a mitológiában is összefonódhat a halak és a madarak világa), a Nap 
és Hold kettősségét. A Halak és pikkelyek című fametszet a másolat és azonosság, az 
egyformaság és különbözőség látószögéből olvasható. Az egész hal egy szövevényes 
kópia, elvont síkon egyformák a halak és a pikkelyek, vagyis a hal DNS-e benne van 
a hal minden kis részében. Erre természetesen nem térünk ki az általános iskola első 
osztályában, de a „Mikor vagy mennyiben egyforma két hal, illetve a hal és a pikkely, 
valamint mennyiben egyforma két ember?” kérdés felvetődhet. A mesékben szereplő 
hal vagy aranyhal, sőt egy horgászélmény tapasztalatai, esetleg a mítoszi kiegészítés 
is szóba kerülhet.

A tanító kutathat újabb reprodukciók, esetleg filmrészletek, külön borítékba he
lyezhető vagy kivetíthető képek után; miután megismerte osztályát, érdemes arról 
beszélgetést kezdeményeznie, ami igazán izgatja a közösség tagjait. Az egyéni mun
ka, a már említett felzárkóztatás szempontja az iskoláztatás elején a legfontosabb, 
jóllehet erre később is összpontosítani kell. A tükör megjelenése a festészetben és a 
mozivásznon, valamint a görbe tükör, a jóseszköz (Püthagorasz mágikus tükre), a mi
tikus megközelítés például érdekes beszédtémának minősülhet, főként ha később a 
művészetértelmezéshez, a népi kultúrához, az irodalmi szövegekhez, a létértelmezés
hez kapcsolható (Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra, 1997, Borús Rózsa: Topolya 
népszokásai, 1981, Jung Károly: Az emberélet fordulói, 1978, valamint Köznapok és 
legendák. Tanulmányok a népi kultúra köréből 1992; Szövegek: Hófehérke, Andersen: 
A hókirálynő, L. Carroll: Alice Csodaországban, A. Sz. Puskin: Mese a halott cárkisasz- 
szonyról és a hét vitézről Pilinszky János: Kalandozás a tükörben, Janikovszky Éva: A 
tükör előtt stb.).

A reflexív tanító esetében tüzetes felkészülést igényel egy-egy ilyen tanóra, de a 
legfontosabb a tanulók beszéltetése, amely egyéni nézőpontokat villant fel, és a sze
mélyiségfejlesztést, a tehetségnevelést segíti elő, a pedagógus szemszögéből pedig a 
gyermek megismerését, megértését teszi lehetővé.

Naptármódszer?

Érdemes felhívni tanáraink figyelmét a Goethe Intézet falinaptár-készítő munká
jára. Ezek a képes kiadványok információkat és gyakorlatokat tartalmaznak. Az 1995- 
ös például a a belső német önreflexiókat vagy külső megítélésüket helyezi előtérbe, a
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stílusrétegek, műfajok és nézőpontok tekintetében eltérő szövegek (sőt dalszövegek) a 
fokozatosság elve alapján a Loreley-szövegekig juttatják el az olvasót (Heinrich Heine 
versszövege, átköltése és paródiája). Mindezt egy képi feladat zárja, amely a már em
lített lépésről lépésre olvasatot, majd a visszacsatolást, az elmozdulást teszi lehetővé, 
ugyanis a szereplők megnyilatkozásait - a vers és versváltozatok alapján - különböző 
nézőpontból kell a tanulónak rekonstruálnia vagy továbbírnia.

Ezek a pedagógiai, illetve módszertani tapasztalatok a magyar nyelv és kommuni
káció szempontjából szintén hasznosak, a változatos gyakorlatok, a felszabadult hoz
zászólások az anyanyelv megszerettetéséhez is hozzájárulnak.

A beszélgetésekhez, a képekhez a tanév végén újra visszatérhetünk, az olvasó és 
írni tudó kisdiák a képeket másképpen és gazdagabb szókinccsel, fogalomtárral ol
vassa újra. A beszédgyakorlatok különösen a kifejező olvasás elsajátítását segítik elő.

A képszerűség, a képszerű (eidetikus) látás egyébként a verstanulásban (a memo
riterben) jelent könnyítést, különösen, ha az említett lassító (beexponáló) eljárás a 
tanítói bemutató olvasásban tudatosan érvényesül. A képversekkel való ismerkedés 
ugyancsak meglehetősen korán megkezdődhet, az utóbbi az írásbeli kommunikáció 
fejlesztésében, majd sokkal később az irodalomelméleti ismeretek könnyebb megérté
sében juthat kulcsszerephez.
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A FESTMÉNY SZAKRALITÁSA
(Herceg János és a képnézés kimondása)

Silling István 60. születésnapjára

„Vannak városok, amelyek a képzeletünkben élnek, 
talán sokkal szebben, mint amilyenek a valóságban.” 

(Herceg János: Távlatok)

„Végül van egy kis zserbóm.” 
(Herceg János: Derengés)

Kék falevél mikroközelben

Herceg János képzőművészeti vonatkozású írásai és novellái az akusztikát, az 
akusztikai mércét hangsúlyozzák, méghozzá a képek nemzetközi, azaz nem leszűkített 
hangadását. A Herceg-szövegek arra összpontosítanak, hogy hallhatóvá alakítsák a kép 
látványát. A képnek (és a szövegnek, mert a képzőművészethez a hercegi életműben 
mindig az irodalom, az irodalmi beszédmód kapcsolódik) az avatatlan hétvégi műkri
tikával kell megküzdenie. A művésznek - Herceg János nézőpontjából -  viszont lehe
tetlen döntést hoznia célközönségéről, arról, hogy egy maroknyi vájt fülű befogadóra 
bízza-e magát, vagy felfigyel a többiek, a környezetében élők bírálatára. A posztmodern 
ízlésvilág tapasztalata még inkább felszínre hozza a Herceg-olvasó dilemmáját: vajon a 
befogadó akkor jár sikerrel, ha a részletekre bontást, a szét-olvasás stratégiáját választ
ja, vagy célszerűbb arra törekednie, hogy eljusson a problematikus egészig? Néhány 
ismert festő gondolkodását egész életén át a festészet egyetlen részletkérdése kötötte 
le, ez mozgatta meg. Herceg perspektívájából a részletek megmozgatása elfogadható 
szempont, az egyéni hangról, az egyéni megszólításról azonban a művészet semmi
képpen sem mondhat le. Csáth Géza írja: „Bachnak van egy g-moll fúgája, megírta 
orgonára és megírta egy szál hegedűre is. Ugyanazt a zenei gondolatot, ugyanazzal az 
erővel, tökéletességgel viszi keresztül, fejti ki mind a kettőben. Aki megfigyeli és ösz- 
szehasonlítja a két kompozíciót, amelyek különben egyformán kitűnőek, tökéletesek és 
hibátlan szépségűek - be kell vallania, hogy a szóló-hegedűre írt variánsban a művészi 
erőfeszítés nagyobb és csodálatra méltóbb.”1

Rudi, Herceg János Derengés című novellájának festő szereplője, hölgyvendéget fo
gad. Hétvégi házának eszéki látogatója nézői performatív aktivitása során a részletekbe 
kapaszkodik, és indulatosan szól rá vendéglátójára: „Mondja, maga vak vagy őrült?

1 CSÁTH Géza, Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről és a művészetekről = UŐ., Rejtelmek labirintu
sában. Összegyűjtött esszék, tanulmányok, újságcikkek. Szerkesztette: SZAJBÉLY Mihály, Buda
pest, Magvető Kiadó, 1995,108.
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Kék leveleket fest a fára? És fekete csónakot? Magához talán a halál jár csónakázni 
a parti fűzfák alá?”2 A festő ironikus önreflexiója befogadó és művész látásmódját a 
tapasztalat, valamint az identifikációs tényezők3 szempontjából is elkülöníti, a fikció 
végül a befogadóhoz kötődik: „Az egészben az az érdekes - röhög a festő elnézően ezen 
-, hogy a csónak tényleg fekete. Halászladik, amelyet tavasszal és ősszel kátránnyal 
kennek be a repedés ellen. A kis édes meg csak a világosra festett kirándulási csónakot 
ismeri. Ez az én tragédiám! Még a valóságot se hiszik el nekem!”4.

Az akusztika tágassága az írói mesterség szempontjából a nyelvi és társadalmi ha
tárok miatt még inkább kiemelkedő probléma Herceg életművében. Annak ellenére, 
hogy az egész szöveg, az egész könyv kiadása forog kockán, a cenzúrázó, kiszolgá
ló kritika többnyire egy-egy mondatba akaszkodik bele. Ilyenkor elegendő a múltba 
helyezni például egy nemzeti/nemzetiségi/kultúrpolitikai léthelyzetre vonatkozó 
kijelentést, hogy végül az az elvárásoknak megfeleljen. Ezzel a kompromisszummal 
viszont a szubjektum által megélhető függetlenedés sérül. Kérdés, hogy a festő köny- 
nyebben kever-e egy kis zöldet a kék lombokba (hiszen a konvenció ellenáll az egyéni 
színválasztásnak), mint az író egy „volt”-ot a megbélyegzett mondatba. A művészi alku 
hierarchiája és kontúrjátéka csak egy-egy nézőpontból ítélhető meg, az öncenzúra a 
művészetben nem bizonyítható. Egy biztos: a kompromisszumot kötő alkotó megsínyli 
a cenzúra, az öncenzúra vagy a konvenció marasztaló akusztikáját.

A művészet Herceg János-i mércéje a mindent eldöntő akusztika. Milán Konjović 
festői formanyelve például „nemzetközi akusztikát kap”5, sokan viszont erélyes kiál
tásaik ellenére sem hallatszanak messzire. „A prágai és párizsi évek tapasztalatával 
felvértezett Konjovićban azonnal meglátta az ábrázolót, a sűrített atmoszférát, sőt a 
lelkület szuggesztív visszaadóját. És nem a zombori, kisvárosi látásmódot, hanem az 
européer széles diapazonját.”6 Herceg idegenkedik az ábrázolás szó kimondásától, nem 
a látott, megtapasztalt szférát, hanem a reakciót hangsúlyozza Konjović képvilágában.7

A hercegi szemléletmódban a népművészet akusztikája szintén kiemelkedik, erre 
utalnak egy pesti egyházi kiállítás következő reflexiói is: „És ami a pásztorfaragások
hoz hasonlóan nem behozott művészet, azt a textilszövésben kell megcsodálni. Ez a 
magyar asszonyok ízlését, kifinomult színérzékét dicséri a gazdagon megmunkált, 
főleg kalocsai miseruhákon és pluviálékon, tűfestéssel, batikolással és a kézimunka 
megannyi szép változatával hirdetve minden művészet ezoterikus hazájának határ
talanságát.”8

2 HERCEG János, Derengés = UŐ., Múlandóság. Novellák, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1994,108.
3 DÉKEI Krisztina, A magyar irodalom és a képzőművészet néhány kapcsolódási pontja (1965— 

1974) = KÉKESI Zoltán és PETERNÁK Miklós szerk., Kép - írás - művészet. Tanulmányok a 19- 
20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról, Budapest, Ráció Kiadó, 2006,61.

4 HERCEG, Múlandóság, i. m., 109.
5 HERCEG János, Távlatok (Napló helyett), Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1983,71.
6 SILLING István, Herceg János képzőművészeti esszéi = UŐ., Herceg Jánost olvasva, Szabadka, 

Grafoprodukt, 2009,116.
7 SILLING István, Herceg János vallomása Milán Konjović festőművészről = UŐ., Herceg..., i. m., 

134-135.
8 HERCEG, Távlatok, i. m., 77.
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A szakrális felé („ köztes poétika?”)

A kép szakralitásának problémája elsősorban a kép pozíciójával fonódik össze, 
ugyanis Herceg János opusában és értékrendjében a kép szent. Szent annyiban, hogy a 
profánnal találkozik, mint például Bernini szobra. Néprajzi szemszögből kiemelhető 
a szentkép szerepe, ennek nézői hallhatóvá tétele beleillik a szerző regionális prog
ramjába. A falusi/kisvárosi szobában például nemcsak festett kelengyés láda látható, 
hanem az ágy felett szentkép függ, a novellákban ez utóbbi átváltozik, a földi gyötrel
mekhez kapcsolódik. A megmentő című háborús Herceg-szövegben a faluban maradó 
katona szemügyre veszi a szobában a két ágy felett lógó két szentképet. Amikor az 
asszony ágyaz, a párnákat „a vérző szívű, szakállas Jézus képe alatt”9 paskolja, az ab
lakon pedig a hold és a csillagok néznek be. Az esti fényben a katona szinte filmszerű 
megvilágításba kerül. A vérző szívű Jézus látványa, valamint a megvilágosodás előre
vetíti a megmentő katona kegyetlen halálát, a mesterséges megvilágító szerepet utóbb 
az ellenséges katonák ragadják magukhoz, fényszóróikkal hasítják fel az éjszakát, a 
csillagok mindezt néma békességgel szemlélik.

Az Esti tájban az őrgróf a devizazárlat miatt kénytelen megválni műkincseitől. 
A gazdag vevő befogadása - az értékes választék ellenére -  csak a kis, pikáns légkört 
terjesztő aktra terjed ki, egy holland művési alkotására, amelyet az úriszobába szán. 
Az őrgróf kínálata meglehetősen sokrétű, és a rögtönzött kandallói szemle a helyi 
színeket nyomatékosítja: „Tenyérnyi képek voltak. A velencei Szent Márk tér s fehér 
gondolákkal a Canale Grande; egy fekete ciprusok között rőten átsütő naplemente; 
egy álló akt, meglehetősen tenyeres-talpas falusi Vénusszal, s végül egy esti táj, apró 
fehér házakkal, sötét lombú akácfákkal s a legelőről hazatérő tehenekkel.”10 Az őrgró
fi kommentárok a műértő értékesítés szempontjaira összpontosítanak, a Canaletto- 
iskolára, Cimabue tanítványának képére, a falusi táj hangulatát megfestő magyar 
piktorra, a holland aktra. Az esti táj nem kel el, ezért az őrgróf a Szent István-napi 
estélyen Milkának ajándékozza. Az elbeszélő túlzott elfogultsággal közvetíti a hercegi 
programot, a helyi színek iránti rögeszmés vonzódást, ám ennek ambivalenciáját, a 
kritikus szemléletmódot is felvillantja: „Csak az esti táj nem kellett egyelőre senkinek. 
Túlságosan közeli és igazi volt a többi mellett, a homályba vesző nádas parasztházak
kal, az akácfák fenyegetően sötét koronáival s néhány tarka foltos tehénnel, ahogy a 
falusi szegények jószága tér haza este a legelőről. Pedig a festő, aki szériában gyártotta 
ezeket a kis képeket, konokul hitt benne, hogy tetszetős dolgok kerülnek ki a keze 
alól. De parasztfiú volt, s időnként észrevétlenül tört fel belőle a gyerekkori emlék és 
vallomás.”11 A rendszer átalakulása a megtalált képhez (a talált tárgy megtisztításá
hoz?) való viszonyulást, a kép akusztikáját is átváltoztatja: „Az elhagyott ingóságok 
zombori raktárában viszont egyszer csak kezébe vett valaki egy aranykeretes kis ké
pet, s hosszan nézte. Síkvidéki táj volt, halkra fogott esti fényben, apró fehér házakkal,

9 HERCEG János, A megmentő = UŐ., Összegyűjtött elbeszélések III. (1966-1984). Egybegyűjtötte: 
SZELI István, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1986,495.

10 HERCEG, Esti táj = UŐ., Összegyűjtött..., i. m., 60.
11 I.m ., 61.
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csendesen poroszkáló tafka foltos tehenekkel, s valami kimondhatatlan szomorúság 
áradt belőle ”12

A kiemelt idézetek kapcsán a „nyelv festői optikájának” problémája vethető fel, a 
medialitás kutatásának új nézőpontjai által pedig a szövegek újragondolása is lehetővé 
válik.13 A Herceg-novellák szövege hallhatóvá teszi a festmény láthatóságát, ez a köz
tes megközelítés többnyire a mozgóképek esetében fordul elő néhány írói opusban. 
Dánéi Mónika írja a kiválasztott irodalmi példák alapján: „Ebben a kontextusban, 
ahol az irodalom a hallhatóság médiumának lenyomata, különösen hangsúlyossá vá
lik, hogy mind a Kosztolányi-, mind a Karinthy-szöveg a beszéd, a beszélgetés szitu
ációját teszi meg a szöveg keletkezésének alaphelyzetévé. Egyszerűen fogalmazva: azt 
az eseményt rögzítik, ahogyan a filmnézői tekintet irodalmi beszéddé fordul át. (...) 
A szövegek elbeszélő hangjai azt a fordítási műveletet rögzítik, ahogyan a filmnézés 
beszéddé alakul, ahogyan a film képei irodalmi szöveggé fordulnak át.”14

Herceg János szereplőinek képnézésében benne rejlik „a tekintet kiszigetelő el
vének” működtetése (Derengés), amely a filmnyelv vágás-stratégiájára, a film repre
zentációs technikáira és a képfragmentumok „beszédessé alakulására” utal, noha az 
avantgárd nyelvi fragmentarizációjának szerepe/hagyománya sem elhanyagolható 
szempont az életműben.15 Az ambivalens, kinagyított részletekből például valóságos 
parasztmadonna áll össze az Ütitársak című novellában. A nő idegenségének reflexív 
képi dicsérete a kilépés révén valósul meg. A menyecske ugyanis a falu világából lép 
ki néhány órára, az utas viszont a kilépő nézőpont által (a torzító optika ellenére) 
honvágyat érez egy már nem létező, archaikus világ után, amelyből a nő pillanatokra 
kiszakadt. A „mikroközelbe hozás”16 egyben a szövegmondás szervezőelve is. Az el
beszélő képi, illetve filmszerű gondolkodásmódja az útitárs eltérő látásmódjára/meg
világítására tereli az olvasó figyelmét.

12 I. m., 63.
13 KOVÁCS Béla Lóránt, Médium és stílus. A nyelv optikája és akusztikája Zolnai Béla életművében 

= OLÁH Szabolcs, SIMON Attila és SZIRÁK Péter szerk., Szerep és közeg. Medialitás a magyar 
kultúratudományok 20. századi történetében, Budapest, Ráció Kiadó, 2006,168.

14 DÁNÉL Mónika, Hűtlen szövegek. A tekintet és a beszéd köztes poétikája = OLÁH, SIMON, 
SZIRÁK szerk., Szerep...., i. m., 362.

15 DÁNÉL, I.m., 377.
16 SÁGHY Miklós, A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós 

munkáiban, Szeged, Tiszatáj, 2009,153.
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KÉPREGÉNYES IRODALOMÉRTÉS?
(Asterix az olimpián és az oktatásban)

Nem csak adaptáció

A fiatalok körében egyre több mangarajongó akad, ha pedig a tanár az interneten 
tallózik, könnyen felfedezi a képregény-fesztiválok gyakoriságát és az irodalmi szövegek 
képregényes adaptációit. A képregény természetesen nem helyettesítheti az olvasásra 
szánt regényt vagy bármely kötetet, viszont vizuális élményként, médiumként az isko
lában is figyelmet érdemel, valamint összehasonlító vizsgálatokra és szakköri foglalko
zásokra alkalmas. Kreatív tanári kérdésekkel és feladatokkal szó és kép kapcsolatának 
újabb távlatait nyithatjuk meg, a képregény lehetőséget ad a szövegek újraértelmezésére 
vagy egy sajátos képi látásmód elsajátítására. Ez a témakör azonban a képzőművészek
kel való együttműködésre is felszólít, hiszen a másik művészet szemszögéből másfajta 
látásmód tudatosítható. Szombathy Bálint a következőképpen vélekedik az adaptációk
ról: „Mert az irodalmi művek rajzadaptációja nem azonos filmre vagy színpadra való 
átírással. Az ilyen adaptálás rendszerint a várt eredmény hatásának ellenkezőjét hozza, 
ugyanis a nagyobb szellemi megerőltetésre nem vállalkozó olvasó ily módon gyakran a 
forrásműként szolgáló regény, elbeszélés vagy más irodalmi mű művészi szempontból 
sekély, szegényes, csonkított változatát kapja csak kézhez.”1 A vizuális kultúra szemlé
letmódját kiemelő Szombathy azt szorgalmazza, hogy a képregény vonatkozásában ne 
az adaptáció kerüljön előtérbe, illetve hogy szakítanunk kellene végre azzal a beidegző
déssel, mely szerint a képregény marginális műfaj. Az sem elhanyagolható szempont, 
hogy a gazdag vajdasági képregény-hagyomány, amelyről a magyarországi képregény
fesztiválokon is szó esik, különösen indokolttá teszi a műfaj tanítási folyamatba való 
bevonását. Figyelemre méltó például, hogy a világhírű képregények (lásd. Asterix mint 
kultikussá vált képregény és szereplő) fordítására olyan jelentős írót kértek fel, mint 
Kopeczky László, aki sajátos nyelvjátékait, a nyelvi humor sziporkázó lehetőségeit a szö
vegbuborékokban is alkalmazta. Gellért Endre a képregények történeti áttekintését a 
következő reflexióval zárja: „Hogy helyük van a kultúrtörténetben, az aligha vitatható. 
Kik, hogyan, milyen színvonalon, milyen célok érdekében hívják életre - ez dönti el 
értéküket, hasznukat.. ”2

A képregényt mint műfajt főként a sajtóból ismerhette meg a huszadik század öt
venes, hatvanas, hetvenes éveinek vajdasági befogadója, erre a középiskolai tanításban 
érdemes kitérni, hiszen kultúránk részévé vált. A jugoszláviai irodalmak, a magyar 
sajtótermékek, az önálló kiadványok (például a Fórum Képregénytár szórakoztató fü
zetei) révén a vajdasági magyar gyermek és felnőtt olvasó gyakran találkozott ezzel az 
időnként ostorozott médiummal, amelynek színvonala meglehetősen eltérő, befogadói

1 SZOMBATHY Bálint, A képregény a jugoszláviai magyar sajtóban = Híd, 1976.12. sz., 1493.
2 GELLÉRT Endre, A képregény története, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975,95.
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megosztottsága pedig órai vitákat eredményezhet. Ez az eszmefuttatás néhány korszerű 
problémára és tanítási lehetőségre utal.

Képregényt képregénnyel

Scott McCloud képregénybe foglalt A képregény felfedezése című kötete szóra
koztató módon közelíti meg a kérdéses témát. Ez a könyv kiválóan hasznosítható a 
tanításban. Ha a szövegbuborékokra összpontosítunk, majd ezeket összekapcsoljuk, 
például a következő lehetséges szövegegység állítható össze: „A képregény kifinomult 
egyensúlyozás. Épp annyira a hozzáadás, mint az elvétel művészete. Bonyolult tér-idő 
koreográfia. A látható és láthatatlan egyensúlya talán mégis a képek és szavak kapcso
latában a legkifejezettebb... Szétválásuk már a művészet születésekor... legalább 5000 
évvel ezelőtt elkezdődött... Majd az évezredek során egyre távolabb kerültek, míg vé
gül minden kapcsolatukat elvesztették. Majd újra egymásra találtak a 20. század őrült 
forgatagában! A mai képregények még ügyesebben táncolnak a láthatatlan oldalán, 
mint eddig bármikor. A képregény nyelve viszont folyamatosan fejlődik... így történ
hetett, hogy a japán képregénykultúra a maga viszonylagos elszigeteltségében az egyéni 
stílusok kimeríthetetlen tárházát fejlesztette ki.”3

McCloud látásmódja a következő szempontok megbeszélését motiválhatja egy 
meghatározott képregény olvasásakor vagy készítésekor:

-  A képregény mint a hozzáadás és az elvétel művészete
-  Egyetlen képkocka mint képsorozat?
-  A folyamat diskurzusa
-  A szereplők összekapcsolódása saját szövegükkel: szöveg és szöveghiány
-  Lineáris és összekuszált idő
-  A keretezés problémája, látható és láthatatlan viszonyhálója
-  Az arc keretezése
-  A képregény lehetőségei ma
-  A háttér pozíciója
-  A befogadó bevonása a képregénybe
-  A képregény mint önálló médium és művészet
-  Fotó, film, zene, képregény stb.
A diákok szívesen lapozzák fel a régi képregényeket, a huszonegyedik század né

zőpontjából kép és szöveg kombinációja is újraértelmezhető. Az újvidéki Buksi (1957- 
1962) című (többnyire képregényeket tartalmazó) hetilap főszerkesztője Bogdánfi 
Sándor volt, a címlapon a következő legendás felirat állt: „A 7-77 éves fiatalok lapja”. 
Tudományos rovatot, fejtörőket, sportalbumot, úgynevezett érdekességeket és a kis 
munkatársak által készített írásokat, rajzokat tartalmazott. Az ötvenes évek vége felé 
kiadott számok didaktikus jellege azonnal feltűnik. Képregényként kiemelhető a Va
karcs vagy Villám kalandja, illetve a Valiant herceg-sorozat, de Nikola Tesla felfedezé
se (Az elektromosság regéje) vagy az usztasák elleni háborús küzdelem is képregényes

3 McCLOUD, Scott, A képregény felfedezése (Bánföldi Tibor és Kepes János fordítása), Budapest, 
Nyitott Könyvműhely, 2007,214-216., 218.
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adaptációként szerepel. Az amerikai képregény hatása mutatkozik meg például a Jerry 
Springben, kicsit sokrétűbb a Dane Cooper képvilága. Feltűnő a sokféle utazás, a tech
nikai bravúrok, a túlzott mozgalmasság, azaz a kaland, a bátorság, a hősiesség kieme
lése, az értékítéletben könnyen felismerhető a második világháború közelsége. Külön 
figyelmet érdemel például a Mahatma Gandhi-képregény (1960. március 17.), melynek 
első két oldala színes, a másik kettő pedig fekete-fehér. Gandhi nagy szellemként tűnik 
ki, viszont a befejező szöveg néphősként, India szabadságának élharcosaként nevezi 
meg, azaz a második világháborús szókincsből és értékrendből merít. Matija Gubec 
parasztlázadása szintén képregényes feldolgozásként kerül az olvasó elé (1960. október 
27.), a színes és fekete*fehér képek megoszlása ugyanúgy alakul, mint Gandhi esetében, 
viszont a befejezés szöveghiánya másfajta megoldás: a szél fújja a kietlen tájban álló 
fát, a csupasz faágakat, a madarak pedig szárnyalnak. Walt Disney kultusza kiviláglik 
az egyes számokból, rajzfilmje nyomán például a Peter Pan kalandjai is bekerülnek a 
lapba. A régebbi sajtótermékeket, ezek meghatározott műfajait többnyire oly módon 
hozhatjuk közel a mai tanuló világához, ha például kiosztunk mindenkinek vagy egy- 
egy párnak egy lapot, és azt a feladatot kapják, hogy néhány perc múlva mutassák be 
sajátjukat. Fülszöveget, recenziót is írathatunk egy-egy sajtótermék vagy más kiadvány 
kapcsán.

Asterix a Vajdaságban

Az Astérix-sorozat ma is ismert, magyar vonatkozásban például a már digitális 
technikát is alkalmazó Pilcz Roland, a Kalyber Joe megformálója ír blogot róla. 2008- 
ban robbant be a köztudatba az Asterix az olimpián című parádés szereposztású francia- 
spanyol-német film, melynek alkotói Frédéric Forestier és Thomas Langmann. Asterix 
mára már kilépett a képregényből, áthelyeződött a filmvászonra, kultusz övezi... A vaj
dasági magyar irodalomnak is megvan a maga kiadványsorozata, melynek első kiemelt 
fordítója Kopeczky László lett.

A huszadik század hetvenes éveiben Újvidéken sorra jelentek meg az Asterix Szó
rakoztató Füzetek, a képregények magyar fordítója az 1928-as nemzedékhez sorolt 
Kopeczky László volt. Az újvidéki, azaz vajdasági megjelenés indokoltnak tekinthető, 
hiszen az ex-Jugoszlávia területén hagyománynak számít a sajtóban, a folyóiratok
ban közölt képregény, és mindez a vajdasági magyar médiumokról is megállapítható. 
Szombathy Bálint 1976 végén összeállított bibliográfiája áttekintést ad a Jó Pajtásban, 
a Képes Ijjúságbzn, a Magyar Képes Újságban, a Magyar Szóban és az Új Symposionb&n 
1966-1975 között megjelent képregényekről. Az Asterix azért nem szerepel a bibliográ
fiában, mert ezt a sorozatot önálló kiadványként adták ki. Az Új Symposion archívu
mában a vajdasági vizuális kultúra két kimagasló egyéniségének alkotásai tűnnek fel, 
Kerekes Lászlóé és Slavko Matkovicé.4 Szombathy 1976-ban a műfaj teoretikus meg
közelítését hiányolja, valamint a képregény mint médium autonómiáját hirdeti, ezt a 
lehetőséget ugyanis folyóirataink elhanyagolták. Szerinte az elméleti és gyakorlati meg
újulás törekvése egyedül Slavko Matković szabadkai költő és képzőművész tevékenysé

4 SZ O M BA T H Y m ., 1496-1499.
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gében nyilvánul meg. A tanítás során érdemes összevetni a képregény régi és időszerű 
vonatkozásait, a filmes és rajzfilmes kapcsolatok sokaságát.

Az Asterix színvonalas grafikai megoldásokat tartalmazó képregény, éppen ezért a 
Vajdaságban arra is ügyeltek, hogy a fordításszöveg is igényes legyen. Kopeczky László 
opusától nem volt idegen ez a médium, emellett pedig vonzódott a kisműfajokhoz, a 
publicisztikai közléshez, valamint kép és szöveg kommunikációs összefüggéseihez is. 
Az utóbbi kapcsolatot bizonyítják például a vasárnapi Magyar Szóban publikált humo
reszkekhez gondosan és következetesen csatolt Sáfrány Imre- vagy a Hímzett pogácsa 
(1986) kisregényeit5 bevezető Szajkó-rajzok. Kopeczky mint a kisműfaj vagy a bökvers 
kedvelője sziporkázó nyelvi leleményességéről, szó- és nyelvjátékairól is ismert a vajda
sági magyar irodalomban, ezt az adottságát kiválóan felhasználhatta a szövegbuboré
kok fordítói megoldásaiban. Nem eredeti nyelvből fordított, viszont a célnyelvi szöveg 
következetes kopeczkys teljesítmény. A többnyire különböző színű borítóval rendelke
ző Asterix-füzetek bevezető szövege, valamint egész oldalnyi térképe és életképei ismét
lődnek. A képregény hősét így jellemzi a bevezető: „Képregényünk hőse Asterix, éles 
eszű, találékony és a pompára sokat adó férfiú; a gall nép büszkesége, aki előtt a római 
légió katonái minden alkalommal letették a fegyvert. Asterix csodás erejét a gallok va
rázslójának bűvös italától nyeri. A másik hőst Obelixnek hívják, valóságos vasgyúró, 
aki a rómaiakkal folytatott csatározások közti szünetekben templomkő-szállítással 
foglalkozik. A következőkben Asterix és Obelix kalandjait mesélik el képregényünk 
lapjai.. ”6 Kopeczky fordításaiban kiemelkednek a tulajdonnevek, különösen a beszélő 
nevek. Az Asterix Szórakoztató Füzetek Mindent a művészetért című darabjának szel
lemes tulajdonnevei közül például a következők tűnnek ki: Agancsnok úr, Mufurtius 
százados, Nyifácix, Analfabetix, Automatix, Obelix Kőtelep.

A frazeológiai egységek változatossága és parodizálása, a szleng vagy az archaiz- 
musok játékos alkalmazása minden füzetben szembetűnő. A felsőoktatási intézmény 
neve az említett füzetben Kopoltyútágító, a megszólítások közül pedig a következő pél
dák emelkednek ki: nyomoronc, drágicám, aranymuncilim, kisöreg, főnök, népek stb.”7 
Kopeczky átültetései stilisztikai-nyelvi vizsgálatra is alkalmasak, ezekre is kitérhetünk 
a tanórán vagy a szakkörön. Számos kreatív gyakorlat valósítható meg, többek között 
a képek kivágása, új sorrendbe helyezése, a szövegbuborékok üresen hagyása, majd az 
összekevert szövegegységek beírása, új szöveg alkotása, egy kiválasztott szereplő néző
pontjának kiemelése, a keretezés megváltoztatása, a mai szleng bevonása, szólások és 
közmondások alkalmazása az üresen hagyott buborékokban, a szövegbuborékok verti
kális kimozdítása, illetve áthelyezése, egy új szereplő bevonása, egy-egy háttér előlépte
tése, a mai reklámszövegek felhasználása stb.

„A Mindent a művészetért című képregény a fogyasztói társadalom erélyes bírála
ta, a sírkő-világkrízis, a reklámhadjárat, az üzleti beszédmód, az üzleti vacsorák ma is

5 KOPECZKY László, Hímzett pogácsa. Diétás humor -  Három kisregény, Újvidék, Fórum, 1986
6 GOSCINNY, René -  UDERZO, Albert, Mindent a művészetért Képregénytár. Asterix Szórakoz

tató Füzetek LKNYM (Kopeczky László fordítása), Újvidék, Fórum, 1976,2.
7 Ez az értelmezés Hózsa Éva előadásában hangzott el a VMAT 2013. évi konferenciáján, amelynek 

szerkesztett változata a konferenciakötetben jelenik meg. A kutatás a Szerb Köztársaság Oktatás- 
és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumához kapcsolódik.
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helytálló ironikus nézőpontú travesztiája. Az idegen nyelv imitációja Domonkos Ist
ván Kormányeltörésben című poémájának soraira is utal, a korabeli befogadó számára 
ez aktuális kortárs szövegnek számított. Az idegen beszédmódja tehát a Domonkos
szövegre asszociál: »Ja bocsánat kérni... Nem érthetően beszélni. (...) Szóval nem 
eleget hozni. Ezt valahogy meggyorsabbantani...«”8 A „Hő! Idefigyeljetek emberek!”9 
ugyancsak a kulturális praxishoz, az Alfonzó életművéből elhíresült mondathoz kap
csolódik („Ide figyeljenek, emberek!”), amelyet a kortárs vajdasági tévénéző szintén 
jól ismert.”10 Az Asterix-szövegbe bekerül a Flintstone család rajzfilmszinkronjából a 
korabeli magyar befogadó számára jól ismert „subidubidú” indulatszó: „Nem bírom 
tovább ezt a subidubidút, ide egy halat, asszony! Azt, amelyikkel a főnök fejberittyen- 
tett?”11 Kopeczky László képregényfordításait napjainkban is keresik az internetes 
könyvpiacon, ám ha életművéről beszélnek, általában kimaradnak ezek a fordítások, 
noha nyelvi találékonyságuk miatt ma is figyelmet érdemelnek. Másik fordítássoroza
ta a Talpraesett Tóm volt (Goscinny - Morris). Az amerikai császár című szórakoztató 
füzetben például kiemelkedik a sárga szín és a rózsaszín árnyalatok szerepe, egyes 
oldalak, képek kifejezetten a vadnyugati filmek sztereotípiáit, háttereit idézik az ol
vasó elé12, ebben az esetben egy szakköri foglalkozáson például a nyelvi sztereotípiák 
vizsgálata kerülhetne előtérbe.

Anne Frank - napló és képregény

Az Anne Frank történetéből készült korszerű képregény mind az általános, mind a 
középiskolában kiválóan használható, csakhogy ebben az alkotásban nem Anne Frank, 
hanem a napló válik kulcsfontosságú szereplővé, és a lineáris időrend látszólagos hang- 
súlyozása ellenére az idő diszkurzív problémává alakul. Rubovszky könyve nyomán 
megállapítható: „A képsorozatok mindig valamilyen folyamatról, változásról adnak 
számot. A változások és mozgások pedig mindig szükségszerűen az időben zajlanak le. 
(...) A képsorozatok esetében különös jelentősége van a hasonlóságnak (...); a változás, 
a folyamat kifejezésének; a megidézett mozgásnak, vagyis az idő térbeli kifejeződésének; 
az egymás után következő képek számának, elhelyezésének, egymáshoz viszonyított 
nagyságának, formátumának (álló vagy fekvő), a képek vizuális ritmusának. (...) A ké
pek sora elmesélhet egy történetet, vagy tudósíthat valamilyen eseményről. Ilyenkor a 
képek a valóságos esemény időrendjét követik: képtörténet, képriport, »személyiség
történet«, de úgy is egymás mellé kerülhetnek képek, hogy balról jobbra, jobbról balra, 
felülről lefelé, alulról fölfelé, sőt átlósan vagy más rendszerben egyaránt »olvashatók«
- ezzel természetesen a képsor jelentése is más és más lehet.”13

8 GOSCINNY -  UDERZO, I. m., 23.
9 I.m., 45.
10 Uo.
11 GOSCINNY, René -  UDERZO, Albert, A nagy fogadás. Képregény tár. Asterix Szórakoztató Fü

zetek LKNYM (Kopeczky László fordítása), Újvidék, Fórum, [1972], 1975,19.
12 GOSCINNY, René -  MORRIS, Talpraesett Tóm. Az amerikai császár. Képregénytár. Asterix Szó

rakoztató Füzetek LKNYM (Kopeczky László fordítása), Újvidék, Fórum, 1976,42-44.
13 RUBOVSZKY Kálmán vál. és szerk., A képregény, Budapest, Gondolat, 1989,87-88.
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Anne Frank naplójának képregényes változata egész kötetként jelent meg több nyel
ven, és összesen tíz fejezetből, valamint egy elkülönített időtáblázatból áll. A képregényt 
tartalmazó kiadvány nem egyszerű adaptáció, befogadásának problematikussága a kép
regény keretéből való kilépésekben rejlik. A paratextusok többszörös referenciális és 
kronologikus utalást tartalmaznak, a német változat címe így hangzik: Das Leben Anne 
Frank. Eine grafische Biografie. Mit einer Zeittafel dér historischen Ereignisse. A kiadvány 
szerzői: Sid Jacobson és Érnie Colón.14 A befogadó számára szembetűnő, ahogyan a ké
pek méretei, visszafogott színei és a képvágások változnak, néhol a fotóhoz közelítenek 
(a napló és a befejező időtáblázat esetében fotóvá is válnak), a befejezés a kultuszteremtés 
mozzanatainak képriportszerű rögzítésére törekszik, az időtáblázat pedig újra áttekinti 
a családtörténetet. A kronológia tehát egyrészt a naplóhoz híven megmarad, de a képre
gény befogadója más rendszerben is olvas. A kockás fedelű napló végül a mindent túlélő 
idős apa olvasmányává, majd múzeumi tárggyá válik.

A képek a fotóhoz és a filmhez kapcsolhatók. A képregény-kötetben számos fotó ka
pott helyet, az emberi arc dominanciája a rajzokon és a fényképeken egyaránt megfi
gyelhető, a kommunikáció viszont metszet jellegű.15 A szóbuborékok több beszédmódot 
közvetítenek: egy külső narrátorét, a szereplők kommunikációját, valamint a naplóíró én 
önreflexióit - az idézeteket ilyenkor idézőjelek emelik ki. A színek a boldog, reményteljes 
kezdet és a múzeum megnyitása idején harsányabbak, a háború alatt visszafogottabbak, 
a padlásszobában a barnás, a koncentrációs táborban a kék, a szürkéskék szín uralkodik. 
A napló kézírásos oldalai szövegként perifériálissá, elmosódottá válnak, vizualitásuk 
viszont kiemelkedik16, például a hatodik fejezetet bevezető kép esetében. A napló szín- 
revitele a képregény nézőpontjában is változást eredményez. A képregény egyes oldalait 
az egyetemi hallgatók óráin szemléltettem, mégpedig két tárgyból. A tanítóképzősök 
szemiotikái szempontú vizsgálatot folytattak a Bevezetés az irodalomtudományba nevű 
tárgy keretében, a magyar tanszékesek viszont az intermediális nézőpontot helyezték 
előtérbe a Komparatisztika és távlatai elnevezésű kurzus egyik hallgatói kiselőadása 
után. Az egyetemi hallgatók spontán reakciói utaltak a háborús filmek sztereotípiáira 
és a kék szín pozíciójára, ám különösen érzékenyen reflektáltak a keretezés kérdéseire, 
a testméretek időnként groteszk átalakulására, valamint a parodisztikus mozzanatokra, 
a figurákat tobzódtató képekre is. Anne halálának képe a metafizikus megközelítés, a 
kék háttérben való köztes lebegés lehetőségét sugallja, mintha a kis herceg apró bolygója 
éledne újjá. Ez csak az egyik kép a sok közül, hiszen a képregényben a történet továbbélé
se, a napló mediális metamorfózisa válik fontossá. A hallgatók az új interpretáció rejté
lyeit, a filmes összefüggéseket, az ünnepek jelegyüttesét fürkészték.

A „kereső állapállás”17, amely már a hatvanas években előtérbe került, ma is magával 
ragadja az olvasót.

14 JACOBSON, Sid -  COLÓN, Érnie, Das Leben von Anne Frank. Eine grafische Biografie. Mit einer 
Zeittafel dér historischen Ereignisse, Hamburg, Carlsen Verlag GmbH, 2010

15 RUBOVSZKY szerk., I. m., 76.
16 EISNER, Will, Comics & Sequential Art, Tamarac, Florida, Poorhouse Press, 1985,17.
17 CSÁNYI Erzsébet, Az utazó amőbalelke. Jeans-irodalom és szédület. = UŐ. szerk. Utazás-meg- 

értés-identitás, Újvidék, Bölcsészettudományi Kar és Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 
2013,141.
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A FOGALMAZÁSTANÍTÁS ASPEKTUSAI ÉS FORTÉLYAI

yyllyen ifjú embereknek még erölködniök kell 
hogy helyesen kifejezzék gondolataikat!” 

(Dylan Thomas: Az író arcképe kölyökkutya korából)

Magassy László szerint „minden hosszabb vagy rövidebb, élőszavas vagy írásos 
megnyilvánulásunk fogalmazás.”1 Tehát fogalmazásnak tekinthető minden hallható 
vagy olvasható szöveg létrehozása; még akkor is fogalmazunk, ha magunkban végig
gondolunk valamit. Ily módon igaza van Magassynak, aki jellemkérdésként fogja fel ezt 
a szellemi tevékenységet, és megállapítja, hogy ez a műveletrendszer tanítható. A szöveg
alkotó diák az iskolában tudatosan hozza létre szövegét, amelynek jellemzője a szöveg
nyelv, a szövegjelleg

A fogalmazást tanító pedagógus kulcskérdései a szövegtannal függnek össze, pon
tosan azzal a két kérdéssel, amelyre Szikszainé Nagy Irma Leíró magyar szövegtana ke
resi a választ: „Mi egy szöveg? és Mi a szöveg?”

Az első kérdés az elkülöníthetőség kritériumaira, a másik az ismérvekre, a definiá
lásra utal. Szikszainé összefoglalása így szól: „A szöveg olyan nyelvi univerzálé, amely 
a kommunikációnak formailag (akusztikusán, vizuálisan) is elkülöníthető önálló jelen
tésű komplex nyelvi jelsora. Olyan szerves összetettség, amelyben a kommunikációs 
célnak megfelelően hol egyik, hol másik szintje válik dominánssá.”2

A szövegpragmatikai kutatások áttanulmányozása ugyancsak hasznos lehet. A 
nyelv kapcsán viszont figyelmet érdemel Bencédy József következő megállapítása: „A 
nyelv egyben esztétikum, a szépség hordozója, nemcsak a szépirodalomban, hanem a 
maga eszközeiben is.”3

A fogalmazási műveleteket minden tanító/tanár jól ismeri. Ezek a következők: té
makiválasztás, témakijelölés, anyaggyűjtés, szerkesztés (vázlat, vázlatlehetőségek), ki
dolgozás, ellenőrzés, javítás. A fogalmazási műfajokat fokozatosan ismerteti meg a pe
dagógus a diákkal, ezek megtanításához változatos gyakorlatokat, foglalkoztató mun
kafüzeteket dolgoztak ki a kutatók.

A következőkben a fogalmazástanítással kapcsolatos gondokat, egyéni tapasztalato
kat érintem, néhány alapvető problémára térek ki.

A korszerű oktatás egyik legelhanyagoltabb, ugyanakkor legsürgősebb megoldást 
igénylő területe a fogalmazástan. Ha a jelenlegi állapoton nem lépünk túl, néhány éven 
belül nemcsak írónk, de még írás- és közlőképes értelmiségünk sem lesz. A kor ugyanis 
halad, a fogalmazástanítás viszont (néhány tudós korszerűsítő törekvéseinek ellenére is) 
hihetetlenül konzervatív és elavult. Most, hogy végigolvastam néhány általános iskolás 
fogalmazását, még a tanulók szókincse is kiábrándított. A kisdiák tudatában a fogal

1 MAGASSY László, Fogalmazástan 10-16 éveseknek, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995,3.
2 SZIKSZAINÉ NAGY Irma, Leíró magyar szövegtan, Budapest, Osiris Könyvkiadó, 1999,53.
3 BENCÉDY József, Nyelvművelő versenyeink = Módszertani Lapok. Magyar. 1995. május, 33.
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mazás valamiféle soha nem alkalmazott nyelvhasználatot, három részre tagolt sablonos 
szöveget jelent, vagyis az elvárásnak megfelelő szövegjelleget. Ha Borges vagy Eco erdő 
metaforáját veszem alapul,4 azt mondhatom, a tanuló nem is gondolkodik azon, hogy 
sétáljon-e az erdőben vagy mihamarabb kijusson, hanem ha már belépni kényszerül, 
rohan is kifelé. A szemléletváltás tehát sürgető, és az első lépéseket a tanítónak/tanár
nak kell megtennie, az első erdei sétákra szintén neki kell vállalkoznia.

A fogalmazást tanító pedagógus első lépése az írók tapasztalatának, tanácsának 
értelmezése/megfontolása lehet. Tanári gyakorlatomban négy ilyen szöveget haszno
sítottam, sőt ezeket középiskolás diákjaimmal értelmeztem is. Űjraolvasásra ajánlom 
Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című könyvének Magyar dolgozatit, a háromnegyedes 
és az egykettedes dolgozat stílusparódiáját, valamint Kosztolányi Dezső Házi dolgozat 
című írását. Az utóbbihoz kapcsolódik Mirnics Zsuzsa Az első házi feladat című me
séje, amely a képírás korlátozásának (reményteli) tanulságait tudatosítja. Mándy Iván 
Dolgozatírás című novellája a mai iskolában is meglevő kettősségre mutat rá. A tanuló 
ugyanis az iskolai elvárási horizontnak megfelelően szelektál, hihetetlen rutinnal áll el
len a szövegnek éppen azért, hogy az iskolai dolgozat szövegét megalkossa. Mándy írja:

„Éva néni a padok között sétált. Olykor megállt, mintha be akarna ülni az egyik 
padba.

Szépen lassan fölírtam a címet.
A tavasz.
Aztán csak néztem a fehér lapot. Miről írjak? Kiről? Talán arról a fiúról az uszodá

ból? De hiszen az a nyáron volt. Ennek meg itt az a címe, hogy: A tavasz. -  Legyen szí
ves és ne szemtelenkedjen - mondtam, ahogy a fiú a nyugággyal együtt visszafektetett 
a földre. Amíg a levegőben voltam, nem szóltam semmit. Csak nem teszem magam 
nevetségessé. (...)

A tavasz.
Fölemeltem a tollat.
- Nos? - Éva néni ruhája súrolta a padot. -  Hogy állunk az önálló gondolatokkal?

(...)
Elkezdtem írni. »Az ember szívét örömmel tölti el az a szó, hogy tavasz. Napfényes 

reggel, madárdal...«
Egy iskolai rendezvényen találkoztam újra Szőröstalpú Jupiterrel.”5
Hogy is állunk tehát az önálló gondolatokkal? Ha egybeolvassuk a Mándy- vagy a 

Kosztolányi-novella füzetbe kerülő mondatait, kitűnő osztályzattal értékelhető sab
lonos szövegeket kapunk, csak éppen azok a bizonyos önálló gondolatok maradnak 
ki belőlük.

Mi tehát a teendő? Először is: mai szövegeket vigyünk be az órára! Csodálatos 
Móra-, Móricz- vagy Gárdonyi-prózarészletekkel ismertethetjük meg a diákokat, de 
ezek a klasszikus szépirodalmi írások nem alkalmasak arra, hogy indukáló szövegként 
szolgáljanak. Teljesen igaza van például Kukorelly Endrének, aki a legújabb irodalom 
iskolába való betörését szorgalmazza, már azért is, mert a diák ebben a világban él, ezt

4 ECO, Umberto, Hat séta a fikció erdejében, Budapest, Európa Kiadó, 1995
5 MÁNDY Iván, Dolgozatírás = UŐ., Előadók, társszerzők, Budapest, Magvető, 1987,19-20.
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a beszédmódot ismeri, ez szólítja meg. Véget kell vetnünk például a téllel kapcsolatos 
szövegek „hópaplan-áradatának”, a sárguló vagy sárgásbarna levelek őszi hullásának, 
különösen azért, mert így minden írás hasonló, csaknem egyforma. Ami nyáron tör
tént, az nem fér bele A tavasz című fogalmazásba. Pedig nagyon sokféleképpen beke
rülhet, ha ügyesen tanítunk gondolkodni, sőt irodalmi módon gondolkodni. Az utób
bi években a fent említett írások valamelyikével fogadtam az elsős középiskolásokat. A 
szöveget a szövegalkotás aspektusából értelmeztük, és eljutottunk addig a gondolatig, 
hogy akármi is a cím, a tanuló arról írjon/valljon, ami éppen foglalkoztatja.

A függönyrojt cím (a kuriózum kedvéért!) pillanatokon belül eljuttathat a legbo
nyolultabb létértelmezésig, erre kell példát adnom a tanulóknak. Az időkezelés forté
lyaira fel kell hívnom a figyelmet. A címek tanári kiválasztása szintén fontos. Ötlet
szegénységre vall a minden évben megíratott évszakokról, szülőkről, nyári szünidőről 
szóló fogalmazás. Szöveget bármikor és bármiről írathat a tanító/tanár. Ha a felsorol
tak közül választ, akkor is a Hogy töltöttem a nyári szünidőt? unalmat gerjesztő cím 
helyett ezeket is feladhatja: Vízparti gondolatok, Hullámok, Labda a vízben, A sárga, 
Egy teniszütő nyári meséi stb.

A fogalmazástanítás alapozó munkálatai után a vázlat korlátozó három pontjáról 
le kell mondanunk. („Érted, hogy miről van szó. Édesapát mindenekelőtt három rész
re kell osztanunk.”6 -  magyarázza Kosztolányi író-narrátora az Édesapám című házi 
dolgozattal küszködő kisfiúnak.) Erről a három egységről, pontosabban ezek egysíkú 
alkalmazásáról később már leszoktatni sem lehet a tanulókat. A diákok füzeteinek át
tekintésekor visszatérő hibaként figyeltem fel az új bekezdések és sorok elmaradására. 
A tanulók kizárólag három új bekezdést alkalmaznak. A nyitott szerkezet létjogo
sultságát szintén időben kellene tudatosítanunk, mert a sikertelen zárómondatok az 
egész szöveget lerombolhatják. Például „Ilyen volt az a kirándulás ”, „Ezért szeretem 
az őszt”, „így ért véget ez a hócsata” stb. Kitűnő gyakorlat a kisebb iskolások számá
ra a több vázlatpont (tételmondat) felsorolása (7-8) -  ezeket szövegalkotáskor fel is 
cserélhetik. Hasznos feladat például a befejezés megadása, és a diáknak ehhez kell 
szöveget szerkesztenie. A szépirodalmi alkotás persze a legjobb minta, ám az igényes 
médiaszöveg sem elhanyagolható.

Felsőbb osztályokban és a középiskolában a képversek értelmezése is segít, Tan- 
dori képverseit én gyakran felhasználtam. Sartre Az Undor című regényének írásról 
elmélkedő részlete ugyancsak fontos stratégiát nyújt.

A rajzos vázlatok kreatív ötleteket szülhetnek. Később ugyanis a vázlatpontok 
(ezek szigorú megkövetelése) akadályozhatnak. Ha a tehetségesebb diák elegánsan 
elhajítja a mankót, nem feltétlenül kell újra kezébe adnunk. A tanár legfőbb célja a 
tehetségek felismerése/felfedezése. Ahol valami több csillan meg, ott nem szabad a 
visszaterelés stratégiáját alkalmaznunk.

A fogalmazástanítás egyik legfontosabb mozzanata a kritérium, vagyis az érté
kelés, az osztályozás. A tartalom és a helyesírás (valójában tágabb kategóriák ezek!) 
kettőssége vitatható, ám eleinte (talán) érdemes elkülönítenünk. Általában egy ösz-

6 KOSZTOLÁNYI Dezső, Házi dolgozat = Kosztolányi Dezső összes novellája, Budapest, Helikon, 
1994
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szevont osztályzat szerepel igazi érdemjegyként a naplóban. A tartalom osztályozása 
a tanító, a magyartanár legnagyobb kihívása, minden ezen áll vagy bukik. Az egzakt 
tárgyakat tanítók ezt túlzottan szubjektív osztályzatnak tekintik, holott minden ta
nári értékelés/értékrend az. Inkább komplex osztályozásról van szó, amellyel nagyon 
nehéz megbirkózni. Egyetlen stratégiája az egymáshoz viszonyítás, tehát az egyes írás 
az összes elolvasása után osztályozható. Már javításkor érdemes csoportosítani, így 
később könnyebb az átcsoportosítás. A korrekt, jól megformált, nyelvi szempontból 
megfelelő szöveg kitűnő osztályzattal értékelhető, noha jelentős mértékben elkülön- 
böződik a tehetséges diákok írásaitól. A kimagasló tanulókra nagyon kell figyelnünk, 
mert írók/író értelmiségiek válhatnak belőlük. Az előbbiek gondos irányítással szin
tén átléphetik a határt. Én köztes (Kartinthy-féle) érdemjegyeket is adtam (habár az 
előírások tiltják), ugyanis néha nevelő funkciójuk van.

Meggyőződésem, hogy a szöveges értékelés a legfontosabb. Nem az egysíkú, fi
gyelmeztető tanári utasításokra gondolok, hanem a minden egyes diákot megszólító 
szöveges értékelésre, erre a különös kommunikációs viszonyra, amely pedagógus és 
tanítvány között kialakulhat. Ilyenkor a tanító/tanár kritikus, esszéíró és nevelő egy
szerre, és szakmai titoktartás kötelezi. Az évek során valamiféle levelezés alakul ki a 
diák és a nevelő között, és hihetetlen tanítói/tanári élmény lehet, amikor a diák nem 
az osztályzatot, hanem a szöveget várja, majd tapintatosan lesi, hogy vajon padtársa 
megmutatja-e neki a saját tanári visszajelzését. Ez legtöbbször egyetlen vagy néhány 
mondat, ritkább esetben (gyakorlatomban gyakran előfordult) hosszabb, sőt szükség 
esetén egy-két oldal is lehet, ezek azonban különös esetek.

Az értékeléshez hozzátartozik az is, hogy amennyiben az órán a tanulók felol
vassák a fogalmazásokat (természetesen nem csak a kitűnő osztályzattal értékelt 
írásokat), beszéljük is meg ezeket! Kiváló módszer lehet egymás után több szöveget 
felolvastatni, majd az elhangzottakat valamiféle viszonyrendszerben értékelni. A ta
nítónak/tanárnak tiszteletben kell tartania azt a kívánságot, ha a tanuló nem szeretné 
társaival megosztani írását. Felső osztályokban és középiskolában időt kell találnunk 
néhány mai kritika, esszé vagy recenzió (esetleg részlet) bemutatására, illetve ezek 
megbeszélésére is. A gimnáziumi tanuló-tanítási folyamatban természetesen ezt már 
szinte kötelező érvénnyel kell végeznünk. A tanórán kialakuló provokatív dialógusok 
fejleszthetik csak igazán az irodalmi gondolkodást.

A fogalmazástanítás korszerűsítése tudniillik nem választható el az interneten 
felnövő, azt böngésző diákok olvasási módjától, amelyet mind a pedagógusnak, mind 
a tanulónak el kell sajátítania. Persze nagy szakadék tátong a nemzedékek között. A 
pedagógusnak tudatosan kell áthidalnia a távolságot, valahogy úgy, ahogy azt Lengyel 
Balázs tette önkritikus kritikusként.7 A beismerésig kell eljutni...

Némely kritika, tanulmány, esszé ilyen nézőpontból is óriási vitát válthat ki. A 
különböző irodalmi pályázatok értékelései és díjazott szövegei a tanár számára jelen
tenek fogódzót (példát és ellenpéldát).

Néhány aspektust, illetve fortélyt érintettem csupán, és az írásról beszéltem, a szó
beli közléssel érdemes külön foglalkozni, hiszen túlzottan háttérbe szorul a tanórán.

7 LENGYEL Balázs, Két Róma. Esszék, Budapest, Balassi Kiadó, 1995
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Végezetül címjavaslatokkal bizonyíthatjuk, hogy kimeríthetetlen a címek tára, a 
pedagógus a legkülönbözőbb forrásokból meríthet.

A tanítók számára most a következő példákat gyűjtöttem össze:
1. Magassy László és Magassyné Molnár Katalin nyomán:8

A kerékpár bánata 
Kutyasors 
Hívatlan vendég 
Egyedül
Szerkessz hírt vagy plakátot:
Esemény - gyermeknap 
Hely: Bagolyvár, iskola stb.
Idő: május utolsó szombatja

2. Műfaji megjelölések, a szöveghely megnevezése:
Vallomás, Mese, Levél (Levélféle), Cédulák, Három noteszlap, Töredékek, In
ternet-lázban

3. A kompetenciafejlesztés kipróbált lehetőségei:
a) Vízparti gondolatok, Hullámok, Labda a vízben, Egy teniszütő meséi, Egy 

kiflivég/hamburger kalandjai, Egy öreg pad meséli, Egy szaloncukor emlék
iratai, Egy hóember emlékiratai, Kerékpár-mesék, FábóZ vaskarika, Kaland 
a barlangban, Számítógépes kaland, Az esernyő könnyei, Zsírpecsét, Lyuk a 
hátizsákon

b) Tótágas, Csúcsforgalom a fürdőszobában/konyhában, Bulinyomok, A folt, 
A lepke, A kulcs, A születésnapi torta, Gyertyatörténet, Az arcnélküli, Az 
ácsorgó, A bolyongó, A vándor, Az otthonülő

c) Gitárszó, Csend, Egy dallam, Zenerések, Hangszerek mesélik, Haverok, 
A kisírt, vörös orr, A sétatéri öregember, A titokzatos gép, A messzi város, 
Földgömbön, Az elveszett város, Egy nyitott ablak előtt, Üvegcseppek, Az 
ajtón túl..., Hátha nyerek vele...

d) Veled kószáltam, És te beléptél..., Én tettem, Ő járt itt
e) A kapu, A torony, A tükör, A furcsa vendég, A fületlen csésze, A hajó, A 

sínpár, A sorompó, Lámpák, A bőrönd, A bohóc, A zongorista gyűrűje, Bo
hóciskola, Díszletek, Az álarc, A vörös bársonyfüggöny, A magányos szék, 
Bábok, Motorosok, Csónakázók, Ködben, Sapka, A sárban, Hó-fantáziák, 
A jóslásról...

4. Színek:
Fekete-fehér 
Sötétzöld 
Kékben 
A nyár színei 
Sárga és arany 
Fekete, piros

8 MAGASSY László és MAGASSYNÉ MOLNÁR Ilona, Gyakorlatok, feladatok magyar nyelvtanból 
a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya és az általános iskolák 5. osztálya számára, Budapest, 
Trezor Kiadó, 1993
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5. Nevek:
Álmodozó Ákos 
Hősöm nevet keres

6. Számok:
Három 
Még öt perc 
Számjegyek 
Három szál szegfű 
Néhány buborék

7. Napszakok:
É)
Éjsötét reggel 
Az utca éjjel 
Virradat 
„Tojáséjn

8. Évszakok, hónapok:
Tavaszország
Június
Május, október 
Néhány évszak 
Őszi utazás 
Téli találkozás 
Nyárnyomozás

9. Egyéb címek:
Hópuhaság
Csiliagy ablak, könyvlap...
Dombon domb
Homályos
Akárki
Befejezetlenség
Sebesség

10. A magyar történelmi múltból, szülőföldünk múltjából:
Mátyás király arcképe -  ahogyan az olvasmányokból összeáll 
A táltos hangja 
Egy épület meséli
(Megjegyzés: az elvonatkoztatást is tanítani kell. A szövegértelmezések so
kat segítenek. A történelmi témákat számos olvasmánnyal és beszélgetéssel 
kell előkészítenünk. A magyar történelemmel kapcsolatos első ismereteket 
itt veszi birtokába a tanuló.)

11. Könyv- vagy más szövegcímek alapján:
Égbőlpottyant modern mese
A Sünf akit nem lehetett simogatni
Frakky a macskák réme
Hősfiúk
Egy másik arc
Másik hely; másik idő
Együttélősdi

34



Mi lesz veled emberke?
Engem nem látott senki még...
Éjszaka utazás előtt 
Szürke notesz 
A kavics 
A létra 
A lift
, Gyerekrajz 
Egy öreg boltos 
Mozgóképek 
Búvópatakok 
A tükör hátoldala 
A zenének vége 
A színész és a kismadár 
Ez is egy nap volt 
Ha kérdezed, milyen 
Mondta a lány 
Átváltozás 
Még és még 
Végleg
A varázsló kertje

12. Idézetek:
„De az arcok nem arcok - maszk” (Nádas Péter)
A címet az osztály érettségének megfelelően válogatjuk.
Még érdemes elmondani, hogy évekig kísérleteztem a gimnáziumban azzal, hogy 

negyedikben az utolsó írásbeli dolgozatot teljesen szabadon írattam meg, vagyis a di
ákok ezt a cím nélküli címet kapták: Ami tizenkét év dolgozataiból kimaradt. Egész 
évben ezt az íráshalmazt vártam, mert az önálló gondolkodás megléte vagy hiánya 
izgatott. A javítás ugyancsak rendhagyó volt: A javítás javítása. Az évekig írott tanári 
megjegyzéseimet javíthatták, korrigálhatták, bírálhatták a diákok, az órákon elhang
zottakról véleményt formálhattak. Előbb kicsit megriadtak ettől a tiszteletlen feladat
tól, de aztán sokan egész órán írtak és írtak: a fogalmazások szellemében új tabutörő 
fogalmazást - szabadon. Érdemes kipróbálni! Meg azt is, hogy búcsúajándékként a 
diákok írásaiból válogassunk aforizmákat, úgy, mintha igazi írókat olvasnánk, csak 
ők -  Hermann Broch Vergiliusának gondolataival ellentétben - még nem (vagy leg
feljebb egyedi esetben) lépnek túl a nyelven.
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„IRÁLY-GYAKORLATOK” EGYKOR ÉS MOST
(Iványi István stilisztikai segédkönyvének margójára)1

A digitális információk korában egyedi élményt jelent a visszalapozás azokba a 
tizenkilencedik század végi vagy a huszadik század fordulóján született tankönyvek
be, tanári kézikönyvekbe, amelyekből vagy amelyek segítségével elődeink tanultak. 
Nem egyszerű leporolásról van szó, hanem aktuális pontok kereséséről, összefüggések 
kialakításáról. Kosztolányi Dezső irodalomszemléletének megközelítéséhez például 
hozzásegíthet az a szabadkai gimnáziumi útravaló, amelyet Toncs Gusztávtól kapott.

Toncs ötödik gimnazisták részére készült tankönyvének (1903) előszava 1902 jú
liusában állt össze. „Az Előszó görögpótló magyar irodalmi tankönyvnek minősíti a 
kiadványt, és a tananyag feldolgozásának eddigiektől eltérő koncepciójára irányítja 
a figyelmet. Ez az irodalomtanítás egyfajta komparatív megértésre apellál, amely
nek stabil, mozdulatlan mércéje az ókori görög irodalom, a kohéziót pedig a nemzeti 
gondolatmenet adja meg. A mérleg egyik serpenyője tehát rögzített, a másikat Toncs 
tudatos irodalomértő koncepciója szabályozza.”2 Homérosz vagy Hérodotosz Toncs 
nézőpontjából kikezdhetetlen, eszményített érték, ezekhez az értékmodellekhez tehát 
megfelelő magyar irodalmi értékeket kell párosítani, vagyis a görögpótló gondolko
dásmódban kapcsolat és eltérés egyaránt érvényesül. A görögpótló irodalomtanítás 
nemcsak olvastatás, hanem irodalmi, irodalomtörténeti, esztétikai és »históriai« ta
nulmány is, »melyet föltétlenül ép oly methodikus feldolgozásban kell részeltetni, 
mint a közös olvasmányul kijelölt irodalmi alkotásokat«.3

Az 1883-ban meghozott új középiskolai törvény következményeképpen került elő
térbe a görögpótló tárgy fogalma. Sipos Lajos írja: »1890-ben, az átalakuló műveltség- 
eszmény következtében, a görög nyelvet mint kötelező tárgyat kiiktatták a tanításból; 
a diákok választhattak helyette ún. »görögpótló tárgyat«: a magyar irodalom bővebb 
tárgyalását, a görög szerzők műveinek magyar nyelven való olvasását, mértani és sza
badkézi rajzot, 1916-tól választhattak élő nyugati nyelvet is (1924-től azután a III— 
VIII. gimnáziumban lehetett görögöt is, más idegen nyelvet is tanulni). A gimnáziumi 
irodalmi tananyag, az anyag mérete ugyanakkor folyamatosan vita tárgyát képezte.«4 
Toncs a görögpótlást párhuzamba állításként, azaz behelyettesítésként értelmezi, tan
könyve vitairatként is felfogható.”5

1 A kutatás a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú 
projektumához kapcsolódik.

2 Vö. HICSIK Dóra, Alma Mater. A szabadkai főgimnázium tanárai, Szabadka, Életjel, 2010,126.
3 TONCS Gusztáv szerk., Szemelvények a magyar epikusokból és történetírókból. A gymnasium V. 

osztálya számára. Az új tanterv alapján, Budapest, Franklin Társulat, 1903,8.
4 SÍPOS Lajos, Iskolaszerkezet, irodalomfogalom, irodalomtanítás Magyarországon = FŰZFA Ba

lázs szerk., Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2006,17.
5 HÓZSA Éva, Melyik Kosztolányiim)? Kapcsolatformálódások, Szabadka, Életjel, 2011,13.
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Iványi István szabadkai főgimnáziumi tanár Magyar irály-gyakorlatok a közép
tanodák alsó öt osztálya számára6 című elméleti és gyakorlati segédkönyve 1875-ben 
jelent meg Budapesten, éppen abban az évben, amikor Szabadkára érkezett. A kötet 
hasonlóképpen épül fel, mint Toncs Gusztáv említett tankönyve, tradicionális előszó
val kezdődik, Függelékkel zárul, a bevezető címe: Előszó gyanánt.7 A szöveg, amely 
tömören áttekinti a kötet fejezeteit, Temesváron íródott 1874. december 3-án. A se
gédkönyv a stílusgyakorlatok megválasztására, az íráskészség fejlesztésére fókuszál, 
a kötetkompozíció fő elvei a tárgyi rendszerezés és a változatosság hangsúlyozása. 
„Irály” alatt Iványi a gondolatok összefüggő előadásában követett modort érti: „stil, 
Írásmód, irmodor vagy nyelvezet is”8. Ha az irályról, azaz a stílusról beszél, akkor az 
egyénítést tartja szem előtt. Álláspontja a következő: „Ez az iró jelleméhez, az előa
dott tárgy minőségéhez s céljához alkalmazkodjék; azért van az irálynak több faja. 
Gondolataink szép s hibátlan közlésére a nyelvtanon kívül az i r á 1 y t a n (stilistica) 
ad utasítást.”9

Iványi István módszertani koncepciójából a következő mozzanatok emelhetők ki:
-  Az egyes olvasmányok indukciós szövegként szolgálhatnak, a tanulót magán- 

szorgalomból több munkára késztetik;
-  A tanár olvasás közben felhívja a tanulók figyelmét az utánzásra méltó kifeje

zésekre és fordulatokra, valamint a szerkezetre;
-  Differenciáltság: az osztály nem mindig ugyanazt az egy dolgozatot kapja;
-  Mondatalkotási gyakorlatok a fokozatosság elve alapján, valamint az alakzatok 

begyakorlása;
-  Szabályok gyakorlati alkalmazása;
-  Fordítási feladatok feladása megelőző szóbeli magyarázat után;
-  Házi dolgozatokat érdemes íratni, mivel a tanuló otthon nyugodtabb, többször 

nézheti át munkáját, rendszerezhet;
-  Iskolai dolgozatra kiválogatott, megbeszélt tételeket kell adni, a tanulóknak 

hozzá kell szokniuk az időkorlátokhoz, a tömör kifejezésmódhoz.
A kiemelt szempontok többnyire ma is aktuálisak, noha inkább a differenciáltsá

got, mintsem a kreativitást hangsúlyozzák, az alsóbb osztályok munkáit Iványi meg
lehetősen behatárolja. Nyomatékosítja a szabályok betartását, a bevezetés, tárgyalás és 
befejezés hármasságát, a cím („felirat”10) meghatározó pozícióját. Kiemeli azokat a ko
rában aktuális irodalmi műfajokat, amelyek az írásgyakorlatok során a tanár segítsé
gére lehetnek, szövegolvasás és szövegalkotás műfajait szoros összefüggésben láttatja. 
A javítás kapcsán tanárkímélő elvet vall. Ezt írja: „A mi a javítást illeti, jónak tartom, 
hogy a tanár kivált a nehezebb fogalmazványokat előbb nehány jobb s gyöngébb ta
nuló által felolvastatja és útbaigazításokat s javításokat jelez az egész osztály számára;

6 IVÁNYI István, Magyar irály-gyakorlatok a középtanodák alsó öt osztálya számára. Elméleti és 
gyakorlati segédkönyvül a magyar nyelvi oktatáshoz, Buda-Pest, Kiadja: Aigner Lajos, 1875.

7 I. m., 3-13.
8 IVÁNYI,/.m., 15.
9 Uo.
10 I. m., 17.
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csak ezután tisztáztassa le. Az erre beadott tiszta dolgozatokat nem szükséges mind 
részletesen kijavitani, különösen népesebb osztályokban. Biztositsa magát a tanár, 
hogy minden tanuló dolgozatát rendesen s tisztán beadta, és ezután az egész szám
hoz képest felváltva 1/3-át vagy 1/4-ét javitsa részletesebben és visszaadván komolyan 
birálja újra az egész osztály előtt, hogy kivétel nélkül mindenki magára veheti.”11

Ironikus nézőpontból tanárkímélő elvnek neveztem a tüzetes javítás elmaradását, 
jóllehet tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy a valamikori népes osztályokban va
lóban nehéz lehetett a javítás precíz elvárásait teljesíteni. Ma nagyon ritka a vajdasági 
népes osztály, ám ha egyes helyeken még akad nagy létszámú közösség, ott inkább a 
szúrópróbaszerű ellenőrzést javasolnám. Megfontolandó viszont Iványi szóbeli érté
kelést és megbeszélést hangsúlyozó szemléletmódja, amely elveti a diák egyéni meg
aláztatását.

A kötet legélvezetesebb része a fogalmazási műfajok konkrét kiemelése, a szöveg- 
javaslatok áttekintése, az utóbbi a korabeli kánonhoz igazodik, és a kis elbeszélések 
vagy mesék reprodukálása a kiindulópont. Az átalakításra váró szövegek szerzői közül 
megemlíthetjük a következőket: Gyulai Pál, Jámbor Pál, Vahott Sándor, Vörösmarty 
Mihály, Phaedrus, Eötvös József, Arany János, Bajza József, Czuczor Gergely, Tompa 
Mihály, Garay János stb. A levél és párbeszéd-féle átalakítások például ma is aktuális 
módszertani javaslatokat sugallnak. A levél kapcsán az egyénítés és az önreflexív szö
veg a követelmény. Iványi utasítása így hangzik: „Ha egyszerű elbeszélésből kell l e v e  
1 e t csinálnod, nem elég az elbeszélés elejére és végére a szokott levél-megszólitásokat 
ragasztani; hanem egészen a levélírónak helyzetébe kell magad belegondolnod és erre 
vonatkozólag többször apróbb észrevételeket is beleszőni. Az elbeszélés menete is 
megváltozik, a mint a levélíró és a címzett közötti személyes viszony követeli. Az ala
nyi álláspontot mindig szem előtt tartván, az elbeszélést valamely személyesen látott, 
hallott vagy átélt jelenethez kötöd s viszonyítod.”12

Az utánzás, a hasonlítás, a leírás, az elbeszélés, a külön kiemelt történelmi elbeszé
lés és az általános jellemfestés számos példához köthető, a jellemzés gyakran összeha
sonlító feladatot jelent, a manapság is figyelmet érdemlő vázlatkészítés pedig szintén 
előtérbe kerül. A jellemfestésről megállapítható, hogy az egyszerű jellemzéstől jut el 
a javasolt példaanyag a komparatív lehetőséghez, a szerző koncepciója mögött az er
kölcsi-etikai nevelés, az etikai igény célszerűsége rejlik, amely Toncsot is motiválja.13 
Iványi a következő jellemzés-javaslatokat adja: A szorgalmas, A háládatlan, Az elége
detlen, A szerény, A kérkedő, A kevély, A könnyelmű, A szolgálatkész, A hízelgő, Az 
igazi és az álbarát, A szorgalmas és a hanyag, A kevély és az alázatos.

A lugosi születésű Iványi stilisztikai segédkönyvéről elmondható, hogy időnként 
meglepően aktuális, máshol azonban túlzottan ragaszkodik a keretekhez, a szabá
lyokhoz. Minden gondolatából kiviláglik, hogy a Szabadka monográfusaként ismert 
tanár-szerző gyakorlott tankönyvíró (Bodnár Zsigmonddal együtt írt magyar ol

11 I.m., 7-8.
12 IVÁNYI, Lm ., 41.
13 DÉR Zoltán, Három tudós tanár, Újvidék, Hungarológiai Intézet, 1975,102.
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vasókönyve húsz év alatt tizennégy kiadást ért meg!14), aki gondosan válogatja meg 
szövegeit, és akkor is módszeres, ha az irodalmi szövegek hőseit jellemzi, például 
„Krimhild” erényeit és bűnösségét a Nibelung-énekben}s Komparatív szemléletmódja 
irodalomtörténeti gondolkodásmódjában is megnyilvánul, például Goethe és Schiller 
Összehasonlítása, majd Goethe Schiller halála utáni munkássága külön vizsgálatot ér
demel tömör német irodalomtörténeti összeállításában.16

14 I. m., 16.
15 IVÁNYI István felolv., A Nibelung-ének tartalma és Krimhild jellemzése, Szeged, A Szegedi Sza

badelvű Kör, Nyomtatott: Burger Zsigmondnál, 1872.
16 IVÁNYI, St., Zeitfaden dér deutschen Literaturgeschichtefür den Schulgebrauch, Pest, Verlag von 

Róbert Lampel, 1871,36-38.
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ISMÉT BALLAGÁS...
(Rítus -  emlékezet -  módszer)

„Az érettségi olyan fordulópont az ember életében, 
mint a történelemben Jézus születése: 

egy új időszámítás kezdetét jelenti” 
(Simon Vilmos,

az újvidéki Svetozar Markovié Gimnázium tanulója)

Ballagnak, elballagnak a középiskolások, és a nyolcadikosok is minden tanév vé
gén útra kelnek.

Az iskola örök törvénye, hogy mi, tanárok, a viszonylagos állandóság, a maradás 
helyzetéből szemléljük, fogadjuk és búcsúztatjuk a folyton és folyamatosan változó 
diáksereget. A maradás és a távozás relációjában élő pedagógus szinte szakaszosan 
érzékeli az idő múlását, az egyes nemzedékek különbözőségét. Az évről évre ismétlő
dő, forgatókönyvszerűén megszervezett ballagás ugyanis csak a felszínen tűnik vál
tozatlannak, valójában minden búcsúztató és minden nemzedék más. És ami a leg
fontosabb: az érkezés pillanatában még a félszeg, tanácstalan, szorongó gyerekekből 
álló tömeget látja a tanár, de a ballagás idején már nem is érzékeli a nyüzsgést, mert 
konkrét tulajdonságokkal rendelkező egyénektől búcsúzik.

Évekig fürkésztem a gimnazista diákok gondolatait. Pusztán személyes kíváncsi
ságból gyűjtöm össze egy-egy tanuló négy év alatt leírt bölcsességeit, aforizmáit. Mert 
bármilyen meglepő, a diákok ars poeticáját érdemes figyelemmel kísérni; az ő látás- és 
beszédmódjuk formálja a pedagógust. Kölcsönösen alakítjuk egymást. Időnként meg
történik a visszalapozás, folytatódik a párbeszéd.

Kutatásaim azt bizonyítják, hogy a legösszetartóbb osztályok az 1985/86-os tan
évben hagyták el az iskolát. Biztos fogózóként tekintettek a tudásra, elsajátították a 
tudás fegyelmét, ismerték a tudásvágyat, és a létkérdések filozófiai síkon is foglalkoz
tatták őket. Azóta egyesek célba értek, mások csalódtak, beszűkültek. Sokan meg
változtak, de az Ottlik Géza-i összefonódás ma is jellemzi őket. A gondolati törés és 
az egyénekre bomlás az 1994-ben ballagó háborús nemzedéknél tapasztalható. Ők 
fogyatkoztak meg második osztályos korukban. Látszólag mosolyogva, felszabadul
tan búcsúztak -  a többet akarás, az elvágyódás reményével -, de a jövőhöz kapcsolódó 
érzékeny viszonyulást a kétely, a dac, az irónia, a passzív várakozás, sőt a korosztályra 
eddig kevésbé jellemző, túlzottan kiábrándult valóságkezelés váltotta fel. íme néhány 
példa a tanulók gondolataiból: „Várok a jobb jövőre. És újra élek, itt vagyok. Teszem 
tovább a dolgomat. Élek... Hittem Szophoklésznek, Danténak, Goethének, Shelleynek 
meg Jókainak, Madáchnak, Kafkának meg Sartre-nak, meg... Meg aztán volt, hogy 
nem hittem egyikőjüknek sem semmit, kivéve egyet, akinek iskolája túltett minden 
tanításon. Mert élet, mert út, cél, és mert napozószék, medence... Godot elhalasztotta
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a megérkezés pillanatát. Godot érkezése még várat magára, mert nekem sincs nagy 
kedvem a találkozáshoz.”

1995-ben a kétely fokozódott, ez a diákok rákérdező magatartásában nyilvánult 
meg. Az egyén disszonáns kapcsolatba került a világgal, az élet rabjaként ábrázol
ta önmagát. A kreatív, gondolatgazdag fiatalok gondolathiányosnak, tudástiprónak 
kezdték érezni a világot. Egyik negyedikes tanítványom a következőképpen fogalma
zott: „Gondolatszegény világban élt, amelyből nem tudott kitörni. Minek is kitörni 
belőle? Lenne értelme?”

1996-ban önmaguk felé fordultak a tanulók, a megismerés és a kapcsolatteremtés 
hiányára panaszkodtak, definiálni akarták önmagukat, léthelyzetüket. Nem az álta
lános, hanem az egyéni létkérdések foglalkoztatták őket. „Öntudatlanul is magunkra 
figyelünk oda legjobban” -  írta az egyik gimnazista. 1997-ben a megoldás lehetősé
geit kutatták a homályos jövőkép kapcsán: „Szeretne megváltani, de nem tudja, kit...; 
Feladatunk: értelmet adni életünknek...; Költészet, segíts! Maradj velem, s ne hagyj 
magamra! Éltess! Tégy erőssé, fékezhetetlenné, amilyen voltam valaha!”

Visszatérő gondolatuk az értéktelített álom és a céltalan valóság kettősége. Igény
telenebbé vált világunk a diákok eszmefuttatásaiból is kitűnik. A keresés, az út- és ki
útkeresés lehetőségei merültek fel. Néha azért felvillant a fiatalok életszeretete: „Nincs 
annál szebb, ha örülni tudunk a szép időnek, a szép dolgoknak, a szép embereknek. 
Nekem mindig azt mondják, hogy álomvilágban élek.”

Vajon hol tartunk most? Egyre nehezebb a gondolatokat csoportosítani, a tipikusát 
kiragadni. Esterházy rágógumi-metaforája jut eszünkbe, amikor a diákok kedvetlen
ségével, fásultságával, spleenes magatartásával, néha céltudatos, máskor célhiányos 
közérzetével szembesülünk. Kétely a tudásban, kétely a pályaválasztásban, a jövőben, 
a diák tudatában, de a tanári magatartásban is észlelhető az elkeseredés és a bizonyta
lanság. Pedig a fogózóról nekünk kellene gondoskodnuk, még mielőtt tanítványaink 
elindulnak a falakon túli útra. Űtravalót kell adnunk?! „Nem érdemes” -  hallják a 
tanulók mindenütt, olvassák a sajtóban, pedig valahogy tudatosítanunk kell, hogy az 
aktuális tudás a tudásellenes világban is minősít, és szkepsziseink inkább a rákérde
zésben nyilvánuljanak meg, amelyek a tudomány előrehaladását segítik. Éppen a ma
radó pedagógus perspektívájából érzékelünk valamiféle hiányt. Az útravaló hiányos
ságát, a tanári szemléletváltás szükségességét. A tehetséges fiatalokra kell összponto
sítanunk, az ismeretek, a gondolkodás fontosságára, valamint arra a tudást túlhaladó 
megnevezhetetlen valamire, ami tartást és kreatív hozzáállást biztosít a jövőben. Az is 
lényeges, hogy milyen magatartásmodellek épülnek be diákjaink egyéniségébe. Egy
előre csak néhány egyénnél érhetünk célba, de talán ezen az úton kellene elindulnunk.

A „Merre ballagjunk?” kérdését 1998-ban magamnak -  tanárönmagamnak - 
tettem fel, amikor bizonytalan felnőtt világunkba ballagtak át a mosolygó diákok. 
„Nehéz lesz” - gondoltuk, amíg ott szemlélődtünk (tisztelettudóan, a maradás szán
dékával félreálltunk), de nagyon jó volt végignézni, élmény volt az időben visszafelé és 
előre haladni. Jó volt arra gondolni, hogy együtt távozunk, hogy nekünk is indulnunk 
kellene valamerre. Az ezredforduló előtt, a bombázások idején zűrzavarossá vált az 
érettségi, elhalasztódott a ballagás szertartása. Minden megváltozott. Mára minden 
újra helyreállt, noha a rítuson belüli változás könnyen tetten érhető. Az érettségi ta
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lálkozóra a felnőtté vált tanítványok közül valaki mindig magával hozza azt a képes
lapot, kézírásos vagy nyomtatott könyv alakú papírlapot, illetve noteszt, amelyet az 
utolsó osztályfőnöki órán adtam kezükbe, amelybe a tanulók dolgozataiból kigyűj
töttem az egyéni gondolatokat. A diákokat büszkeséggel töltötte el az a tény, hogy 
az iskolában fogant idézetekről ugyanolyan komolysággal beszélgethettek, mintha a 
világirodalom nagyjait olvasták és értelmezték volna. Örömmel tölt el, hogy tanárrá 
lett tanítványaim közül többen magukévá tették ezt a módszert, hogy saját írásaikkal 
lepik meg elballagó diákjaikat.
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AZ OLVASÓ TANULÁS MINT BEFEJEZÉS ÉS FOLYTONOSSÁG
(Módszer-ellenes módszerek -  feljegyzések 1999-ből)

Május-június a tanév és a diák számára a búcsúzás időszaka, a befejezés/befeje
zettség szituációjának megélése. 1999 nyara önmarcangoló hiányérzettel kezdődik. 
Két hónapja nem tudok szabadulni attól a tanári hiányérzettől, attól a tudattól, aho
gyan negyedikes gimnazistáimtól nem búcsúztam el. Az Egy nehéz nap éjszakája 
című Esterházy-szöveg értelmezését valahol a sport kérdésénél hagytuk abba. Pedig 
most igazán megfogadtam, hogy nem bosszankodom a történelmi tudás hézagossága 
miatt, ebből elég volt. Inkább monologizálok, valamennyi módszertani elvvel szem
beszállók, és lépésről lépésre szépen, türelmesen minden névre, minden mozzanatra 
kitérek. Módszer-ellenes módszerem bevált. Az órán már csak újraolvastuk a szöveget 
(lépésről lépésre!), tanítványaim egyedül a Beatles-számot ismerték (a filmről már ke
vésbé tudtak, de hát ez az én nemzedékem ügye; arra is emlékeztek, hogy A kitömött 
hattyú című kötet vonatkozásában a Csáth-jelenség Beatles-mércével való mérhetősé
gére is kitértem az előző órán). Aztán a sportnál minden abbamaradt. „A következő 
órán folytatjuk” -  hangzott a modoros, elcsépelt tanári megjegyzés, de a szerdai órát 
nem követte a csütörtöki. A felszabadulási kerékpárversenyt, a lengyel Kupát, a „Co- 
ca-Colától mételyezett bugi-vugizók igazi lelkivilágát”, a nőkérdést nem érinthettük 
közelebbről. És most már nem is érintjük. Azóta sem tudok szabadulni az elmaradt 
befejezettség önemésztő gondolatától. Még Sartre sem vigasztal, pedig többször fel- 
mondtam magamban: Racine életműve az, amit megírt. Az én tanári tevékenységem 
mérlege az idei tanévben az, amit elvégeztem. Így, vagyis Nádas, Mándy, Sütő, Már- 
quez, Borges, Beckett és az Üj Symposion írói nélkül. Végérvényesen nélkülük. Meg 
igazi érettségi nélkül. Mert a légiriadó a sikeres érettségi dolgozatokról való beszél
getés idejét alaposan megrövidítette. Weöres orpheuszi perspektívája, Herceg és Böll 
bohócainak mutatványa eltörpült, háttérbe szorult, minden átértékelődött... Azért jó 
érzés volt, hogy hármunkat (tanárt-diákot-művet) néhány percre mégis az irodalom 
tartott össze. Még az is fontossá vált, amiről kényszerűségből már nem gondolkodhat
tunk, nem beszélgethettünk. Mindez sokkal jelentősebb volt, mint eddig bármikor.

Az idén Petőfi sem bontakozott ki az almanachlírából, Füst Milán Adventje csak 
ceruzás naplóbejegyzés, tehát terv maradt. De nekik még van esélyük... Aranynak és 
József Attilának is van.

Az utóbbiakat még folytathatjuk, a végzősök ellenben így végeznek. Nádas, Mé
szöly, Sütő, Beckett és a többiek nélkül. Mert a veszteség a kis elsősöket, az érettségi
zőket és a negyedéves egyetemistákat érinti leginkább. A középiskolások már a négy 
évvel ezelőtti felvételi ürügyén károsodtak, majd következett a sztrájk, a diáksztrájk 
és most ez. A hiánysorozat. Elmaradt a ballagás, a búcsúest, a szerenád, minden. A 
tanár legfeljebb szerény vigaszt és tanácsot adhat - az olvasás felfedezésének örömteli 
módszerére figyelmeztet.
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Felmérések sokasága bizonyítja, hogy már a kisiskolások szívesen nézegetik a lexi
konokat, enciklopédiákat, fogalomtárakat, szakkönyveket. Most tudatosan kell kézbe 
vennünk. Az idegen nyelvek gyakorlásira találunk a könyvtárakban néhány novellás- 
kötetet, antológiát, folyóiratot. Hetente egy-két novella (esetleg cikk) elolvasása, gon
dos kiszótározása élvezetes módon szinten tarthatja a nyelvtudást.

Az elsősök ugyancsak szívesebben gyakorolnak szép kötetekből, képeskönyvek
ből, melyekből ők választják ki az őket érdeklő szövegeket, ismeretterjesztő írásokat. 
Ez a fajta tanulás éppen a tankönyvhiány kapcsán ment ki a divatból. A diákok nagy 
többsége megelégszik az órán írott vázlatokkal, a kusza jegyzetekkel, a tollbamondott 
mondatokkal. Valahogy vissza kellene térnünk a szöveghez, újra fel kellene fedeznünk 
az olvasást mint tanulási lehetőséget, a tudásvágy ébresztgetésének lehetőségét.

Az olvasás háttérbe szorulásában mi (tanárok, tanítók) szintén vétkesek vagyunk.
Jelenleg egyedül az olvasás biztosítja a folytonosságot, ez jelenti a köztes tanulási 

eljárást. Nagyon nehéz a pillanatnyi helyzetben koncentrálnunk, ezért önző, igényes 
szempontok érvényesülhetnek a válogatásnál. A válogató olvasásra, a böngészésre, 
sőt a régebbi könyvek újraolvasására majd a pedagógus is támaszkodhat, ha az iskola 
folytatódik. A foglalkozások mellett a könyvvel való magányos párbeszédre kell ösz
tönöznünk az iskolahiányos diákokat. Piszmogjanak, lapozgassanak, keresgéljenek 
nyugodtan - kamaszos lassúsággal és kötetlenül.
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A DECEMBERI MAGYARDOLGOZATOK ZÁRÓRÁJA 
(Tapasztalatcsere 1999-ben)

A magyartanár decemberi szorongásairól is érdemes lenne írni egyszer. Fokozott 
munka (robot?), dolgozathalmok, a sok év alatt felgyülemlő több ezer írásbeli mun
ka, kapkodás. Különösen az utóbbi években érezzük az időhiányt, tudniillik túlzottan 
kurta lett az első félév. Alig tudjuk az időkeretbe betuszkolni azt, ami ránk vár. Az idén 
mégis először gondoltam a decemberi dolgozatok különleges státusára; arra, hogy ezt 
a kategóriát külön kellene számontartanunk. A decemberi dolgozat ugyanis a sietség 
tudatában lassítja le a magyartanár olvasói ritmusát, a szokásosnál több újraolvasásra 
ösztönzi. Nem tudom, miért éppen 1999 decemberében jutott ez eszembe. Talán Ottlik 
Továbbélőkje vagy az újabb Karinthy-kötet (Az Emberiség Városa) döbbentett rá néhány 
iskola-mozzanatra, de az is lehet, hogy az iskola miatt foglalkozom ezekkel a könyvek
kel éppen most, amikor alig látok ki a dolgozatfüzetek közül. Hosszú ideig nem for
dultam Karinthyhoz, most viszont a dolgozatírás szempontjából szólított meg a jövőbe 
látó, illetve a jövő perspektívájából visszalátó, rekonstruáló író. „Hitt az észben...” -  hir
deti az ajánló szöveg a kötet hátlapján, én pedig valószínűleg lázadásból a két legendát 
olvastam el először, és a legenda a költőről megnyugtatott. A marsbeli emberek hat teljes 
órát adnak a költőnek a felolvasás előkészületeire, ugyanis a Földről, az emberiségről, az 
ottani (itteni) újról és szépről szeretnének hallani. Az óriási, vörös kőcsarnokban húsz
ezer kíváncsi hallgató előtt beszélhet végre a nagy témáról. A legenda fordulata azonban 
ekkor következik be: „Megköszörülte a torkát - ivott egy pohárral az asztalra tett víz
ből, köhögött, egyik fürtjét besimította a homlokába - szenvedő arccal elmosolyodott
- és halk, behízelgő hangján szavalni kezdte »Az én lelkem« című költeményét, ami teg
napelőtt jelent meg a Beszterce és Vidéke »Innen-Onnan« rovatában elől, fejcikknek.”1

Karinthy ironikus nézőpontja persze megkérdőjelezi a legenda legenda mivoltát, de 
a kamaszvilág még mindig tartogat csodákat. A decemberi dolgozat például más, mint 
az összes többi. A depressziós, unott diákok ilyenkor átváltoznak, az ünnep-effektusok 
megjelennek írásaikban, szinte betörnek a magyartanár által jó ismert szövegvilágba, 
és ilyenkor a pedagógus sem tud fásult és fáradt lenni, mert rácsodálkozik valamire, 
a megfoghatatlan hangulatfoszlányokra, a szeretet-darabkákra. Szeretek címeket adni, 
diákjaim gyakran megróttak a bőség zavara miatt. Szeretem azt a pillanatot, amikor a 
füzetosztás és tolikeresgélés hangos zűrzavarát hirtelen elvágja a címfigyelés csendje, 
és szeretem lopva olvasni a dolgozatíró tanulók arcát. Ennyi év alatt sem gyűjtöttem 
össze a címeket, mert nem akartam címjegyzéket készíteni. A tanulók szinte évről évre 
változnak, ezt a tanárnak figyelembe kell vennie, a tudatos újraíratásra viszont tudnék 
példát mondani.

Az irodalom írásbeli érettségi -  A fogalmazás technikája című szakkönyvből idéz
zük a következő utasítást: „Legjobb, ha arra gondolunk, hogy a magyartanárunknak

1 KARINTHY Frigyes, Az Emberiség Városa, Szeged, Lázi Könyvkiadó, 1998,174.
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írjuk az érettségi dolgozatot. Ez azért megnyugtató, mert ezt a viszonyt már ismer
jük.”2

Nem vagyok biztos benne, hogy az említett viszonyt igazán ismerjük, ellenben 
abban igen, hogy ez a viszony van; a tanuló ugyanis nekem/nekünk írja munkáját, 
ha közvetve is, de tanárát szólítja meg, ahogy a tanár is megszólítja diákját, amikor 
címeket ír a táblára. A tanuló számára kapaszkodó lehet ez a reláció, szüksége van a 
dialógusra, és nekem, a tanárnak szintén fontos a beszélgetés.

Ha visszaidézem a decemberi dolgozatcímeket (a régieket), azt biztosan tudom, 
hogy egy-két alkalomhoz illőt mindig becsempésztem a címek közé. Néhányat re
konstruálni próbálok:

Virgács-dilemmák 
Az én karácsonyfám 
Egy szaloncukor emlékiratai 
Karácsonyi próza
A gyermekkori karácsonyok legendája
A színes gömbök karácsonyi és karácsonytalan szituációja
Tükrök és ünnepek
Ünnepi átváltozások
Ünnepjelek
Az ünnep, a hó és...
Szülőföld és ünnep
Az ünnep esélyei
Ünnep-szerepek
Ajándék-reflexiók
A karácsonyi doboz
Karácsony-piros
A csillagszóró
Ünnep-körforgás
Az ünnep beszédmódja
Karácsony és irodalom
Belső karácsonyok
Verset választottam az ünnepre
Hó(fehér)
Hó- és papírfehérség 
Hó-vallomás 
Még tél van 
Téli panasz?
Hógolyó-perspektíva 
Pehely-víziók 
A hóember és az idő 
Levél - decemberi hóesésben

2 BOROSNÉ JAKAB Edit és SCLETTNÉ SEBŐ Ildikó, Az irodalom írásbeli érettségi - A fogalmazás 
technikája, Budapest, Corvina, 1997
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Egy téli dallam
Tél-kontrasztok
Tél-rések
Téli olvasmányok, téli olvasatok 
Leltár helyett távlat?
A szilveszteri álarc 
Decemberi tágasságok 
Régi szokások, régi babonák
Az idén decemberben Karinthy nyomán írattam meg az egyik első osztállyal a 

dolgozatot. Kísérleteztem. Kiváló dolgozat-ajándékokat kaptam, újszerű képzettár
sítások és ötletek születtek az ezredforduló körül, még egy ösztönös prózaversre is 
rácsodálkozhattunk. A címek a következők:

Századom gyermeke
Karácsonyország
Időmikroszkóp
Két hajó
Tilos a láda
Élő tükör
A gimnázium természettudományi irányzatának tanulói szívesen választják az 

alábbi címeket:
A jövőbe látó gép 
Az élő molekula 
Mikrofónia 
A fotografált gondolat 
A rekonstruált ember
A tükör-képzet eredményezte a legeredetibb szövegeket. Az irodalomtörténet is

mert motívumát ötletesen alkalmazták, a Karácsonyország változatos képzettársításo
kat váltott ki. Diákjaim Karinthyhoz hasonlóan gondolkodtak: Karácsonyországban 
nem lenne karácsony a karácsony. Az említett ünnep-hangulat a tantárgyból írott 
dolgozatokat szintén befolyásolta, holott a címek ezt nem követelték meg.

A harmadik osztály Kosztolányi Pacsirta című regénye kapcsán írta dolgozatát, 
most például ezeket a címeket válogattam:

Látens keserűségek és indulatok a sárszegi „otthontalanokban”
Sárszeg-Szabadka
Ironikus mozzanatok a Pacsirtába«
Pacsirta is változik?
A város és a városon túli távlatok 
Ha Szindbád ősszel Sárszegen járna...
Egy sárszegi polgár vallomásai 
Fiktív szöveg a fiktív szövegben: Pacsirta levele 
Rögzített és mozgó nézőpontok Kosztolányi regényében 
Mennyiben modern regény a Pacsirta?
Pacsirta nem nézett bele a tükörbe 
Ijas Miklós és kőtörpe
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A legtöbben a második és a negyedik feladatot választották, egészen különös han
gulatú esszék születtek.

A negyedikes tanulók szövegeinek atmoszférája általában ugyancsak az ünnep 
közelségére utalt, főként a következő címek vonatkozásában:

Sziszüphosz, a kő és én
Üvegfal a beszélő és az olvasó között?
(Sartre feljegyzései nyomán)
Valódi közöny-e Meursault közönye?
JosefK. és Meursault - két fényre ítélt hős (Mészöly Miklós esszéjéről beszélget

tünk, ez adta az ötletet)
Baudelaire és Camus idegen-szemlélete
A nehezen értelmezhető „természetesség” Kafka és Camus regényében 
A megnevezett módszertani kiadványban az írásbeli érettségi kapcsán azt vallják 

a diákok, hogy a dolgozatnak két mítosza van. Egy előtte, egy pedig utána. Lehet
ne egy harmadik is, írásbeli közben, ám akkor nincs idejük erről gondolkodni, ezért 
nincs. A decemberi dolgozatban ez a közben előtérbe kerül, sőt még a javítás lassított 
(köztes) motívumáról is beszélhetünk. Ilyenkor nagyon sok régi dolgozat szólít meg 
bennünket (az újak által), az említett viszony sokkal erősebben jut kifejezésre, de azért 
még nem tartunk ott, ahol Karinthy újságírója, aki álmában főbe lőtte magát, mert 
az emberek annyira megváltoztak karácsony táján, hogy attól félt, nincs miről írnia 
többé.

Nekünk még mindig sok mondanivalónk van egymásnak.
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IRODALMI INTEGRA VAGY INTEGRÁLÓ IRODALOM?

Vajon szükséges-e az Integra projektum keretében egyáltalán az irodalmat mint 
tantárgyat beállítanunk a sorba? Nem lenne jobb, ha az irodalmi gondolkodás- és be
szédmódból, illetve magából az irodalomtanításból indíthatnánk az egész koncepciót?

Nem vitás, hogy ebben a tantárgyhálói együttműködésban a magyartanár pozíciója 
más, mint a többieké. Mit is kezdjen az anyanyelvvel és irodalommal foglalkozó szak
ember ezzel a rengeteg címszóval, mikor kizárólag idejétől, olvasottságától, a pályán 
szerzett tapasztalatától függ, hogy melyikhez mit, illetve milyen más tantárgy keretében 
felvetett problémát társít?

Egyetlen olyan tantárgy vagy fogalom sincs, amelyet a mi tárgyunk valamiképpen 
nem integrál, csak a hálózati kommunikáció időszakában a tudomány és a didaktika 
ehhez más nézőpontból, más elméletekkel közelít, mint például a huszadik század hat
vanas-hetvenes éveiben, amikor még sokan esküdtek a szétszabdalt tudományterületek 
és a kialakított kánon hatalmára, ám az oktatási folyamatban egy-egy pedagógus irányí
tásával ez már akkor is (másként, más néven) működött. Hogy tantárgy-e az irodalom, 
vagy valami egészen más, ezen már minden elmélyült magyartanár elgondolkodott, és 
persze most archiválhatnánk mindazt, amit a megértő irodalomtanítás rangos kutatói 
az utóbbi években kiemeltek, de még így sem érintenénk az elmondhatatlan töredékét 
sem.

A természettudományi irányzaton tanító irodalomtanár a modern fizika látásmód
jából szeretne közelíteni a francia új regényhez, ha Csáth opusa kapcsán a komplexitás 
elvét tartja szem előtt... Az Integra mint gondolkodásháló az oktatás egész átszerve
zésének kísérleti lehetőségeire, az egyéni stratégiák kidolgozására, valamint az egyes 
szaktanárok együttgondolkodására is ösztönzést adhat.

Elvált az iskola az élettől, régen unalmassá, érdektelenné vált a diákok számára, akik
-  ha csak a mi tantárgyunknál maradunk -  a világhálón más irodalmi portálokkal, más 
irodalmi műfajokkal, populáris regiszterekkel és egymástól eltérő szemléletmódokkal, 
kép és szöveg megváltozott viszonyával találkozhatnak, amelyekről az iskolában alig 
vagy egyáltalán nem esik szó. Gimnazista korunkban persze mi is tiltott, a tananyagból 
kimaradó szövegeket olvastunk a pad alatt, és jóval izgalmasabb volt József Attila be
csempészett Szabad ötleteiről, Pilinszky verseiről, egy-egy együttes szövegeiről, a beat 
irodalomról, filmszituációkról vitatkozni, mint esetleg a Móricz-prózákról vagy Déry 
Tibor Befejezetlen mondatának ideológiai megközelítéséről frontális fejtegetést hallgat
ni. A vita elmaradása, a változás lehetőségeinek kizárása, azok figyelmen kívül hagyása 
volt a legbosszantóbb, legmegemészthetetlenebb. A felsőoktatásban minden változás 
becsempészésének örültem, és szerencsére erre akadt bőven példa.

A kortárs irodalomoktatás nem mehet el a változások mellett, ennek értelmezésére 
jó az Integra, meg persze jó a szövegmozgások, a nyelv, a média, a szövegértés szerepé
nek/lehetőségeinek újragondolására is.

Mindig a kortárs irodalom iskolai beszüremlésére koncentráltam. Vallom, hogy 
nagyobb, sőt egyre növekvő teret kell kapnia az iskolában. Vallom (önmagamnak szin
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tén bevallom) azt is, hogy a változó, digitalizálódó világban, amelyben élek, és amelyet 
szeretek megélni, sem szégyen, ha kitartok szeretett szövegeim mellett, ha a tanítási
tanulási folyamatban ráhangolódom egy-egy műre, a lokális kultúra törmelékeire, ha 
egy kiállított kézirat kedvéért távoli múzeumokba is elutazom, ha diákjaimmal elbí
belődöm kedvenc metaforáimon vagy egy aprócska mozzanat felfedezésének mozgás
esélyein, jóllehet ez az aprómunka nem mindig látványos. Nem baj, a rejtett integrán, a 
nem megnevezett összefüggéseken múlik minden.

53





SZABADABBAN?





GOETHE AZ ISKOLÁBAN

A kérdés, amely gyötri, egészen egyszerűen a következő: Befér-e Goethe az isko
lába? Persze a gondolatmenet kiegészíthető, kérdéssorrá bővíthető: Érdemes-e be
tuszkolnunk a szűk keretek közé? Elég-e, ha a világirodalom kitalálóját hárommű
vű íróként ismertetjük meg az iskolában? Szabad-e a fölényes kamasznak a fölényes 
Goethét bemutatnunk? Hiszen Babits is a goethei fölény ellen lépett fel, amikor a 
Lenorét -  amelyet ugyan nem tartott remekműnek -  „nem fölényes”, szaggatott írás
nak minősítette, olyan alkotásnak, amely egészen Edgár Poeig és Arany Jánosig hat. 
Frau von Steint viszont tisztító erejű „Múzsa-komplexumnak” vélte, az első olyan 
nőnek, akivel szemben Goethe nem érzett fölényt. A tanulók is azért szeretik a Ván
dor éji dalát, mert nem fölényes, könnyen megbirkóznak vele. Aligha találkozhat a 
középiskolai tanár olyan elsős diákkal, aki nem ismeri ezt a dalt. Igaz, csak egyetlen 
fordításban, igaz, a benne rejlő létértelemzés még nem jelent megrázó élményt, de 
bevésődik. Talán éppen a létértelemzés első általános iskolai lehetőségét (kikandikál 
a keretből), vagy a Babits által nagyra értékelt egyénítést, az individualizmust fedezik 
fel benne.

A középiskolai gimnáziumi tanulmányok két Goethe-művet csempészenk be a 
diák-olvasó tudatába. Az ijjú Werther szenvedései és a Faust egyéni olvasmányként 
szerepel a tantervi anyagban. A német nyelvet tanulók szerencsésebbek, ők a Vadró
zsa, A villikirály (Vas István fordításában), esetleg a Mignon szövegével ugyancsak 
megismerkednek, és a tanártól függően többet is hallhatnak a német íróról, költőről.

Maradjunk még egy pillanatra a babitsi megállapításnál! Ha figyelembe vesszük, 
amit a Reineke Fuchs című róka-regény vonatkozásában írt a harmincas évek és a ko
rábbi időszakok „örök” ifjúságáról, akkor a Werther feldolgozásától sem kell félnünk: 
„Mily jól ismerjük mi, a mi száz évvel fiatalabb generációnk is, ezt a válságérzést, 
ezt a világcsömört, ezt a menekvési vágyat! A kor fiataljaiban az olimpusi művészet 
nosztalgiája ébredt újra, de sötét tépelődésekbe fojtva.”1 Néhány évvel ezelőtt még 
meg kellett küzdenünk a Werther be- és elfogadásáért, ma a világcsömört átélő tanu
ló rokonlelket lát Wertherben, szinte azonosul vele, az érzelmi útvesztő, a mikrovilág 
boncolgatása pedig életkoránál fogva is közel áll hozzá. A mai gimnazisták szere
tik, sőt egyre inkább megszeretik a nem fölényes író hősét. Az elmúlt tanév szinte 
Werther-évnek minősül, eddigi tanári pályám során tavaly tapasztaltam a regény 
legsikeresebb fogadtatását, olyannyira, hogy a tervezettnél több órát szántam rá, és 
lehetőséget adtam arra, hogy a diákok külön papírlapra vázolják a könyvvel folytatott 
párbeszédüket. Egyiket-másikat a regény szövegébe is beleilleszthettük volna, annyi
ra átvették a könyv hangulatát. Érdekes, hogy a mai fiatalt nem az öngyilkosság tette, 
hanem Werther tetthiányos életvitele, a kútnál való elüldögélése, a szerelmi vonaglás

1 BABITS Mihály, Az európai irodalom története, Budapest, Európai Könyvkiadó -  Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1957
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ragadja meg. Öngyilkosságát inkább ironikus nézőpontból szemlélték, és Goethe né
hol meg-megcsillanó iróniájára szintén ráéreztek, felfigyeltek.

A Werther kedvezőbb fogadtatása azonban nem könnyíti meg a goethei opus 
megközelítését. Halász Előd Goethe legnagyobb alkotásával, életével indítja a nagy 
német szerző pályájának áttekintését, de az iskolában ezzel indítani kudarcot jelent. 
A szövevényes életrajz, a női nevek sokasága, a történelmi ismereteket nélkülöző diák 
adatokkal való elhalmozása csak növeli a távolságot a tanuló és az író között, így 
válik Goethe igazán elérhetetlenné, fölényessé.

A tanári tapasztalat inkább azt mutatja, hogy versekkel vagy beszámolóval ész
szerűbb indítani. A Goethe-balladák modernségére nem csak a kutatók figyeltek fel, 
erre a diák is ráébred. A villikirály homálya például hatásos kezdet, Vas István ma
gyar fordításában különösen. Kezdő tanár koromban az egyik osztály a bemutató 
olvasás után még kétszer kérte az ismétlést. Az isten és a bajadér (Tóth Árpád for
dítása) szintén megrendítő olvasmány, főként a „tévedt kicsi lélek” bűnbocsánata és 
égbe emelése felel meg az adott korosztály gondolkodásmódjának. A Halottak tánca 
(Mészöly Dezső fordításában) a haláltánc motívumának elmélyítésére alkalmas, hi
szen már első osztályban találkoztak vele, és hamarosan újra ráismerhetnek Madách 
Imre, Arany János és Déry Tibor vonatkozásában. A keret, az őr torony-perspektívája 
és az ironikus nézőpont, sőt a vers ritmusa is motiválja a diákot. A Légyhalál című 
Goethe-vers (Szabó Lőrinc fordításában) Kafka regényének, A per szövegének légy
paraboláját készíti elő (a regény tárgyalásakor érdemes újraolvasnunk). Ha a beszá
molót választjuk, sikeres lehet a Goethe-Schiller levelezés rövid áttekintése (tallózás 
a levelek szövegében, az esztétikai-irodalmi gondolkodás megközelítése), Weimar és 
a német klasszicizmus (klasszika) vizsgálata (kutatómunka, a sokféle gondolkodású 
művészcsoport tagjai, kapcsolataik), Thomas Mann Lőtte Weimarban című regényé
nek bemutatása (az ironikus nézőpont tudatosítása). Az epigrammákkal és xéniák
kal való kísérletem kudarccal járt, a legmodernebb Goethe-arcot inkább negyedik 
osztályban érdemes felmutatnuk. A Római elégiák darabjai néhány alkalommal igazi 
élményt jelentettek.

A Werther-órákat szintén versekkel vezethetjük be. Az ifjú Werther keserveihez 
című sírfeliratszerű szöveg (Fodor András fordításában), maga a műfaj Janus Pan
nonius és Villon után nem ismeretlen a tanulók számára, de A szenvedély trilógiája 
(Trilogie dér Leidenschaft)y is alkalmas hangulatkeltésre, ugyanis az árnyék-Werther 
megidézése, a szerelem rabságként való felfogása (Balassi óta ezzel a motívummal 
többször foglalkoztunk, sőt a népdalok kapcsán is felmerült), valamint a bolyongás 
motívuma már bevezet a Werther szövegébe. Érdemes ugyanis felvetnünk a kérdést, 
hogy hogyan látja maga az író később, művészi fölénnyel az idő- és térbeli távlatokból 
Werther szenvedését, a Werther-útvesztőt, amely a világirodalom labirintus-képéhez 
kötődik. Átlépte-e Goethe Werthert? Átlépték-e az olvasók? Ezek a külsőnek tűnő 
mozzanatok hangolják rá a diákokat a belső történetre. Sikeres indítás lehet az il
lusztrációk vagy a kreatív feladatokat tartalmazó feladatlapok alkalmazása.

Az olvasási szempontok változatossága már az otthoni olvasást is elmélyíti, kiter
jeszti a befogadói játékteret. A kút motívuma a regény megközelítésének alappillére 
lehet, Homérosz és Osszián kettősége Arany János Ősszel című versének szempontjá
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ból fontos; Herder Osszián-könyvéről is beszélhetünk. Megfigyelhetjük Werther és a 
gyerekek viszonyát (a felvilágosodás gondolkodóihoz kapcsoljuk), a hold motívumát 
(Az arany ember szempontjából fontos), természet és művészet értékrendjét, összefüg
gését, a szabadságról vallott gondolatokat, a tánc motívumát, a polgári létmód jelleg
zetességeit, de a legfontosabb szempont a levelek dialógusba léptetése, néhány meg
határozott levélkapcsolat vizsgálata. Ezzel a módszerrel a részleges újraolvasás célját 
érjük el. A tanulók belemélyednek a szövegbe, az egyes levelek sajátosságait külön is 
szemügyre vehetik.

A Faust más, fölényes mű, de a negyedikes gimnazista is van annyira fölényes, 
hogy merész párbeszédet folytasson a művek művével. A világirodalom viszonyrend- 
szerében kell vizsgálnunk, persze a Goethe-változat hatására keletkezett művekre 
szintén kitérünk, beszámolóként vagy szakköri foglalkozáson dolgozzuk fel. Az órai 
beszélgetések azonban alkalmasak a nézőpontok szembesítésére. Az odúiét, illetve az 
ebből való kilépés az egzisztencializmus irodalmához, Dosztojevszkijhez, Kafkához 
kapcsolható. A Margit-epizód ingadozó (megingó) Faustjának és Mefisztó ördög-vo- 
násainak megközelítése élénk vitát válthat ki. A Mefisztó-rejtély fürkészéséhez kiváló 
segítséget nyújt Kosztolányi Dezső Színházi esték című kötete. Kosztolányi ugyanis a 
Faust-előadások kapcsán állapítja meg Mefisztofelészről, hogy mégis ő a főszereplő. 
Ördögi intelligenciát, emberi ördögöt követel, olyan figurát, aki fásult, akinek a vi
lágmindenségben nincs senkije, vagyis „az benne az ördögi, hogy az emberek között 
idegenül mozog.”2 Kosztolányi szerint a Faustról beszélni annyi, mint a világ teremté
séről szólni, színpadi formája pedig egy kis világgenezis. Kijelentéséből a beszélgetés 
aktusának lényegszerűségét is figyelembe kell vennünk. Az írótárs azt vallja, hogy 
beszélni kell róla, sőt vele, ahogyan Schiller tette ezt a Goethe-szövegekkel levelezésük 
során.

A Matúra-sorozat Fawsf-kiadványa számos új ötletet ad a feldolgozáshoz, a műfaji 
és egyéb elméleti ismeretek bővítéséhez. A fordítások összehasonlítása minden Goe- 
the-írás (részlet!) esetében tanulságos feladat.

A német író drámáit mindenképpen meg kell említenünk -  legalább a tájékoztatás 
szintjén -, a mai diákok többsége még a címeket sem ismeri. A zenei kapcsolatokat 
ugyancsak érintjük Goethe vonatkozásában, erről zeneórán szintén hallanak a diá
kok.

Ha az első osztályos irodalomelméleti bevezető kapcsán példaként Goethe Pro- 
métheusz-figurájáról szólunk, később pedig Aiszkhülosz hősével vetjük össze, majd 
ezt a munkát következetesen folytatjuk, akkor a negyedik osztályos diák-olvasóban 
már találkoznak a prométheuszi nézőpontok, a tanár élvezi a dialógust, a polilógust.

A német szerző elhelyezésére, mérték mivoltának megítélésére harmadik-negye
dik osztályban kerülhet sor, amikor az író-utódok Goethe-szemléletét kifejtjük, ami
kor a megszólítottakról említést teszünk. A kapcsolatok feltárásában a kutatók nyúj
tanak segítséget. Bányai János Irónia és ünnepélyesség című tanulmánya Kosztolányi 
és Márai, illetve közvetve Thomas Mann Goethe-képével, Goethe-látásával, az „ironi

2 KOSZTOLÁNYI Dezső, III. Faust. Felújítás a Nemzeti Színházban = UŐ., Színházi esték. Első 
kötet. A szövegeket gondozta: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978,119.
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kus átvilágítás” kérdéseivel foglalkozik.3 Péter László például Füst Milán magatartá
sában ismeri fel a goethei modellt, „az utolsó kéztől származó kiadás” elsőbbségének 
példáját, a „kijavított múlt” jogosságát „magyar írók, költők textológiai nézeteit”4.

A Goethe-művek megközelítési lehetőségeit taglaló tanári töprengések módosít
ják eredeti kiindulópontunkat. Nem az a kérdés tehát, hogy betuszkolhatjuk-e Goet
hét az iskolába, a szűkre szabott keretbe, hanem hogy szabad-e ilyent tennünk, be 
kell-e férnie a német írónak vagy bárkinek az iskolába. A Faust szerzőjének megle
hetősen fölényes példája -  amely ma már ironikus módon szemlélt (olvasói) fölény 
is -  arra készteti az irodalomtanárt, hogy mozdítsa el a kereteket, hogy a gondolatok/ 
gondolattöredékek felvetése útján adjon lehetőséget az iskolán túliba, az (újra)olvasói 
jövőbe való kilépésre/átlépésre.

3 BÁNYAI JÁNOS, Hagyománytörés, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1998
4 PÉTER LÁSZLÓ, M agyar írók, költők textológiai nézetei, Szeged, JATEPress, 1995
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PETŐFI AZ ISKOLÁBAN
(Egy magyartanár tapasztalatai)

„Add, hogy veszélyeztetett alkatom és korunk 
labirintusában vergődve mindig vágyakozzam az 

egyenes útra, a Szép szóra, egyszóval az igazságra 
(Pilinszky J.: Levél Petőfi Sándorhoz. Új Ember, 1973. március 11.)

A kívülálló talán nem is hiszi el nekünk, magyartanároknak, hogy Petőfit tanítani 
a középiskolában igazi kihívás. Tanítani? Hitelesebben hangzik, ha a Mezősi Károly- 
féle jelszót tűzzük ki célként: „Közelebb Petőfihez”. Igyekeznünk kell úgy bemutatni 
ezt a pályaképet, hogy -  Fekete Sándor megjegyzésére hivatkozva - igazán közel kerül
hessünk Petőfihez. így, többes számban, illetve mindketten: a tanulók és mi, tanárok.

Még a tapasztalt irodalomtanár is némi szorongással kezdi meg sokrétű munkáját. 
Bizonyára nagyobbak az elvárásaink, és ez mindkét félre vonatkozik. „Ha költő, akkor 
Petőfi” -  gondolja a diák, és a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kíséri a Petőfi- 
órákat. (Valljuk meg őszintén, nagy felelősség hárul ránk, nehogy csalódjon.) Ott ül 
azonban a tanulóknak egy másik csoportja is, amely unott arckifejezéssel bámul maga 
elé; az arcokról leolvasható: „Ugyan, mi újat tud még mondani?” Az unott arckifeje- 
zésű, spleenes diákok közé tartoznak azok is, bár kevesen vannak, akik tájékozottsá
gukkal felülmúlják osztálytársaikat; ők Thomas Mannt, Kafkát, Beckettet, Esterhá- 
zyt, Garaczit (is) olvassák, tehát ebből a felső perspektívából becsülik le a szamárdal 
és a csárdák költőjét, akit bonyolulttá vált korunk és költészetünk szempontjából túl 
egyszerűnek, tudatlannak, naivnak vélnek. A lánglelkű, a gyermek, a fiú poétát pedig 
szintén elutasítják, elcsépeltnek tartják.

A tanárnak nehéz dolga van. Bizonytalanul kezd hozzá a Petőfi-versek feldolgo
zásához, mert nem tudja, milyen előtudással rendelkeznek diákjai. A szabadságharc 
költőjét valamikor a családból hozták magukkal, tehát valamiféle iskolán túli ismere
tekkel érkeztek a középiskolába, de ma már ez sem valósul meg. A mit-mennyit-ho- 
gyan? probléma megoldása minden eddiginél nehezebb. A magyartanár megvívja a 
maga küzdelmét, míg megtanulja (megpróbálja) Petőfit megközelíteni, mert mindig 
kiderül: a legismertebb költő a legkevésbé ismert. Szoborrá vált. Éppen a megszokás 
által vesztettük el őt, idézhetjük Nemes Nagy Ágnes megállapítását. Az irodalomtanár 
gondja valahol itt kezdődik, amikor a megszokás és a helytelen túlünneplések ellen 
veszi fel a harcot, amikor tanítványaival együtt újra elkezdi Petőfit keresni. Az első 
csalódás viszont akkor éri, amikor kiderül, hogy csak a név és a sztereotípiák sokasága 
terjed. Az ismeretek hiányosak, az iskolai és az iskolán túli mozaikokra nem építhet, 
a megszokás és a toposz az ismeretektől függetlenül létezik a diákok tudatában. A 
szobor is ezekből formálódik. A huszadik század hetvenes éveinek elején középiskolai 
magyartanárom még írásbeli feladattal kezdhette a Petőfi-órákat. Egy órát kaptunk
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arra, hogy leírjuk, mit tudunk, mit olvastunk a költőtől és a költőről. Ha nem is szü
lettek fényes munkák, de egész órán írtunk.

Tanári pályafutásom második évében rá kellett döbbennem a hiányosságokra. Fel
méréseket végeztem tanítványaim körében, és megbizonyosodtam az igazságról. Ez
után rákérdező módszerrel, de új ismeretként tanítottam a műveit, illetve a Petőfi-gon- 
dolkodást és a Petőfiről való kreatív irodalmi elmélkedést; hogy a költő valóban egyéni 
olvasmányélménnyé váljon. A stratégia tehát változott, ahogy a versek interpretációja 
is átalakult.

A Nemzeti dal szerzője csak akkor közelíthető meg, ha mi, tanárok is állandóan 
újraolvassuk őt, valamint ha mi is kialakítottuk a magunk mozgó Petőfi-képét, amelyre 
a nyitottság és a sokrétűség jellemző. Nyitottság, ugyanis minden új mozzanat befo
gadására készen állunk, Petőfi-olvasataink pedig változnak. A Petőfi-befogadás másik 
pillére a sokrétűség. Az ismert költő ugyanis a legnagyobb felfedezés lehet tanulóink 
számára, ha úgy tanítják, hogy ablakokat nyitnak, ha a ma és a jövő nézőpontjából vizs
gálják költészetét, az évfordulók kapcsán pedig újraértékelik. Verseit kötetből érdemes 
tanítanunk, nem csupán tankönyvből. Ez az egyszerű csel Petőfi-olvasásra szoktat. 
Ha házi feladatot adunk fel, a diákok többsége a kötelező vers/versek mellett esetleg a 
mellette megbúvót is elolvassa, böngészi a műveket. A Petőfire legyintő tanulók szem
pontjából fontos tudatosítanunk a költő olvasmányélményeit (a francia elődök és kor
társak, Shakespeare, Byron stb.), ezeket az irodalomtörténeti adatokat fokozottan kell 
hangsúlyoznunk, nehogy a Petőfi-féle népiesség a tudatlanság fogalmával azonosuljon. 
A mézeshetek szerelmes versei kapcsán például a költői olvasmányokat is kiemelhetjük 
(George Sand, Boz, illetve Dickens, Dumas).

A Petőfi-versek bonyolult szerkezetét, ellentéteit rajzos vázlatokkal, gondolattérké
pekkel érzékeltethetjük, valamint a verstani sajátosságokra, az időmértékes verselésre is 
kitérhetünk. Idéznünk kell a költő-utódok és a Petőfi-kutatók műveiből, ki kell térnünk 
az új értelmezések jelentőségére. A művészi interpretációk összehasonlító vizsgálata is 
élményt jelent az órákon. A képzőművészeti és zenei vonatkozások kapcsán beszámo
lótémákat oszthatunk ki (például Barabás, Orlay, Liszt, a korabeli magyar zenei élet 
és a népzene). Petőfi munkásságáról több beszámolót és házi feladatot adhatunk fel: 
például az 1848-ban keletkezett versek összehasonlító elemzése, a látomások vizsgálata, 
könyvtára és olvasmányai, a kortárs írókhoz fűződő kapcsolata, szerelmi költészete, a 
biedermeier hangulat megnyilvánulása stb.

Megtanítjuk Petőfi márciusát, a történelmi mozzanatokat, a Nemzeti dal és a láto- 
másos versek költői attitűdjét, szabadság és szerelem mindig újraértékelhető összefonó
dását, A helység kalapácsa és Az apostol című műveket is elolvastathatjuk (a gimnazis
tákkal feltétlenül!), de a legfőbb cél mégis az, hogy a sokarcú költőt ismertessük, illetve 
szerettessük meg tanulóinkkal, valamint hogy Petőfi-olvasókká tegyük őket.

A mai diákkal (mai perspektívából) a Felhők-korsz&k szerzőjét lehet igazán meg
kedvelteim: a modern Petőfit a posztmodern írókért rajongó tanulók is elfogadják, sőt 
utalhatunk arra, hogy Csáth Géza szintén ezért a Petőfiért lelkesedett. Jókai című ta
nulmányában1 a Freud által kifejtett álommagyarázási elvek alaptörvényét fedezi fel a 
Felhők verseiben, töredékeiben, vázlataiban.

1 CSÁTH Géza, Jókai = Pesti Napló, 1913. december 21.
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Petőfi-olvasatunk a (többszöri) tanítást követően alakul ki igazán, ekkor figyelünk 
fel a versek motívumaira, a kevésbé kutatott sajátosságokra, amelyekkel kapcsolatban 
házi feladatot, beszámolót, érettségi dolgozatot adhatunk fel, de házi dolgozatra is al
kalmas témakörök lehetnek. Kutathatjuk a költő magány-motívumát, jövőképét, vég
telen- és sivatag-élményét, az álmok és jóslatok helyét költészetében, temetés-vízióit 
és halál-motívumát (például a szerelem és halál kapcsolatát is!), ősz-képét (Horváth 
Jánosra utalhatunk!), a transzcendencia szerepét és a csillag-motívumot, a virág, a 
tündér, a folyó, a hóhér, az apostol, a rab, sőt a kis szó (motívum) szerepét (Pilinszky 
utal a „kis lak áll” kis szavára), Petőfi szerepváltásait, humorát, iróniáját, vándor-ma- 
gatartását (ez az utazók kora), sétálásait, a Pándi Pál által elemzett belső konfliktusait, 
valamint a csend-élményt, amely Kosztolányi, Juhász Gyula és Pilinszky csendjeivel 
vethető össze. A Petőfi-féle csendről megfeledkezünk, inkább az indulatot, a hangerőt 
szoktuk kiemelni. Ezekre a kis mozzanatokra is fogékonnyá, szenzibilissé kell ten
nünk diákjainkat. Egy-két ilyen csemegére mindig jut időnk!

A Petőfi-kutatásokkal, a Petőfi-titkokkal is felcsigázható a tanulók érdeklődése. A 
tanórán valóban kevés időnk marad erre, de a szakköri foglalkozás keretében szólha
tunk róla. Mezősi Károly említett műve, a Közelebb Petőfihez című kötet2 foglalkozik 
például a Csillagtalan éjek című könyv rejtélyével, Milton Smith és Emich Gusztáv Pe- 
tőfi-kéziratokkal kapcsolatos ténykedésével. Egyik újabb meglepetés az 1843-as mű
veket tartalmazó Ibolyák című kötet,3 amely eddig ismeretlen írásokat foglal magába, 
a húszéves színész-költő főként önéletrajzi ihletésű alkotásait. A két beszély (novella) 
értelmezése (A párbaj, A bajazzo) kiváló szakköri feladat. Petőfi lírai jellegű kisprózái 
nyelvi, stilisztikai szempontból beleillenek a kortárs művek sorába, ám a sűrítés és a 
nézőpontváltás ténye a mai olvasó számára is értéket képvisel. A párbaj című beszély 
töredékessége, fordulatai szinte Mészöly Miklós videoklipjeire emlékeztetnek, A ba
jazzo viszont a Lear király filozofáló udvari bolondját idézi, akit Petőfi színészként 
alakított. Mindkét mű drámai jellegű, a részekre tagolás, a szövegszerkesztés külön 
elemzést igényel, szinte a Barbárokra emlékeztet. Petőfi drámaírói munkásságára is 
kitérhetünk, ugyancsak a jelen perspektívájából. A kortárs drámaírót keressük és lás
suk benne, sőt műveinek vajdasági bemutatóira is hivatkozzunk (forrásként Gerold 
László Meglelt örökség című kötete szolgálhat4).

Utalnunk kell arra is, hogyan látták és látják Petőfit a kortárs költők és az utódok, 
a szomszéd népek költői, a fordítók, a világirodalom nagyjai. A forradalmár Petőfi 
számos nézőpontból közelíthető meg, éppen a költőtársak ítélik meg különbözőkép
pen (Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasó
könyve5). Kerényi Ferenc Szendrey Júliáról szóló monodrámája 1850-ből pergeti visz- 
sza az eseményeket. A forradalmiság kérdése projektmódszer segítségével vizsgálható 
mélyrehatóan.

2 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972
3 PETŐFI Sándor, Ibolyák, Budapest, Argumentum -  Kortárs, 1996
4 GEROLD László, Meglelt örökség, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1994
5 MEDVIGY Endre szerk., Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A forradalom és szabadságharc 

olvasókönyve, Budapest, Püski, 1997
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Hogy mit tanítsunk a Petőfi-versek kapcsán az iskolában, a tanórán és azon kí
vül? A tapasztalatból biztosan állítható az, hogy a szobor helyett a mában élő költőt 
kell előtérbe helyeznünk, méghozzá új nézőpontból, a ma emberének és olvasójának 
szempontjából, az újabb és újabb Petőfi-olvasmányok és -élmények szemszögéből. Az 
élmény és az élményszerű megközelítés a sikeres tanítás legfőbb titka. Ennek elérésé
hez azonban a kreatív tanáregyéniség, a Petőfit olvasó pedagógus járul hozzá. Az iro
dalomtanárnak vállania kell a felelősséget azért is, hogy miként él és hat majd Petőfi 
a jövőben.

Az apostol például a következő vázlat alapján vizsgálható:
-  A személyiségszerkezet, a személyiség-etika sokrétű problémája.
-  A szolga - ember -  polgár képletet Szilveszter magányosan, egyedül képes be

járni. A polgár mint Petőfi egyik kulcsszava: magasabb erkölcsi renddel rendelkező 
ember, aki megtapasztalta a társadalom minden bűnét. A királyságot ellenzi, a jö
vőképpel függ össze, utólagos igazságszolgáltatás. A magánember boldogságának és 
a polgár feladatvállalásának konfliktusai. A család biedermeier idilljének tagadása.

-  A barátság hiányának mozgatórugói.
-  Ős-szellem: a Szabadság istene. Világszellemet az a nemzet képvisel, amely a 

világszabadságért küzd. A neopanteizmus szerepe. A felvilágosodás hatása.
-  Az apostol szótárának hívószava: a nép. A nép háromszor tagadja meg prófétá

ját, mint Péter Krisztust (a falu tömege a pap hatására, könyvének olvasói, a lincselő 
csőcselék). Szilveszter nem vonul remeteségbe, nem lesz világgyűlölő.

-  Élő és világirodalmi minták, intertextuális mozgások. A néptől elszigetelődő 
forradalmár sorsa. Louis Alibaud, aki sikertelen merényletet követett el Lajos Fülöp 
ellen 1836-ban. (Louis Blanc írta meg). Alfréd Musset: A század gyermekének val
lomása (Lukácsy Sándor). Charles Dickens hatása. A párizsi külvárosról, alvilágról, 
bohémvilágról szóló művek (Eugéne Sue művei), a reformkor is hasonló divatot követ: 
Nagy Ignác, Kuthy Lajos. Olvasmányai: Shelley, Byron, Lenau, a fogságokból fennma
radt naplók. Spartacus és Rousseau neve elhangzik. Az utópiák hatása.

-  A Szilveszter körüli szereplőknek nincs tulajdonnevük -  nevük csak: úrfi, ne
velő, pap, szerkesztő, király, vénember, öregúr stb. A helynevek hiánya.

-  Műfaji kérdések: közel áll a verses regényhez. A drámai költeményhez szintén 
közelít: a mitikus ember. Inkább elbeszélő költeménynek tartják. Tengelyes szerkezet?

-  Lírai átszövöttség.
-  A szőlőszem-alakzat értelmezése, ennek elmélyült vizsgálata.
-  A sugár-motívum tüzetes végigvezetése, sugár-tipológia a műben.
-  Szilveszter monológjai. Az átok kérdése.
-  Szilveszter a börtönben: lélektani és filozófiai mozzanatok, a madár mint a sza

badág toposza.
-  Menekülési útvonalak: természet, szerelem, látomás.
-  Sír-kép, sír-képzetek.
-  Versforma, verstani vonatkozások. A „szabálysértő irodalmiság poétikája". 

Narrátor és narráció.
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-  Az apostol szellemi környezete. Petőfi verstérképe. Önéletrajzi motívumok és 
utalások.

-  Az apostol sorsa, utóélete.
(Forrás: Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Budapest, Osiris Kiadó, 

2008, Margócsy István: Petőfi-kísérletek. Tanulmányok Petőfi Sándor életművéről, 
Pozsony, Kalligram, 2011)

A költő születésének 150. évfordulójára Petőfi az iskolában címmel kötet jelent meg 
Szegeden (az iskola itt általános iskolát jelent!), melynek anyaga a Szegedi Tanárképző 
Főiskola által szervezett nemzetközi tudományos ülésszak fellépőinek tanulmányai
ból állt össze6. A konferenciakötetben erősen érvényesül a kiadás idejének ideológiai 
hatása, viszont kitekint a határon túli Petőfi-értésre, valamint a művészetköziség as
pektusa is érvényesül. A jugoszláviai Petőfi-tanításról Dávid András szólt. Hét sza
kaszra tagolt tanulmányának címe: Petőfi tanítása a jugoszláviai magyar tannyelvű 
iskolákban. Dávid András bevezetője a Petőfi-kultuszra, a név elterjedtségére, vala
mint a Petőfi brigád világháborús szerepére utal, arra az emberi egyetemességet és 
szabadságot hirdető Petőfi-üzenetre, amely Fehér Ferenc és Laták István verseiben 
is felbukkan. Dávid András írása az óvodától indít, majd áttekinti az általános iskola 
tantervi anyagát, végül pedig eljut a kultusz következő lépcsőfokáig, a középiskolá
ig, a tankönyvek, sőt az anyanyelvápolás és Petőfi jugoszláv irodalmi kapcsolatainak 
és fordítói tevékenységének problémájáig. 1972-ben Dávid András patetikusan szólt 
arról, hogy mit jelent a jugoszláviai magyar tanulóknak a szabadságharc költője. Ez 
a kötet sok tekintetben elavult, de Dávid András áttekintése a kultusz tekintetében 
izgalmas.

Manapság az iskolákban Margócsy István könyvei adhatnak ötletet az újraolva- 
sáshoz, az érettségi dolgozatokhoz, a kreatív vitákhoz. Az apostol sorsa, Petőfi szerep
dilemmái, Petőfi a Nyugatban, a kultusz vizsgálata stb. számos tudományos kérdést 
vet fel, amelybe már a középiskolás is beleláthat.

6 HEGEDŰS András és MIKLÓSVÁRI Sándor szerk., Petőfi az iskolában, Szeged, Tanárképző Fő
iskola Szakszervezeti Bizottsága, Módszertani Közlemények, 1972
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JÓZSEF ATTILA ÉS IRODALOMOKTATÁSUNK KULTÚRÁJA

Az oktatás fogalma nem korlátozódik csupán hagyományos jelentésére. A József 
Attila-tanítás vonatkozásában is kiemelhető az oktatás folyamatjellege, a felfedező 
aktusok jelentősége, a múltban felállított (regionális) követelményrendszerek újra
gondolása, valamint az a tanulói-tanulási és módszertani kultúra, amelyben a tanári 
szerep - a megértő irodalomtanítás jegyében -  változik.

A dolgozat főként a középiskolai irodalomtanítás dokumentumait gyűjti össze, 
utal a recepciós háttérre, az ideológiai korlátokra, a kultuszra, a tabura, illetve az iro
dalomtudomány és irodalomtanítás kapcsolatára.

Iskola és kultúra, az iskola mint kultúra

A tudomány semmiképpen sem tekinthet elszigetelten az oktatás folyamatára, 
utóbbi fogalmát nem korlátozhatja a hagyományos jelentésre, hanem kölcsönhatá
sokat, a meghatározott makro- és mikro-szempontokat is figyelembe kell vennie. A 
kulturális kontextus látószögéből felvethető az oktatás funkciójának problémája, il
letve az iskola helye/helyzete magában a kultúrában. Felmerül az interdiszciplinaritás 
problematikája is, például hogy milyen kötöttségekkel küzd az intézményesített ok
tatás, hogy az iskolának a kultúra reprodukálása-e a célja, vagy ennél többre törek
szik, hogy a különféle változások hogyan hatnak ki az elvárásokra, az iskolai kánonra, 
hogy az ideologikus kapcsolati háló mikor került egyes tantárgyi jelenségek helyébe, 
hogy a tantervi célkitűzésekben és a szakmai továbbképzéseken milyen fetisizált érté
kek szerepelnek, hogy milyen kulturális megkülönböztetések merülnek fel stb.

Felfogható ez oly módon, ahogyan az antropológusok hangsúlyozzák: a kultúra 
a világ megértésére és működtetésére alkalmazott technikák és eljárások készlete.1 A 
kultúrák, a kulturális igények tehát változnak, a technológiák, a mediális dimenzió 
mozgásai pedig szintén lényegesek az oktatás kultúrája, valamint a módszertani kul
túra szempontjából. Az egyén mentális élete, a kulturális erőforrások használata és 
maga az iskoláztatás problémája egyértelműen túlmutat az intézményen. Az oktatást 
ma már a teoretikusok egyre inkább úgy írják le, ahogyan az a kulturális környezet
ben elhelyezkedik, ahogyan a megértést és a tanulási kultúrát megvalósítja, ahogyan 
megértés és magyarázat differenciálódik. Jerome Bruner azt a hiedelmet is cáfolja, 
mely szerint szükségképpen ellentmondás van komputáció és kulturalizmus között, 
noha az utóbbi esetében kiemeli a szubjektivitás, illetve az interszubjektivitás kultu
rális jelentőségét, érinti a nyelv korlátainak problémáját.

1 BRUNER, Jerome, Az oktatás kultúrája, Budapest, Gondolat Kiadó, 2004,95., 7-13. A kötet akkor 
keletkezett, amikor a szerző a narratívum problémájával foglalkozott.
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Kockázatok, perspektívák

Ha a vajdasági József Attila-tanítást/József Attila-tanulást vizsgálom, akkor sem 
csak az a fontos, hogy mikor és mit tartalmaztak/tartalmaznak az érvényben levő 
tantervek, tankönyvek, hanem az is, hogy miként interpretálja a hivatalos oktatási 
követelményrendszert az adott (az ezt fenntartó) kultúra. Ráadásul az sem elhanya
golható nézőpont, hogy egy adott szituációban az oktatás intézményessége miként és 
mennyire dinamikusan érvényesíti elvárásait. Ha például az oktatási tér beszűkül, ez
által a kulturális változások lehetőségei is csorbulnak. Ha viszont tágabbá válik, ismét 
nagy a kockázat: a kultúra által tabuvá tett nézetek bekerülnek az oktatási folyamatba, 
az interpretációk sokszínűsége érdekeket sért, vagyis nincs megoldás, a hatékony ok
tatás mindig „veszélyeztetett”2. Amennyiben az oktatási program nem vállalja fel ezt 
a veszélyt, akkor a hatékony és dinamikus oktatás esik áldozatul.

A magyar irodalomtanítás vajdasági szakembereinek egy csoportja például a het
venes években megriadt a marxista világnézeti nevelés (a marxista tudomány) háttér
be szorulásától, a tágabb oktatási tértől; az iskolareform (az egységes középiskolások 
létrejötte, a gimnáziumok feloszlatása), az új tantervek és tankönyvek országos szin
ten is aktuálissá tették az erről szóló szakcikkeket. Az irodalomoktatással foglalkozó 
szakemberek tudományos világnézeti nevelésről beszéltek, a kiemelkedő pedagógus
egyéniségek viszont az ideológiai szűkösségen belül követelték meg a mozgást, főként 
az olvasóvá nevelés céltételét. Megfigyelhető például, hogy a hetvenes és nyolcvanas 
évek ideológiai nevelést hirdető tantárgy pedagógiája elméleti síkon is kiemelte a tan
terv és a tankönyv közötti különbséget, erről később sokáig nem szóltak ennyire nyíl
tan. A színvonalas szakcikkek a tankönyv szövegválogatásának tágabb lehetőségeit 
hangsúlyozták.

Az elmondottak alapján tehát sokféle József Attila-tanításról beszélhetünk, olyan
ról is, amely érdekeket szolgál, vagy amely az adott szituációban érdekeket sért, de 
olyanról is, amelyet a pangás, a mobilitás és a nyugtalanító kérdések hiánya jellemez. 
Erős korlátok esetén pedig a rejtett tantervek is működésbe lépnek. A József Attila- 
tanulásról azért nehéz hiteles képet adni, mert zárt és nyílt oktatást, kanonizálást és 
burkolt kanonizálást, belső és külső szempontokat, elvárást és konvenciót, valamint 
egyéb aspektusokat kell figyelembe vennünk. Az oktatási viták nálunk is ritkán érin
tik a tanítás és tanulás belső problémáit, az értelmezett, a megvalósított és a rejtett 
tantervek működését, hiszen ezek hozzáférhetősége a kívülálló számára sokkal ne
hezebb.

Az 1989 előtti ideológiai korlátok után a nyitás igénye figyelhető meg az új, kocká
zatos, ezért heves és jogos vitákat kiváltó magyarországi (új típusú) érettségi esetében. 
József Attila vonatkozásában a Kelecsényi László Zoltán-féle Irodalom. Tételek. Új 
érettségi kötet3 kitekint a költő sokoldalú világnézeti tájékozódási folyamatára (lásd 
a névsort: Bergson, Croce, Hegel, Marx, Freud), az irodalmi hatásokra, a recepció 
plurális értékrendjére. Az ajánlott tételek a megértő irodalomtanítás stratégiáit és a 
komplex gondolkodási tartalmak működését, a vitalehetőséget sugallják, hiszen a

2 BRUNER, I. m., 26.
3 KELECSÉNYI László Zoltán, Irodalom. Tételek. Új érettségi, Budapest, Corvina, 2005
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tanulók például véleményeket olvashatnak József Attila lírájáról, majd ezek kapcsán 
kell érvekkel állást foglalniuk, vagy meghatározott motívumokat áttekinteniük {kéz, 
törvény stb.). Az utolsó ajánlott tétel több nézőpontból is meglehetősen kockázatos, 
az sem biztos, hogy túlzottan sikeres („Mutassa be a legutolsó versekben kifejeződő 
szépséget!”4). Az érettségi tételsor egyébként a hagyományos irodalomtörténeti elren
dezést követi, ebben a linearitásban József Attila Illyés Gyula után és Radnóti Miklós 
előtt szerepel, míg 1995-ben Csákvári József hasonló tételfeldolgozásában Radnótival 
együtt Az avantgarde című fejezetbe kerül, míg Illyés a Mai magyar irodalom sűrített 
fejezetében kap helyet.5

Didaktikus helyzetek, antinómiák, kulturális modellek

Újabban -  az oktatás optikájából -  egyre eredményesebbek a kulturális pszicho
lógia és a kultúraközi pszichológia kutatásai, ezek a vizsgálatok a kultúrába ágyazott 
viselkedést, a szocializációs lehetőségeket, a kultúr-inkluzív kutatási paradigmát, a 
kulturális modellt értelmezték. Az iskolai oktatás-nevelés folyamata vagy a megva
lósított teljesítmény szemszögéből kiemelkednek többek között az egyes régiókban 
megnyilvánuló eltérő történelmi, politikai tapasztalatok, továbbá a meghatározott 
körülmények révén formálódó kulturális modellek.6 Jó példa az elmondottakra, az 
ideológiai bezártságra, a kisebbségi oktatásra „az Ukrán SZSZK magyar tanítási nyel
vű középiskoláinak” 10. osztályos, 1983-ban kiadott (már „módosított kiadású”) tan
könyve, amelynek szerzője Balla László.7 A kárpátaljai régió tankönyve József Attilát 
Adyval, Móriczcal, Juhász Gyulával, Zalka Mátéval és Radnótival helyezi egy fejezet
be. Az értelmezésekkel kiegészített versválogatás pedig a következő: Tiszta szívvel, 
Favágó, Szocialisták, Munkások, Fagy, Határ, Búza, Hazám.

1983-ban tehát József Attila opusa még mindig a szocialista kultúra, sőt a szoci
alista realizmus modellje. Munkásságának jelentőségét így interpretálja a tankönyv 
szerzője: „József Attila a legsúlyosabb elnyomás, a legféktelenebb reakció idején lett a 
szocialista realizmus egyik úttörője a magyar költészetben. (...) Szinte felmérhetetlen 
József Attila jelentősége a szocialista realizmus alapjain álló magyar proletárköltészet 
fejlesztésében. (...) Hatása nemcsak saját korára, a felszabadulás előtti haladó költé
szet fejlődésére terjed ki: József Attila munkássága követendő példakép a mai magyar 
szocialista költészet számára is. Költészete népszerű az egész világon, de elsősorban a 
kommunista társadalmat építő Szovjetunióban.”8

A szöveg említést tesz az adott társadalmi szituációban elvárható kapcsolattörté
neti vonatkozásokról. A cseles fordulat a lábjegyzetekben következik be, a tankönyv- 
szerző határsértést követ el. A jelentéktelen, kisbetűs jegyzet ugyanis a magyarországi 
József Attila-kultuszra utal, arra a magyarországi intézménysorra, amely a költő ne

4 KELECSÉNYI, Irodalom, i.m., 250-257.
5 DR. CSÁKVÁRI József, Irodalom. Tételfeldolgozások, műelemzések érettségizőknek és felvételizők

nek..., Alex-typo Kiadó és Reklámiroda Bt., 1995,176-187.
6 VAJDA Zsuzsanna és KÓSA Éva, Neveléslélektan, Budapest, Osiris, 2005,64-68.
7 BALLA László, Irodalom, Kijev-Uzsgorod, Ragyanszka Skola Kiadó, 1983
8 I. m., 185.
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vét viseli.9 Természetesen a lábjegyzet szintén a kádári, vagyis a szocialista Magyar 
Népköztársaság kulturális intézményességét lajstromozza, mégis távlatokat, veszélyes 
művelődéstörténeti kijáratokat nyit.

A példa elrettentő: az oktatást legfőképpen az egyoldalú, sematikus, a befejezett 
tudományt valló modell fenyegeti, különösen azért, mert óriási a távolság a szöveg és 
annak olvasója között. A sztereotípiákba kényszerített József Attila-olvasatok követ
kezményei a legveszélyesebbek, ugyanis az ily módon nevelt olvasók a későbbiekben 
sem keresnek majd más lehetséges modellt.

A Vajdaságban szintén ekkor, az 1982/83-as tanévben módosul az egységes kö
zépiskola tanterve. A második osztály tantervéből egy jóval sokoldalúbb és egyáltalán 
nem befejezett József Attila-kép bontakozik ki, az ideológiai irányultság azonban a 
tantervi célkitűzésekben erősödik, tudniillik közvetlenül Tito halála után a jugoszlá
viai oktatáspolitika az önigazgatású szocializmust, a testvériség-egység eszméjét, a 
marxista világnézeti nevelést, a jugoszláv szocialista hazaszeretetet, a szocialista hu
manizmust, valamint a szövegek marxista szempontú szemléletét hangsúlyozza. A 
kárpátaljai oktatásban szereplő verseket a Vajdaságban sokkal előbb találjuk meg 
(például 1961-ben, majd 1967-ben a különböző pedagógiai dokumentumokban).

A kilencvenes évek második felének balkáni háborús zűrzavara az ellenőrző struk
túra bomlását is eredményezi az oktatásban. Érdekes színfolt például, hogy az 1980-as 
évek végéig (vallási szempontok miatt) tabuként kezelt Betlehemi királyok helye a ki
lencvenes évekre megszilárdul az általános iskola negyedik osztályának tantervében.10

Az 1985-ben kiadott főiskolai jegyzetben, a Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
ben (Pedagógiai Akadémia, Szabadka) egyébként a következő József Attila-versekkel 
ismerkedhetnek meg a pedagógusjelöltek: De szeretnék gazdag lenni, Szeretném, ha 
vadalmafa lennék!, A kanász, Nyár.u A versszövegek a nélkülözésre reflektáló önké
pet, a „nyomorrepertoár”12 legendásított változatait, vagyis az éhező, a származásánál 
fogva kívülálló, a tragikus József Attila-ént hangsúlyozzák. A verscímek bizonyítják, 
hogy a pedagógusképzésben fokozottan törekednek a nevelési célok érvényesítésére. 
A szerkesztői stratégia alapján a József Attila-versek -  a vajdasági recepciós háttér
nek, Bori Imre kutatásainak és szabadkai tanítóképzős hagyományának megfelelő
en -  avantgárd kontextusba kerülnek. József Attila szövegei Kassák verseivel együtt 
valamiféle rejtett egységet képeznek a tanítójelöltek számára összeállított jegyzetben.

9 Uo.
10 Vö. Prosvetni glasnik, 1997. május 20., XLVI/8., 51.
11 Vö. VARGA Zoltán, Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény, Szabadka, Pedagógiai Akadémia, 1985, 

125-127.
12 Tverdota György tanulmányából = UŐ., Költőnk és Kora. József Attila Emlékév 2005, Budapest, 

ASPY Stúdió Kiadó, 2005,40.1. A tragikus József Attila-kép egyoldalúságáról lásd még: Tverdota 
György, Ultima verba. A költő utolsó verse mint végrendelet = KALLA Zsuzsa, TAKÁTS József 
és TVERDOTA György szerk., Kultusz, mű, identitás, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005, 
122-131.
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Tervezés, célkitűzés - kulturális szerkezet, kulturális 
célok és „a burjánzás társadalma”i3

Az iskolai tanítást-tanulást meghatározó tanterv egyik lehetséges definíciója a kö
vetkező: „A tanterv (...) az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az 
iskola között ”14 A korszerű didaktika döntési, illetve választási folyamatként értelme
zi a tervezést. A József Attila-tanítás szempontjából az is lényeges, hogy nálunk a tar
talom- és tankönyvközpontú tervezési modell él, jóllehet mindig voltak kisebb vagy 
nagyobb szabadságot biztosító, megszorító és rugalmasabb tanterveink, periódusaink 
is. Szabadabb oktatásirányítás esetén például csak a szerző neve került be a tantervek
be, és a versek megválasztására a magyartanár egyéni lehetőséget kapott.

Az 1960-as évek közepe törésvonalat jelent a vajdasági József Attila-tanításában, 
mert ekkor kapja meg stabil helyét a hivatalos tantervekben, pontosan akkor, amikor 
Ulf Hannerz a kulturális egység felbomlását, a kulcspárok kialakulását hangsúlyozza 
(centrum és periféria, metropolisz és peremterületek). Az ideológiai megszorítások 
és az egységes, központi tanterv ellenére hamarosan (az 1970-es évekre) egy arány
lag sokrétű és modern József Attila-kép alakul ki régiónkban, csakhogy ez a kép alig 
mozdul el a későbbiekben.

A személyes visszaemlékezések azt igazolják, hogy az 1940-es évek végére, az öt
venes évek első felére József Attila bekerül az iskolába. 1952-re megjelenik B. Szabó 
György József Attila-kötete, az ötvenes évek elején még Fejtő Ferenc is foglalkozik az 
irodalomtanítás problémáival, Bori Imre szabadkai tanítóképzős tanári korszakában 
végzi tudományos kutatásait (1956-1960), 1961-ből pedig jelentős József Attilára vo
natkozó iskolai adatok maradnak fenn.

Fejtő Ferenc a Híd 1952. szeptemberi számában József Attila ifjúkori levelének 
következő mondatát idézi: „Én most már nem is költőnek tartom magamat, hanem ta
nítónak.”15 Fejtő Hegelre utal, aki szerint a művészet a tudatosodás egyik módozata, a 
világmegismerés egyik, a tudománnyal egyenrangú válfaja, és egy Galamb Ödönnek 
címzett diákköri József Attila-levéllel bizonyítja, hogy a költő már tanulóként ösztö
nösen ráérzett ugyanerre.16 Fejtő legfontosabb konklúziója így szól: „Örüljünk an
nak, hogy a magyar nemzedékek hosszú sorai egy ily nagy költő segítségével tanulnak 
majd meg harcosnak lenni úgy, hogy még a küzdelem hevében se feledkezzenek meg 
az emberséges eszmékről, amelyek meghonosításáért küzdenek.”17 József Attila mint a 
nemzedékek tanítója Debreczeni József József Attila című versének utolsó strófájában 
is hangsúlyozottá válik: „Verseket írt. Egy elesett / Bús nemzedéket állított ő lábra...”18

13 BAUDRILLARD, Jean, A rossz transzparenciája (Klimó Ágnes fordítása), Budapest, Balassi Ki
adó - BAE Tartóshullám -  Intermedia, 1997

14 Falus Iván Didaktikája is hivatkozik rá. BOLLÓKNÉ PANYIK Ilona, Az iskola kezdő szakaszá
nak állami tantervei a magyar nevelés történetében = A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. 
BTF Továbbképző füzetek 2., Budapest, 1996,38-65.

15 Híd, 1952. szeptember, 495.
16 I.m ., 487.
17 I .m .,495.
18 Híd, 1951. december, 753.
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Szeli István a gimnázium ötödik osztályának programja alapján írta meg Bevezetés 
az irodalomelméletbe című 1955-ös kézkönyvét,19 amelynek Az irodalmi művek stílu
sa20 című fejezetében József Attila példáira hivatkozik. A metaforára az Anya című vers 
sorait idézi: „Az őszi eső szürke kontya / arcomba lóg zilálva, bontva.” Interpretációja a 
következő: „.. .nem csupán a megőszült haj és a szürke ég hasonlóságát mutatja be, ha
nem az anyaságnak a képzetét is felidézi, így a metafora mélyebb összefüggéseket tár fel 
s olyan hangulatot kelt, amilyen körből veszi a költő.”21 Az Óda hasonlat-sorozatából -  
a korabeli kutatás, ideológiai és oktatáskultúra szellemében - a materialista világképet 
emeli ki: „Hasonlataiban megmarad az anyagi világnál, vagy a haladás gondolatánál 
(... mint fémbe a savak, mint hulló tárgyakat a föld, mint lángot a lélek...). Ebből is 
láthatjuk, hogy a hasonlat nemcsak a megértés eszköze, hanem ennél sokkal több: az 
író eszmevilágának kifejezője.”22 A lírai költészet című alfejezet teljes egészében idézi 
az Ódát, amelyet a kézikönyv szerzőjének következő magyarázata követ: „A költő ezt 
a költeményét ódának nevezi, mert kedvese szépségét dicséri benne, de nem az ódá
nak ünnepi emelkedettségével, hanem helyenként dalszerűen s a reális világból vett 
hasonlatokkal. A költemény ötödik és hatodik szakasza a szerelmi dalnak a frisses
ségével és túláradó érzéseivel hat, míg az első két versszak az elégiának a merengését, 
gondolatbőségét mutatja. Látjuk tehát, hogy a lírai műfajok régi, klasszikus formái az 
újabb költészetben felbomlanak s a költő a formával mind szabadabban bánik, mind
inkább alárendeli a tartalomnak.”23 József Attila bomló, modern Ódája Juhász Gyula 
Petőfi szellemének című ódájával állítható párhuzamba. Tartalom és forma viszonyát a 
kézikönyv egy József Attila-idézettel világítja meg: „A rím és a ritmus ugyanúgy hoz
zátartozik az élmény kifejezéséhez, ahogyan az alany és állítmány a gondolathoz (...) 
az olyan vers, amelyben előbb születik a rím, a ritmus, a versmérték és a mondanivaló 
ehhez igazodik, értelmetlen játék...”24 Kiemelkedik Petőfi szabadságszeretettel áthatott 
lírai leírásainak és József Attila osztályharcos érzésvilágot kifejező Holt vidék című ver
sének összehasonlítása (a szöveget szintén idézi a könyv25) valamint a mama-téma kap
csolódása a tőkés társadalom bemutatásához (Anyám, Anya, Ajtót nyitok, Mama, Kései 
sirató). A szövegek közül az Anyám olvasható a kötetben. Az ötvenes évekre egyébként 
előtérbe kerül a műközpontú irodalomszemlélet.

Az 1960-as évek közepére ügy lesz a József Attila-tanítás, addigra a tudományos 
tevékenységben és a folyóiratokban is megjelennek a polémiák, erről a vajdasági József 
Attila-recepció tanúskodik. Magyarországon szintén ekkor folynak a filológiai kuta
tások.

A hatvanas évektől a hetvenes évek közepéig az iskolakönyvtárakban is megmu
tatkozik a fokozott József Attila-érdeklődés, ezt bizonyítja az Óbecsei Gimnázium és a

19 SZELI István, Bevezetés az irodalomelméletbe. Kézikönyv a gimnázium felső osztákyai számára, 
Noviszád, Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, 1955

20 Vö. Jelentésalakzatok = SZELI, I. m., 224., 226.
21 Uo.
22 Uo.
23 SZELI, l  m., 90.
24 I. m., 74.
25 I. m., 77-78.
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mai szabadkai Svetozar Markovié Gimnázium könyvtáraiban a magyarországi József 
Attila-kiadások megsokasodott példányszáma (1960, 1963, 1967, 1972 és a válogatott 
versek), viszont a Nagybecskereki Gimnáziumban B. Szabó György József Attila-kö- 
tete26 szerepel nagyobb számban.27 A gimnáziumok felkészülnek a kötetből való taní
tásra, a József Attila-olvasók nevelésére.

A József Attila-tanítás váltása a Symposion iránti érdeklődés megnövekedése és 
az Űj Symposion megjelenése körül következik be, a harmadik osztályos középiskolai 
irodalmi szöveggyűjteményben (1964)28 például a következő költemények kapnak he
lyet: Tiszta szívvel József Attila, Ringató, Klárisok, Anyám, Reménytelenül Téli éjsza
ka, A város peremén, Elégia, Óda, Kései sirató, Flóra (Hexameterek, Rejtelmek, Már 
két milliárd), Ars poetica. Hazám (1., 2.), (Csak az olvassa...)y Miben hisztek, Szürkü
let, (Karóval jöttél...); Stern Emil: József Attila (1937. december). A Hazám rövidítésén 
persze eltöpreng a mai olvasó, de ennek ellenére változatos, dinamikus a repertoár. A 
szöveggyűjtemény két illusztrációjából összeáll a Születésnapomra teljes (javított) kéz
irata, vagyis a jól olvasható szöveg.29 Stern Emil neve, szövege később kimarad a tan
könyvekből, kiszorul a köztudatból. Az ambivalencia megléte könnyen bizonyítható, 
ugyanis a levéltárakban megőrzött egyéni éves tervek és tanmenetek -  még 1968 körül 
is -  legtöbbször, sőt leginkább a proletárköltőt és az agitatív lírát helyezik előtérbe.

Az 1970-es években a vajdasági oktatásban kulcsszó a kultúra, illetve a kultúr- 
és iskolapolitika, kulcsfontosságú Lukács György szocialista kultúrpolitikáról vallott 
felfogása, valamint a marxista esztétika elveinek alkalmazása, amely 1974-ben a mód
szertani szakirodalomba is egyre erősebben beszüremlik. Hogy miért? Éppen az ok
tatás veszélyezettsége, a szocialista nevelés célkitűzéseinek megvalósítása miatt, mert 
megállapítják: „az utóbbi években kultúr- és iskolapolitikánkban a demokrácia örve 
alatt egyre kétesebb értékű és szellemű liberalista felfogások vertek gyökeret, terjedtek 
el és váltak uralkodóvá...”30

1974-ben tehát a marxista nevelési célok kiemelése egyre aktuálisabb, habár az új 
tantervek (az 1975/76-os iskolaévtől) az irodalomtanítás korszerűsítését, az élő irodal
mat, a hozzáértő szövegválogatás elvét helyezik előtérbe.31

1984-ben az Oktatás és Nevelés magyar fordításban közli Milán Kozomora Az is
kola kulturális szerepe című tanulmányát, amely az önigazgatású intézményesség és 
a kulturális praxis diskurzusára koncentrál, vagyis a megreformált iskolára, amely 
a szerző szerint az igazi kulturális értékek megértését tartja fontosnak, de hangsú

26 B. SZABÓ György szerk., József Attila, Noviszád, Testvériség-Egység, 1952
27 CSÁKY SÖRÖS Piroska, József Attila-kötetek a vajdasági könyvtárakban = Híd, 2005. április, 

98.; A tantervek beindulására és történeti vonatkozásban lásd még: HORVÁTH Mátyás, A nevelés 
műhelye, Szabadka, Életjel, 2002 és MEDURIĆ, Jovan D., Az Óbecsei Gimnázium 1925-2005, 
Óbecse, Óbecsei Városi Múzeum, 2005,51-57. és 63-69.

28 BORI Imre összeáll., Az irodalom könyve. A középiskolák III. osztálya számára, Üjvidék, Fórum 
Könyvkiadó, 1964,283-299. és 333.

29 I. m., 297.
30 Vö. SÁROSI Károly, Az eszmeiség kérdése az általános iskolai irodalomtanításban és az olvasó

könyvekben = Oktatás és Nevelés, 1974., 2., 31.
31 I.m ., 36.
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lyozza a forradalmi-felszabadító tradíció jelentőségét. A kultúra fogalma alatt érti a 
tanulmány mindazt, ami az anyagi és szellemi élet területén a legértékesebb, és ami 
felkészít a korszerű társadalmi életben való cselekvésre. Az olvasási kultúrával, a nyíl
tabbá váló intézményekkel szintén hosszasan foglalkozik, ám kizárólag az elfogadott 
ideológiai kereteken belül.32

József Attila neve ekkor (a nyolcvanas években) az oktatási folyóiratban a tan- 
menet-modellekben is előfordul. A nyolcvanas évek elején nálunk - az önigazgatás 
szellemében - a tanmenetet a szaktanár és a tanulók számára készült okmányként 
fogják fel, vagyis a diákoknak le is diktálják a tanmenetet, ez az oktatás folyamatossá
gát emeli ki, ebben nyilvánul meg az oktatás (kvázi-)demokratikussága.

Bagi Ferenc az egységes középiskolák második osztálya számára készített tanme
netében 9 órát szán a József Attila-tanításra, ebből kettőt a versmondás témakörébe 
sorol (összesen 62 irodalmi és 4 versmondási órát tartalmaz a tanmenet). Memoriter
ként A város peremén című vers szerepel, az elrendezés pedig látszólag kronologikus 
(lásd József Attila indulása: Anyám, József Attila, Klárisok). A Tiszta szívvel elemzése 
külön órát kap, a továbbiakban elhanyagolható a kronológia, tanár és diák a szövegek 
között mozog, a tanmenet párhuzamos szövegértelmezést, dialogizáló, korszerűbb 
módszertani hozzáállást sugall (például Két pillanat: Óda, Téli éjszaka).33

Az emelt szintű oktatás nyelvi és stilisztikai anyagáról szólva (1981)34 például Jó
zsef Attilát a Nyelvtörténeti példaanyagban idézik.

Határosság-problémák

A következőkben érdemes áttekinteni néhány fontos bibliográfiai adatot, amelyek 
pontosabb információkat nyújtanak arról, hogy hol vagy hogyan szerepel József Attila 
az intézményen kívüli irányítás-ellenőrzés és az intézményi tervezés dokumentumai
ban.35 A feltárt adatok a vajdasági középiskolai magyar irodalmi oktatásra vonatkoznak. 
A reprezentáció az oktatástervezés különböző szintjeit, vagyis a sokrétűség szempontját 
emeli ki:

1965
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA (1965/66-os tanév, 6 óra). Negyedik osz

tály: 1. A Proletárköltészet a magyar irodalomban. 2-6. óráig: József Attila. 7. írásbeli 
beszámoló - J. A. // Kézirat: Éves terv: 1965/66. / Ljubica Popović Közgazdasági Iskola- 
központ, Zenta. (Levéltár: 498.156).

1966
FELNŐTTKÉPZÉS: SZAKMUNKÁSKÉPZÉS (Szabadka, helyi tanterv. 1966. ápri

lis). József Attila, a nagy proletárköltő - új téma, új nyelv a lírai költészetben (Mondd,

32 Vö. KOZOMORA, Milán, Az iskola kulturális szerepe (Palusek Károly fordítása) = Oktatás és 
Nevelés, 1984,56., 13-29.

33 BAGI Ferenc, Javaslat az egységes középiskola magyar nyelv és irodalom tanítása tanmenetének 
az összeállítására = Oktatás és Nevelés, 1983,51., 49.

34 Vö. SINKOVITS Ferenc, Emelt szintű oktatás nyelvi és stilisztikai anyagáról = Oktatás és Nevelés,
1981,42., 44.

35 Vö. NÁDASI Mária, Dokumentumelemzés = FALUS Iván szerk., Bevezetés a pedagógiai kutatás 
módszereibe, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000,317-329.
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mit érlel, Külvárosi éj, Születésnapomra, A város peremén). II Nastavni planovi i prog
rami za sticanje stepena stručne spreme kvalifikovanog radnika. Nastavni plán za 
visokokvalifikovane radnike: Subotica, april 1966. / Školski centar za stručno obrazovanje 
kadrova u privredi „Lazar Nešic’, Subotica, 1966, p. 155. (szerb nyelven).

GIMNÁZIUM. ANYANYELVÁPOLÁS (Zenta, 1966/67 - 1969/70.). A. Jozef II III - 
IV zajednički kurs / Zavod za unapređenje opšteg i stručnog obrazovanja AP Vojvodine 
1966/67., Növi Sad p. 6.

1967
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA (1967/68-as tanév, 7 óra). Harmadik osz

tály: A proletárköltészet. József Attila élete. József Attila mama-költészete, József Attila 
szerelmi költészete, József Attila - Munkások, Szocialisták, József Attila - írásbeli ösz- 
szefoglaló. // Kézirat: Éves terv: 1967/68. / Ljubica Popović Közgazdasági Iskolaközpont, 
Zenta. (Zentai Levéltár: 498.156)

1974
VAJDASÁG SZOCIALISTA AUTONÓM TARTOMÁNY KÖZÉPISKOLAI TAN

TERVE ÉS ÓRATERVE (1974. június 27., 1975. március 4.): Nacrt [Tantervtervezet]. 
(1974. január, a koncepciót 1973. november 19-én és 20-án fogadták el.): Második osztály
- A modern magyar irodalom a tízes és harmincas évek között: József Attila II Nastavni 
plán i program opšteobrazovanih predmeta za omladinu i odrasle u srednjim školama 
SAP Vojvodine / Zavod za unapređenje opšteg i stručnog obrazovanja, Növi Sad, januara 
1974. p. 21.

Környezetnyelv: Második osztály (Irodalmi szövegek): Szemelvények a XX. századi 
magyar prózából és költészetből.

1975
A deklarált tanterv:
Második osztály - A legújabb kor magyar irodalma: Kassák Lajos, József Attila, Rad

nóti Miklós, Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, Weöres Sándor, Tamási Áron.
Anyanyelvápolás: (Az irodalom elemei) Külvárosi éj, Elégia, Születésnapomra, Leve

gőt!, Ars poetica, Eszmélet, Óda, Thomas Mann üdvözlése. Ajánlott olvasmányok: Összes 
versei, Curriculum vitae, József Jolán: József Attila élete.

Környezetnyelv: Második osztály (Kezdők és haladók részére). Irodalmi szövegek - 
József Attila. II Vajdaság SZAT Középiskolai tanterve és óraterve. Tartományi Tankönyv- 
kiadó Intézet, Újvidék, 1975, p. 93., 238., 248., 255.

GIMNÁZIUM (1975/76-os tanév, 6 óra): Szakirodalom: Gyertyán: József Attila, 
Balogh: József Attila. Harmadik osztály: József Attila élete és korai költészete, Agitatív 
lírája, Gondolati költészete, Az elidegenültség költője, Vegyes óratípus - verselemzés. 
Szemelvények a részletes tervben // Kézirat: 1975/76 / Moša Pijade Gimnázium, Zenta. 
(Levéltár: 031.297)

Szerbhorvát tagozat. (Haladók.). Második osztály: József Attila: Altató, Kertész le
szek. II Kézirat: 1975/76. / Moša Pijade Gimnázium, Zenta. (Levéltár: 031.297).

1976
KÖZÉPISKOLA: MAGYAR NYELV (1976/77-es tanév). Második osztály: József Atti

la élete. Dolgozat: József Attila. // Kézirat: Éves terv: 1976/77. / Zenta. (Levéltár: 031.297.)
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1982
AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTOTT TANTERVE (Az 1982/83-as tanév

től. A tantervet 1982. május 21-én fogadták el.): Második osztály - A legújabb kor magyar 
irodalma: Klárisoky Anyám, A város peremén, Elégia, Óda, F/óra.

Környezetnyelv: Második osztály (Haladók részére). Szövegfeldolgozás - József Attila.
1986
EGYSÉGES ÁLTALÁNOS ISMERETI TÁRGYAK TANTERVE A III. ÉS IV. SZAK- 

KÉPZETTSÉGI FOKON (1986. december 31. A szabályzatot 1986. június 12-én, október 
2-án és december 4-én fogadták el.):

Második osztály - A két háború közötti irodalom. Törzsanyag: Klárisok, Anyám, Elé
gia., Óda vagy Flóra, A Dunánál vagy Hazám. Választható anyag: Thomas Mann üdvöz
lése, Születésnapomra. II Vajdaság SZAT Hivatalos Lapja, 4., Növi Sad, 1986. december
31., p. 442.

Környezetnyelv: Harmadik osztály. Szövegfeldolgozás - Anyám vagy Favágó, Ringató
(Flóra-vers, A Dunánál).
1991
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM (1991. május 31.)
Harmadik osztály - Modernizmus és avantgárd a két világháború között: Tiszta szív

vel (Čista srca), Klárisok (Niz), A város peremén (Na periferiji), Elégia (Elegija), Óda (Oda), 
Flóra (Flóra) 1-3. // Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 3., 31. máj 1991., p. 50., 54.

GIMNÁZIUM: TÁRSADALMI - NYELVI IRÁNYZAT (1991. május 31.)
Harmadik osztály - Modernizmus és avantgárd a két világháború között: Tiszta szív

vel (Čista srca), Klárisok (Niz), Reménytelenül (Beznadno), Téli éjszaka (Zimska noć), A 
város peremén (Na periferiji), Elégia (Elegija), Óda (Oda), Karóval jöttél... (Štapom si...), 
Flóra (Flóra) 1-3. // Službeni glasnik SR - Prosvetni glasnik 3., 31. máj 1991., p. 59., 64.

GIMNZÁIUM: TERMÉPSZETTUDOMÁNYI IRÁNYZAT (1991. május 31.)
Harmadik osztály - Modernizmus és avantgárd a két világháború között: Tiszta szív

vel (Čista srca), Klárisok (Niz), A város peremén (Na periferiji), Elégia (Elegija), Óda (Oda), 
Flóra (Flóra). II Službeni glasnik SR - Prosvetni glasnik 3., 31. máj 1991., p. 68., 72.

A dokumentumok csoportosítása, tipizálása most nem feladatunk, de a címzettek 
elkülönülése felismerhető. A megjelenés módja tekintetében valamennyi írásbeli doku
mentum. A hivatalos tantervek mellett (anyanyelv, anyanyelvápolás, környezetnyelv) tan- 
tervtervezet, helyi tanterv, tematikus tervek is szerepelnek az adatok sorában, vagyis az 
intézményen kívüli és az intézményes tervezés forrásai és dokumentumai is kutathatók. 
Megállapítható, hogy a helyi és a tematikus tervek a hatvanas és hetvenes években sokkal 
behatároltabbak, mint amire például a tudomány vagy a korabeli folyóirat-kultúra lehe
tőséget adhatott volna. Az iskolavezetés nyilván elvárta az előírt ideológiai célkitűzések 
erőteljes kiemelését. Az empirikus adatgyűjtés azonban nem ad igazi betekintést az értel
mezett tantervek világába, a magyartanár órai tevékenységébe - a József Attila-szövegvi- 
lághoz való egyéni (tanári) viszonyulás ugyanis nem mérhető.

A határosság problémája, a mobilitás hiánya tehát a József Attila-oktatásban és a cé
lokban megjelölt értékekben egyértelműen fennáll. Ha a tantervet (mint oktatáspolitikai 
eszközt) a magyarországi vagy a többi Kárpát-medencei régió tanterveivel állítjuk párhu
zamba, akkor nálunk 1989 előtt sokszínűbb és modernebb a József Attila-megközelítés,
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hiszen többnyire az avantgárdhoz, a tudományos narratívához kapcsolódik. Kialakul
nak a vajdasági József Attila-versek (lásd például: Klárisok, Reménytelenül), csak az je
lent problémát, hogy a hatvanas évek óta a tantervi versválogatás alig változik, legfeljebb 
a kezdeti proletárköltő hangsúlyozása szorul fokozatosan háttérbe (vö. az 1975-ös év 
egységességre és pluralizmusra utaló jelenségeit). Alternatív megoldásokra az 1986-os 
tanterv ad alkalmat (lásd például a Thomas Mann üdvözlése című verset a választható 
tananyagban vagy a törzsanyag tanári döntésre alapozó stratégiáját). Az iskolatípusok 
tantervei között alig mutatkozik eltérés, legfeljebb az óraszám miatti sűrítés, a versek 
számának csökkentése figyelhető meg, a tankönyvek sem differenciáltak. A más szak
területre felkészítő középiskolák lehetőségei a kisebb óraszám miatt behatároltabbak.

Az elmúlt másfél évtized oktatási rendszerére a tantervi stagnálás, a tanfelügyelői 
rendszer bomlása jellemző, ez a zűrzavar azonban a felkészült magyartanárok egyéni 
lehetőségeit, az értelmezett és a rejtett tantervek hatását (például a világháló, média stb.) 
bontakoztathatja ki. A zűrzavar bizonyosságát az oktatáskultúra teoretikusai magára a 
tanáregyéniségre is vonatkoztatják.

Manapság már végképp nem beszélhetünk egységes vagy egyfajta József Attila-ok- 
tatásról, az iskolában kiemelkedő vajdasági recepció jelentőségéről, függetlenül attól, 
hogy mi található a tantervben, hiszen a pillanatnyi József Attila-megközelítés straté
giája csak rejtve bújik meg a vizsgált forrásokban. Minderre természetesen nincsenek 
megbízható adatok, de a tanulók dolgozataiból például kiviláglik az istenkereső vagy a 
magyarság problémáját érintő József Attila-dilemmák bekerülése az oktatásba. A tan
tervi stagnálásnak köszönhetően a diák-befogadók meglehetősen egysíkúnak tartják 
a kapott, többnyire az életrajzra összpontosító, a megértés stratégiáival nem megkö
zelített, statikus, tanárfüggő, a diákok egyéni olvasatát elhanyagoló költő-képet. A ta
nárok egy része kötetből vagy a magyarországi szöveggyűjteményekből dolgozza fel a 
verseket, kitekint az újabb recepcióra, a tantervi követelményrendszer azonban mégis 
fennáll, ezért nem érzékelhető a mozgás. A verselés, a verstani kérdések József Attilával 
kapcsolatban (is!) meglehetősen háttérbe szorulnak. Szeli István már említett 1955-ös 
kézikönyve a Szép nyári este van című szabadverset vizsgálja tüzetesebben, az alliterá- 
cióra pedig a Medvetánc ötödik versszaka szerepel példaként. A vajdasági recepció ma 
legfeljebb a tankönyvi koncepcióban érvényesül, de ott is csak rejtetten.

A dokumentumok adatai közül kiemelkedik az 1975. évi zentai tematikus (éves) 
terv szakirodalmi hivatkozása, amely Balogh László (addigi megjelenés: 1969,1970) és 
Gyertyán Ervin (addigi megjelenés: 1966,1970,1974) akkor aktuális József Attila-köny- 
veit említi.

A környezetnyelv és az anyanyelvápolás tantervei nagyobb eltéréseket és változa
tosságot mutatnak. A délszláv-magyar kapcsolatok tantervi fejezetei nem tüntetik fel 
József Attila nevét, holott Danilo Kiš fordításai már 1961-ben, majd újabban is megje
lennek, a szerb kultúra felől később a közép-európaiság problematikája emelkedik ki, 
de ez a szempont kevésbé, esetleg néhány szöveg vonatkozásában épül csak be a közép
iskolai József Attila-oktatásba. A kutatás tehát a középiskolai oktatás hagyományára 
szorítkozik, az általános iskolában az utóbbi időkig hasonló stagnálás mutatkozik, az 
alsós tantervek fokozatosan változnak.
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A József Attila-olvasás szempontjából jelentős feladat hárul a felsőoktatásra, külö
nösen, ha a nyitottság és a mobilitás hiányára összpontosítunk.

Kultusz és tabu

Általános iskoláink közül három (a bácskertesi, a gombosi és az újvidéki) viseli 
József Attila nevét.

A magyar szaktantermek írói arcképcsarnokában József Attila fotója (leggyak
rabban az 1936 késő őszén készül fénykép36) általában jelen van. A magyartanárok 
többsége hanganyagot is alkalmaz a tanórán. Latinovits Zoltán versmondása a mi is
koláinkban is a legismertebb, de Koncz Zsuzsa József Attila-slágerei (Kertész leszek, 
Betlehemi királyok, Rejtelmek stb.), időnként Cserhalmi György felvételei ugyancsak 
bevonulnak a vajdasági oktatási intézményekbe, az iskolai ünnepségek és irodalmi 
rendezvények műsorába. Az énekelt versnek tradíciója van a vajdasági József Attila- 
oktatásban, már 1964-ben érettségi házi dolgozatként szerepel a költő megzenésített 
verseinek elemzése (lásd a személyességet előhívó dokumentumokat). A hanganyagok 
közül kiemelkedik Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva már CD-n is megjelent újvidéki 
estje (1969. március 29.; 1987 Hungaroton MHV), ám ez - a beszerzési nehézségek és 
talán a tájékoztatás hiánya miatt - még mindig alig kerül be intézményeinkbe. Szi
getjelenségként jelen van Berek Kati Hungaroton-nagylemeze (yyJátszani is engedd..!\ 
Zene: Sebő Ferenc és Halmos Béla), különösen a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben 
részlete és a Medvetánc-variációk. Manapság a tanár könnyebben tallózik a számító- 
gépes lehetőségek között.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének elődöntőin és az óbecsei döntőn sem 
hiányzik József Attila neve a repertoárról, ezt a Híd repertóriuma bizonyítja.37

1990-ben az érdeklődő gimnáziumi tanulók csoportjai kultikus könyvként tekin
tenek az akkor megjelent Szabad-ötletek jegyzékére36, jóllehet néhány másolat (például 
a torontói, amelynek hibáira Stoll Béla utal) titokban már sokkal előbb, a nyolcvanas 
évek elején belopakodott az iskolákba, a tanárok körében is terjedt. A Szabad-ötletek... 
szövege egyébként -  a József Attila-órák hátterében, a hozzáférés hiányában - a hetve
nes évek elején szintén gimnáziumi beszédtéma, Sárközy Péter ekkor (1971-ben) veti 
fel a kritikai kiadás csonkaságát (József Attila útjain)39. A kilencvenes évek első felében 
a diákok részéről élénkebb érdeklődés mutatkozik a József Attila-órák és -recepció 
iránt, hiszen 1989 a magyarországi József Attila-kutatásban és -oktatásban is áttörést 
jelent, a tudományos eredmények és könyvújdonságok az irodalomtanítás mobilitását 
eredményezik. Az 1989 utáni szituációban tehát irodalomtudomány és irodalomok
tatás főként a József Attila-ponton érintkezik egymással.

36 PIM Művészeti Tár, Itsz. 2411.
37 Vö. KISS Gusztáv és FARKAS Attila, A Híd repertóriuma 1976-2001,486., 11333. (Ruttkai Éva) és 

Uo. 1980,6081. (A becsei megmérettetésről)
38 JÓZSEF ATTILA, Szabad-ötletek jegyzéke, Közzétette: STOLL Béla, Budapest, Atlantisz, Med

vetánc, 1990.
39 SÁRKÖZY Péter = SZABOLCSI Miklós és ERDŐDY Edit, József Attila útjain, Budapest, Kossuth, 

1980
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A felvázolt tanulói kultúrában a tanári stratégia változtatására van szükség. Ter
mészetesen mindez a tanulók és tanárok szűk rétegét érinti, elsősorban a gimnázi
umokban, az érdeklődés pedig főként a biográfiai kontextus iránt nyilvánul meg. A 
Szabad-ötletek jegyzékének megjelenése az utolsó versek súlypontozását, a halálkul
tusz felőli megközelítést teszi lehetővé. Illyés Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól 
című könyve (1984,1987) nem gyakorol ekkora hatást, de a nyolcvanas évek magyar- 
országi továbbképzésein beszélnek róla, ily módon elvétve befolyásolja a József Attila- 
tanítást, ismét csak a biográfiai dimenziót.

A politikai kultuszra, a csoport-hovatartozás erősítésére, belső vállalására40 (lásd 
a Petőfi brigád mítosza) a huszadik század nyolcvanas éveinek visszaemlékezéseiben 
is találunk példát József Attila és -  közvetve -  az oktatás kultúrájának a vonatkozá
sában. A Fiatal életek indulójának aktuális, ideológiai szempontú kanonizációja és 
líraértési stratégiája a második világháború végén (lásd a tömegpolitika dimenzióját) 
a „forradalmi öntudat”, valamint az identitásképzés értelmezésére ad lehetőséget a 
diákpadból a harctérre kerülő fiatalok közösségében. A későbbi pedagógus szemtanú 
visszaemlékezése szerint ezek az új életre készülő, „Petőfi szellemét” hirdető fiatalok 
eszmei-politikai nézőpontból olvassák, interpretálják és aktualizálják a József Attila- 
szöveget, 1945 után pedig magukkal viszik az iskolákba, például Zomborba.41

József Attila-kultuszról a mai oktatási folyamatban nem beszélhetünk, de a peda
gógusok valamiféle kultuszképző igényéről igen. Az iskolai gyakorlatban nagyon hal
ványan, ám még mindig él a Petőfi - Ady - József Attila fővonal, a diákok előtudásába 
beletartozik (legalább) József Attila neve, ennélfogva az elvárások és/vagy előítéletek 
is jelen lehetnek a szövegek befogadásában. A vajdasági iskolai kultúra múltjában, te
hát a József Attila-tanításban is a tabu-probléma inkább a nemzeti identifikáció és a 
vallási allúzió révén kerülhet szóba.

Hansági Ágnes tanulmánya a Klárisok kettős szövegezettségét, azaz a metaforát, 
a nyelvi tabura visszavezető kutatásokat és az egyes motívumokban felismerhető, tár
sadalmi tabuval sújtott szexuális terminológia problematikáját veti fel.42 A vajdasági 
iskolák tanterveiben ennek ellenére a hatvanas évektől szerepel ez a szöveg. A Klá
risok értelmezése, vagyis a szürrealista merészség, a profán ellentétek, a képalkotás, 
a dalszerűség problémája Bori Imre József Attila-kutatásai révén kerül be az isko
lai tananyagba. A Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben sem tabu vagy vitatott intim 
szöveg, ennek oka a vajdasági recepciós háttérben rejlik, amelyre Bókay Antal József 
Attila poétikái című kötete43 is utal. Egyes kutatók - Bókay Bori Imrét és Sárközy

40 GYÁNI Gábor, Politikai kultusz -  vezérkultusz. Identitás- és közvéleményteremtés = KALLA, 
TAKÁTS, TVERDOTA, I. m., 89-97.

41 MAGYAR János, A Petőfi brigádból az iskolába (Petőfi szellemében, Tito seregében...) = Oktatás 
és Nevelés, 1984,57., 7-13. A szerző cím nélkül idézi a vers teljes szövegét: vö. 8-9.

42 Vö. HANSÁGI Ágnes, Diskusszió nélküli vita: néma-játék. A Klárisok-vita mint hatástörténe
ti paradigma = BEDNANICS Gábor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernő és SZEGEDY- 
MASZÁK Mihály szerk., Hang és szöveg. Költészettörténeti szövegek a modernségben, Budapest, 
Osiris Kiadó, 2003,198.; Lásd még: Bori Imre nyomán Török Gábornál merül fel a vers két részé
nek differenciáltsága. - 1. m., 294.

43 BÓKAY Antal, József Attila poétikái, Budapest, Gondolat Kör Kiadó Kft., 2004
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Pétert említi - értékes irodalomnak, „döbbenetes” szürrealista műnek minősítik ezt a 
„befogadó-orientált”, újabban - Bókay által -  a test poétikája felől is vizsgált szöveget.

A tájékozottabb magyartanárok révén 1982-ben (elvétve!) bekerül a középisko
lákba Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András „Közietek lettem én bolond...**4 című 
kötete, amely kihatott a mama-versek más nézőpontú tanítására, az apa-hiány interp
retálására. így az anya- és gyermek-kapcsolatot kutató érettségi házi dolgozatok iro
dalomjegyzékének is a részét képezhette ez a kötet, illetve ezáltal a magánéleti trau
mák sem számítottak tabunak.

Van-e vajdasági József Attila-vers?

A Klárisok és a Reménytelenül (Lassan, tűnődve) minden bizonnyal annak tekint
hető, sőt József Attila dalai szintén ide tartozhatnak. A Reménytelenül, illetve a sem
mi ágán problematika általában bekerült az olvasókönyvekbe, és a szöveg egziszten
cialista szempontú, európai horizontokat nyitó olvasata emelkedett ki. A tankönyvi 
utasítások mellett a középiskolai tanárok nagy része a hetvenes években a Szövegér
telmezések című Bori Imre-kötetet (1977)45 és az avantgárd kutatásokat (Symposion 
Könyvek) is használta forrásként. A Tiszta szívvel ugyancsak jelentős szerepet kapott 
oktatásunkban. Az említett Bori-tanulmányok (József Attila Tiszta szívvel című ver
séről, József Attila Reménytelenül c. verséről) az Oktatás és Nevelésben jelentek meg 
1974-ben (3. és 6. szám), ezek is valamiképpen a híradás dokumentumai, hiszen iro
dalomtudomány és irodalomtanítás szoros kapcsolatáról árulkodnak, arról, amit ma 
a konstruktív pedagógia egy lehetséges irodalomtanítási modellként nevez meg. A 
Tiszta szívvel című tanulmány (az oktatási folyóiratban közzétett írás már az 1961- 
es szöveg másodközlése) például nem utal az oktatás stratégiáira, módszereire, de a 
folyamatra, az opus egészére, az intertextuális és interkulturális mozgáspályákra igen.

Az Ars poetica, amelynek vitája, valamint Fejtő Ferenc-i (rejtvényként való) értel
mezése46 ma már beletartozik régiónk irodalomtörténetébe, nem vált igazán kanoni
zált tantervi szöveggé. Az Eszmélet például, amely az évfordulós In Memoriam-kötet47 
címe lett, nem kapott kellő helyet irodalomtanításunkban, holott folyóirat-kultú- 
ránkban van hagyománya, az Új Symposion 50. száma (1969) például közölte Kassai 
György tanulmányát.48

44 BÓKAY Antal, JÁDI Ferenc és STARK András, „ Köztetek lettem én bolond..”. Sors és vers József 
Attila utolsó verseiben, Budapest, Magvető, 1982

45 BORI Imre, Szövegértelmezések. írások versekről, prózáról, Újvidék, Fórum, 1977
46 Híd, 1952. szeptember, 487.
47 N. HORVÁTH Béla vál., szerk., összeáll., Eszmélet, Budapest, Nap Kiadó, 2004
48 KASSAI György, Formai és gondolati ellentétpárok József Attila „Eszmélet”-ének X. szakaszában 

= Új Symposion, 1969,50. szám, 24-25. Lásd: Bori Imre a Tiszta szívvel kapcsán utal a X. darabra: 
Oktatás és Nevelés, 1974,1., 24. és BORI Imre, József Attila két verse = UŐ., Szövegértelmezések, 
i. m., 125-126.
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Megemlíthető viszont, hogy a Lengyel Dénes szerkesztésében megjelent Nagy 
íróink (1968) című kétkötetes segédkönyvet49 a vajdasági általános és középiskolai 
tanárok közül többen használták, a köteteim ma is felbukkan a tanítóképzős hall
gatók szakdolgozatainak irodalomjegyzékében. A segédkönyv József Attila-fejezetét 
Megyer Szabolcs írta, és természetesen a korabeli követelményrendszert elégíti ki, így 
nem esik szó benne a Klárisokról és a „semmi ágáról” sem, jóllehet ez a kötet sokkal 
modernebb és sokrétűbb, mint az előző magyarországi kiadványok, és polemikusán 
érinti például az istenversek problémáját is.50

1955 körül az Óda lehetett kimagasló vajdasági vers, noha értelmezése meglehető
sen ambivalens. B. Szabó György nyomán a Medáliák és a Reménytelenül emelkedett 
ki, előbbi mégsem lett igazán iskolai költemény.

A 2005-ös vajdasági szintű Nemes Nagy Ágnes Versmondó Verseny (az általános 
iskolások és a művelődési egyesületek általános iskolás tagjainak vetélkedője, Sza
badka) bejelentkezési listáján egy eddig a versmondó versenyeken szinte ismeretlen 
szöveg gyakorisága figyelhető meg. Az (Indiában, hol éjjel a vadak...) népszerűsége a 
Fazekas Katalin válogatását tartalmazó Versfüzér című kiadvánnyal51 magyarázható. 
A kötet az említett József Attila-verset az alsósoknak ajánlja, viszont a versenyen min
den korosztály választotta. A magyartanárok többsége nem a József Attila-kötetből, 
hanem az antológiából válogatott.

A személyességet előhívó hivatalos dokumentumok

A személyiségkomponens nagy szerephez jut a József Attila-oktatásban, a szemé
lyességet előhívó hivatalos dokumentumok pedig különleges kategóriát képviselnek.52

Az iskolai évkönyvekbe gyakran bekerült az érettségi házi dolgozat címe. A sza
badkai gimnázium évkönyveinek adatai például a következők: A legnagyobb prole
tárköltő vallomásai a munkásmozgalomról (József Attila mozgalmi verseinek eszmei 
és formai értékelése, 1961, 58-63.); Juhász Gyula mint Babits és József Attila kortársa 
(1962,43-51.); Költészet és zene (József Attila megzenésített verseinek elemzése)y József 
Attila szabadversei (1964,68-77.); József Attila proletárverseinek költői eszközei (1968, 
38-52.); József Attila és a folklór, Kosztolányi és József Attila (1993,79-86.); Anya-gye
rek kapcsolat József Attila költészetében, József Attila - 1937 (1994,61-80.), József Atti
la motívuma - a szerelem (1995,81-105.) stb.53

49 LENGYEL Dénes szerk., Nagy íróink. Segédkönyv az általános iskolai irodalomtanításhoz, Buda
pest, Tankönyvkiadó, 1968

50 Vö. LENGYEL, I. m., II. kötet, 187-240. Megyer Szabolcs bevezetője a Petőfi -  Ady -  József Attila 
fővonalat emeli ki, és a következő ellentmondásokra utal: „József Attila magában foglalja a ga
rabonciást és a bölcselkedőt, az osztályharcost és a magánembert, a proletárt és az értelmiségit, 
a szemlélődőt és a gondolkodót, az ösztönök és a társadalmi viszonyok elemzőjét, a győztest és a 
megalázottat ” - 1. m., 187.

51 FAZEKAS Katalin vál., Versfüzér, Újvidék, Atlantis, 2002
52 NÁDASI Mária, A dokumentumelemzés = FALUS Iván szerk., Bevezetés a pedagógiai kutatás 

módszereibe, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000,322.
53 Lásd még: KISS Gusztáv és PAPDI Izabella bibliográfiája. Kézirat (Utólagos megjelenés: József 

Attila az oktatási dokumentumokban = Új Kép, 2005. december, 54-59.)
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1968-ban még nagyon erős lehetett a proletárköltői beállítás, ugyanis a zentai 
gimnáziumban szintén ez a címjavaslat található a levéltári dokumentumokban: Jó
zsef Attila, a proletárköltő (1968/69).54

Az írásbeli dolgozatok címjegyzéke jelentős forrás lehet a József Attila-oktatás 
kutatásában. 1961-ben például verselemzések szerepeltek témaként a szabadkai gim
náziumban (például Anyám, Favágó, Búza, Tiszta szívvel)> gyakori volt az idézet is 
dolgozatcímként, például: „Forgolódnak a tőkés birodalmak, csattog világot szaggató 
foguk” (1961/62); „...a költő sose lódít”, „A költő -  ajkán csörömpöl a szó, de ő (az 
adott világ varázsainak mérnöke) tudatos jövőbe lát...” (1962/63) stb.55 A József Attila- 
verscímek, illetve -alcímek szabad asszociációs lehetőségeinek kihasználására ugyan
csak található példa az írásbeli dolgozatok íratásakor: Altató, Tiszta szívvel, Tudod, 
hogy nincs bocsánat, Lassan, tűnődve stb. (1999/2000). Egyik újabb nagybecskereki 
kísérletben a dolgozatot József Attila-idézetekből kellett a tanulóknak felépíteniük, 
pontosabban a kiválasztott idézeteket saját versükbe helyezniük.

A számítógépes oktatás, az interaktív multimédia, a kultúrtechnikai médiumok 
jelentésképzésben való szerepének vajdasági recepciója lassan szintén kialakulóban 
van József Attila tanításával kapcsolatban, noha ez még csak a kezdet.56 A drámapeda
gógiai csoportfoglalkozásokon, az irodalmi vetélkedőkön fontos szerepe van a József 
Attila-verseknek, illetve -idézeteknek.57

A felmérések azt igazolják, hogy a tanárok nagy többsége nem elégszik meg a tan
könyv nyújtotta lehetőséggel, amikor a költő szövegeinek értelmezésére törekszik.

A különbözőség konklúziói?

Manapság az egyéni utak, a felfedező aktusok és a célkitűzésekben megjelenő 
individuális értékek még meglehetősen mozaikszerű képet adnak az itthoni József 
Attila-oktatásról. A kulturális sokféleség előnyei és hátrányai, a kultúraértelmezés és 
a kultúra aszimmetriájának diskurzusa, a kulturális identitás vitái, a centrum és pe
riféria ellentétes tendenciái, a kifejezési módok mobilitásának problémái az oktatás
ban, annak József Attila-i dimenziójában is megmutatkoztak/megmutatkoznak (lásd 
Hannerz, Ulf58). A különbözőség/a különbség játékszabályai, a hangsúlyeltolódások 
szintén számos dilemmát vetnek fel (lásd Baudrillard, Jean59). A konvencionalizálás

54 Kézirat. Levéltár: Moše Pijade Gimnázium, Zenta: 031.297.
55 A szabadkai Moša Pijade Gimnázium évkönyveinek adatai: 1961/62,39-42.; 2962/63,61-64.
56 Vö. pl. Új Kép, 1997. december, 6-7.; 2001. szeptember, 38. 1. (Zenith Műhely, 2001), TOLNAI 

VARGA Piroska, Szövegértés és vizualitás (Holt vidék, filmes kapcsolatok) = Új Kép, 2005. dec
ember, 60-64. stb.

57 I. m., 1997. november, 5-6.
58 HANNERZ, Ulf, Gondolatok a globális világról (Niedermüller Péter fordítása) = N. KOVÁCS 

Tímea vál., A fordítás mint kulturális praxis. Talal Asad, Ulf Hannerz, Tim Ingold, Wolf Lepenies, 
Tejawini Niranjana, Mahasweta Sengupta és Sherry Simon tanulmányai, Pécs, Jelenkor Kiadó, 
2004,86-90.; és még HANNERZ, Ulf, Centrum és periféria a kulturális áramlatban (Jacsev Ni- 
kolai fordítása) = Kisebbségkutatás, 2005,1., 8.

59 BAUDRILLAR, I. m., 107-118.
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és a szokványosság problematikája, vagyis hogy a tanítást már rutinból, gyakorlottan 
végezzük, szintén kulturális dilemma, amely veszélyeket, unalom-lehetőséget hordoz, 
viszont nélküle a kultúra gyorsan elhagyatott sorsra jutna.60 Az oktatás folyamata újra 
és újra különössé teheti a megszokottat. Ezeket a kérdéseket kellene a József Attila-ol- 
vasás és -interpretálás nézőpontjából is újragondolnunk, hogy mit és hogyan érdemes 
megtartani, újraértelmezni, valamint hogy miképpen reflektáljunk a normaváltásra, 
az ideológiai egység eltűnésére, ezek következményeire, a lehetséges iskolareform
mozgalomra, az újabb egysíkúság csapdáira.

Szerencsére „József Attila mint cél” (még mindig!) mind a tanárt, mind a tanu
lót motiválja, noha az utóbbi években látszólag nagy volt a hallgatás. Az iskola kon
zerváló szerepe óriási fékezőerő lehet. Ám éppen annak terében kellene a diáknak a 
kihívást jelentő problémamegoldással, az élő tudományalkotás folyamatával, a tabuk 
felszámolásával találkoznia. Az egyes évfordulók, a költészet napjára szervezett ün
nepségek alkalmat adnának a tanítás újragondolására.

Az oktatás kulturális kívülállásának, elhanyagoltságának legfőbb bizonyítéka, 
hogy a vajdasági magyartanítás dokumentumainak nagy része szétszórtan, feldolgo
zatlanul kallódik.

60 BRUNER, I. m.y 128. (utalás Román Jakobsonra), 139. 
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PILINSZKY AZ ISKOLÁBAN

Pilinszky mindaz, ami a versről eszembe jut. Persze ez a mondat is az ő parafrázi
sa. A Beszélgetések Sheryl Suttonnal című szövege ma már mondatokra bomlik ben
nem, és New York evidenciaként marad meg: „New York mindaz, ami az eszedbe jut.” 
Ha igaz, hogy Dante körökben gondolkodott, és Manhattan kockás irkalap, akkor azt 
is el kell fogadnunk, hogy az amerikai világváros bármely pontján ugyanaz a sugárha
tás éri az egyént. New York tehát a Pilinszky-opushoz is köthető.

A távlatból világosan kitűnik, hogy Pilinszky ellenáll az iskolai tanításnak, hi
szen három, esetleg néhány vers aligha szólíthatja meg (tartósan) a tanítványokat. A 
felelősség a költemények kiválasztásában rejlik, a jaspersi értelemben vett gyermeki 
„rácsodálkoztatás”-ban és a Lator László által kiemelt „személyes izzás” érzékelteté
sében. Pilinszkyt úgy kell tanítani, hogy a fiatal olvasóban meglegyen a bizalom az 
áttekinthetetlenben, hogy a gondolkodás semmi-stációjából kijöjjön valamiféle belső 
kérdés- vagy feleletlehetőség. A költő a vadászathoz hasonlította hivatását, a versolva
sás vadász-attitűdje szintén az aktív és passzív tevékenységvonzatokat egyesíti.

Pilinszkyt (a távlatból már határozottabban látom!) a késleltetés fortélyával ér
demes megközelíteni. Hogy miért? A megszállott magyartanárnak is szembesülnie 
kell a ténnyel: a diákok nem várják a róla szóló, vele foglalkozó órákat. Petőfit, József 
Attilát, Adyt kíváncsian vagy unott dölyffel ugyan, de figyelik, elvárják. Pilinszkyre 
A francia fogoly ismeretében kevésbé kíváncsi a középiskolás. Ezt elraktározza a többi 
háborús vers közé, és legfeljebb emlékszik rá. Tapasztalatom szerint a ráhangolás, a 
várakoztatás jelenti az igazi motivációt, ezen áll vagy bukik Pilinszky gimnáziumi/ 
középiskolai pályafutása, sőt A francia fogoly (mai szempontú) újrafelfedeztetése is. 
Persze az elhelyezés ugyancsak lényeges. A tanmenetbe Franz Kafka és Albert Camus 
szövegei után érdemes beilleszteni. A várakozás/várakoztatás kidolgozása Pilinszky 
jegyében folyik. A várakozás etikáját kell sugallni, azt, ahogyan a költő-én interp
retálja a hívő várakozó szituációját: „Aki valóban tud várni, abban megszületik a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, 
amire vár.”1 Csehov, Beckett, Mándy várakozói mellett a Pilinszky-féle felfogás érték
tapasztalatát csillantja meg a tanár. A várakozás tanulható.

A szövegolvasás késleltetése, a diákok megvárakoztatása természetesen a Pilinsz
ky-féle szegénységhez híven történik. A kínálat rendkívül gazdag, hiszen recepciója is 
szerteágazó, a tanár-olvasó tehát mindig máshoz nyúlhat. Motiválhat például Mándy 
Iván Pilinszky című novellájával, a hittől hitig terjedő szöveggel -  itt a tiltás, az iroda
lomból való kizárás jelentőségét is értelmezheti az ötvenes éveket kevésbé értő/ismerő 
tanulókkal. A költő fényképei (a Pilinszky által készített térfotókxa gondolok,2 ame
lyek a Terek című költeménnyel fonódhatnak össze), de az In memóriám Pilinszky szö-

1 Új Ember; 1974. december 15.
2 Pesti Szalon Könyvkiadó
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vég- és interjúrészletei3 szintén alkalmasak az előkészítésre. Kocsis Zoltán Szabadesés 
című lemezének részlete, Lengyel Balázs, illetve Pilinszky valamelyik esszéje (például 
az Ödipusz ma -  ebben a „gondolkodás perdöntő kockázata” dominál, amelyet a költő 
a vajdasági esszéírók kapcsán említ 1966-ban), a nyelvi osztályokban egy rövid vers 
műfordításának vizsgálata (például Ted Hughes és Tóthfalusi István angol fordításai) 
vagy Tolnai Ottó Pilinszky-versei (Balkáni babér), de filmrészletek is számításba jö
hetnek.

A legsikeresebb Pilinszky-órámat például egy rögtönzés, azaz egy váratlan helyet
tesítés kényszere eredményezte: segédanyag híján, emlékezetből írtam fel a Négysorost 
a táblára, minden előzetes nélkül. A „gondolkodás perdöntő kockázatáéra vállalkozó 
gimnazisták a csengetést sem hallották, annyira meglepte őket a vers. Vitát indukált. 
A nem várt élmény a továbbiakban kíváncsi várakozáshoz vezetett, a költő ugyanis 
csak jóval később került sorra a tantervben.

A Pilinszkyre várakozó az Apokrifben sem csalódik, holott, mondhatni, a diák 
kánontörésre született. Az Apokrif azonban meglepi. Részleteiben ízlelgeti, ezért a 
részletekben történő megközelítés juttat leginkább célhoz. Lator László mutat rá arra, 
hogy ez a szöveg részleteiben sem egyszerű. („Egészében nézve apokalipszisről van 
szó benne, de ha a részletekre gondolunk, akkor igen heves és gyöngéd életszeretetet 
találunk a sorokban.”)

A részletek befogadása az értelmezés kulcsa. A legjárhatóbb út a motivikus szö
vegvizsgálat, amelyhez Balassa Péter A látvány és a szavak című tanulmánykötete 
nyújthat segítséget.4 A tanúságtevő Pilinszky tanú-versként interpretálható szövegét, 
nem hiteles nézőpontját az egyes motívumok végigvitele és vizsgálata teheti befogad
hatóvá (ember, fa és változatai, kő, tárgyak, madár, bibliai motívumok, árnyék, csend, 
gyermek-helyzet, állati lét, pupilla, kommunikációhiány). Az összefüggésekről foly
tatott beszélgetés a legfontosabb. A Pilinszky-szótár pedig fokozatosan összeáll, és 
ebbe a tékozló fiú is beletartozik, sőt az olvasói szótárba később Pilinszky neve szintén 
belekerül, ahogyan az övébe például Radnóti bejutott. Szótári szóvá válni csak valami 
egyszeri, kihagyhatatlan és behelyettesíthetetlen képes. Pilinszky így érvel: „Számomra 
fű, fa, tenger vagy pitypang ugyanúgy szó, behelyettesíthetetlen megnevezés, mint 
Mozart, Hölderlin, Bach, Dosztojevszkij vagy Leonardo. Az, hogy ki tudom mondani 
és le tudom írni, hogy fa, ugyanolyan rejtélyes és egyetemes »valami«, mint amikor 
módomban áll kimondani: Mozart, Platón, Novalis.”5

A tékozló fiú felőli megközelítés szintén ajánlatos, ily módon A tékozló fiú keresése 
és a Tékozlók című versek is említhetők, a motívum és a téma megjelenésére tágabban 
utalhat a tanár (például Gide, Rembrandt stb.6). A többféle hanganyag órai megbeszé
lése ugyancsak az értelmezés szempontjából válhat fontossá. Könnyen hozzáférhető 
hanganyag áll rendelkezésre, és Pilinszky szövegmondása a ritmus megfigyelésére 
ad alkalmat. A kő-arc és Camus sziszüphoszi kövének összevetése miatt célszerű a

3 In memóriám Pilinszky, Officia Nova, 1990
4 BALASSA Péter, A látvány és a szavak, Budapest, Magvető, 1987
5 Élet és Irodalom, 1974. november
6 FENYŐ D. György, A Biblia az irodalomban, Budapest, Korona Nova Kiadó, 1998,272-279.
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Közönyt követően foglalkozni a költővel. Pilinszky irányából viszont a regény befeje
zése válik újraértelmezhetővé. A fenti (égi) hallgatás szintén megbeszélhető. Esterhá
zy Fuharosokján&k szövegrészletei ugyancsak az Apokrif-interpretációt gazdagítják. 
(Azóta Fűzfa Balázs szerkesztésében megjelent a 2008. április 18-19-én Bozsokon és 
Velemben rendezett Apokrif-konferencia szerkesztett és bővített anyaga egy DVD- 
melléklettel.)

A Harbach 1944 a képi látásmód, az emlékvíziók szemszögéből tárgyalható, a rab
kép a Ravensbrücki passióval hozható összefüggésbe. A Miféle földalatti harc7 (rákér
dező attitűdje Babits Esti kérdését idézi, Heidegger és Gadamer nézeteit hozza felszín
re a befogadóban, mikor felteszi a maga kérdéseit: Szerelmes verset olvasok? Létverset? 
Orfeuszi verset, amelyet Pierre Emmanuel révén említ Pilinszky?

A versek beszédmódja változik a hatvanas évektől, az iskolában ebből is ízelítőt 
kell adnia az irodalomtanárnak. A hatvanas-hetvenes évek rövid versei (vagy néhány 
előzmény) szólítják meg igazán a mai fiatal olvasót. A tanári válogatás sokrétű legyen: 
Négysoros, Önarckép 1944-ből Egy sírkőre, S. W.-hez, Passió, A lator sóhaja, Jutta-ver- 
sek, Átváltozás, Zárójelben, Zöld, Summa, József Attila, Újra József Attila, Hölderlin, 
Hasonlat. (Az utóbbihoz Bányai János A szó fegyelme című kötetének hasonlattípu
sokat vizsgáló Pilinszky-tanulmánya és Danyi Magdolna néhány értelmezése nyújt 
segítséget.) Az ég és a föld pólusa, a bűn és imádság, a csend, a hit és az eretnek hit, 
a szenvedés, a szeretet, a gyónás, a halál, a szorongás, a szerelem és egyéb kérdések, 
valamint a poétikai változatosság, a tér-szituáció, a szegénység vonatkozásai merülnek 
fel a szöveginterpretációk kapcsán. A Szabadesés című kisprózát gyakran feldolgoz
tam, ehhez részleteket kapcsoltunk Maár Gyula portréfilmjéből.

Mindig az a fontos, amit a szubjektum a csendben felmutat, ami például Verlaine 
vagy Mozart csendjéből fakad. A törékenységre érzékeny ifjú tanulók azt mutatták 
meg nekem csendesen, hogy Pilinszkynél mennyire törékeny a világ. Én pedig azt, 
hogy a költő kevésnek tartotta az embert, ám azáltal, hogy létezik, megmozdítja (itt és 
most) a világot. Ha sikerült a keveset egymásnak átadnunk, akkor a Pilinszky-vers ott 
és akkor (az iskolán túl is) megmozdít valamit.

Sok lehetőséget soroltam fel, de a szegénység iskoláiban az irodalomtanár akkor 
is hű marad Pilinszkyhez, ha csak egyetlen kötetet visz be az órára. Az én esetemben 
a táblára került Négysoros mozgatta meg leginkább az iskolai mikrovilágot. Azt az 
egy könyvet, azt a mindenkori egy verset azonban be kell vinni, például a következők 
valamelyikét:

ITT ÉS MOST

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán, 
vagy egyszerűen az, hogy létezel 
mozdítja meg itt és most a világot.

7 Magyar Csillag, 1943. június
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TÉKOZLÓK

Nem a remény vitt. Az a csöpp meleg 
mely szürke, mint a gyurma, majd fehér, 
és végül semmilyen.

A mosdófülkében a csap 
éjjel-nappal nem enged elaludni.
Huzat van. Apád elfelejtett.

A fiúk hazatérnek.
A lányok soha.

A TÉKOZLÓ FIÜ KERESÉSE

Itt lakott kétségtelenül.
Látod? Látom.
A mi fiúnk.
Ülj az ablakba, nézd a házakat, 
aztán a szobát, falakat, 
a jégveremnél hidegebb 
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig indúljunk haza.

HASONLAT

Kulcs elkallódni, 
zár bezárúlni, 
cipő megállni,
amennyire csak számok tudnak valakit
kézreadni és idegenné tenni,
olyan mély a mai elhagyatottságunk.

ÁTVÁLTOZÁS

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból úgy lettem halhatatlan.
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MIRE KÖTELEZI A KÖZÉPISKOLAI TANÁRT 
A KÖTELEZŐ OLVASMÁNY?

(Olvastató stratégiák -  újraolvasás -  olvasóvá nevelés: szabadabban?)

Az olvasás Babits szerint utazás, a világirodalom pedig egységes, összefüggő fo
lyamat, egyetlen vérkeringés. A magyartanár a babitsi értelemben vett utazó, aki az 
oktatási folyamatban többször tér vissza egy-egy mű-/szövegállomásra, ily módon ál
landó szövegközöttiségben él, és ebből a köztességből indítja útra diákjait is. A meg
újuló olvasmányélmények megújult kreativitást, újabb felfedezéseket eredményeznek
- az irodalomtanítás éppen ebből a szempontból különbözik minden más tantárgytól. 
Az olvasmányokkal folytatott dialógusok (tanár és mű, mű és mű, diák és mű, tanári 
és diák-olvasat) új nézőpontokat, szinte tudományos következtetéseket hoznak fel
színre, amelyek más tanórákon nem fordulnak elő. A tanár is évről évre, óráról órára 
változtat, újít, olvasói és olvastatói attitűdjét igazi kihívásként éli meg, sőt hasonló 
feladat maga a tanítás is, a közös nyomozása a sokfélében.

Szegedy-Maszák Mihály -  mint a dialogizáló olvasás híve -  A rajongók című Ke
mény-regény kapcsán fejti ki a következőket: „Minden olvasás folytatja és kitörli, az
az felejti és felejteti a korábbi magyarázatokat. Sosem állíthatom, hogy megértettem 
valamely művet, mert az nem jelenlét, hanem történés”1. A dekonstrukció jelentő
ségét is ebben a mozgásban látja. A változás időszerű folyamatát vázolja fel példá
ul Dávidházi Péter A kitagadástól az irodalmi kánonig című tanulmánya,2 amely a 
Vanitatum vanitas című Kölcsey-vers és a magyar kritika kapcsolatát vizsgálja. Ha
sonló szempontból tanulságos Szeli István Herceg János-kutatása, az életművel foly
tatott újabb és újabb dialógusa.3 A tanítási folyamatban rendkívül jelentős palinódia 
fogalmát (visszatekintés, visszafelé pergetés, önmegszólítás, szembenézés) Bányai Já
nos közelíti meg Hagyománytörés című könyvében.4

Az irodalomtanítás vonatkozásában kulcsfontosságú a következő kérdés feltevé
se: Ki hogyan viszonyul olvasmányélményéhez?5 Martin Heidegger a műértelmezést 
létkommentárként értékelte, valamint a naponta megújuló kreativitásra is utalt. Ol
vasó és mű viszonya -  erről, valamint a kialakuló hermeneutikai szituációról szól az 
irodalomóra.

A fenti bevezető gondolatok jegyében fontoljuk meg az olvasóvá nevelés iskolai 
gondjait! Jusson eszünkbe, hogy a magyartanár előtt óriási lehetőség nyílik, amikor 
diákjait egytől négy éven át utaztathatja, noha a napi órai gondok, a tanítással, a tan

1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Irodalmi kánonok, Csokonai Kiadó, Alföld Könyvek, 1998,74.
2 DÁVIDHÁZI Péter, A kitagadástól az irodalmi kánonig = UŐ., Per passivam resistentiam. Válto

zatok hatalom és írás témájára, Budapest, Argumentum Kiadó, 1998,144-173.
3 SZELI István, Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk, Újvidék, Fórum, 1997
4 BÁNYAI János, Hagyománytörés, Újvidék, Fórum, 1998
5 CSÁKY S. Piroska, Könyv, könyvtár, olvasó, Újvidék, JMMT, Magyar Tanszék, 1997
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óra megszervezésével kapcsolatos mozzanatok, az egyensúlyozás számos kérdését ve
tik fel. Hogyan viszonyuljunk például az irodalomoktatás következő látszólagos para
doxonjaihoz: a tantervi korlátok, illetve az irányítottság és a hermeneutikai nyitottság, 
a sokféle olvasat és az ellenőrzésre szoruló tananyag, a posztmodern pluralizmus és a 
tételszerűség, a véleménynyilvánítás szabadsága és a tudományos igényű dialógus, az 
egyem olvasat és a közösségi élmény, hagyomány és hagyománytörés kettősségéhez, a 
tanári szerepekhez, a műértelmezés különböző módszereihez, spontaneitás és módsze
resség, olvasás és önmegértés kérdéséhez.

Helytelenül járunk el, ha a felsorolt és fel nem sorolt gondokat az irodalomtaní
tás nézőpontjából paradoxonnak tekintjük. Orbán Ottó a Füst Milán-életmű kapcsán 
mutatott rá a hamis alternatívák veszélyére,6 mi is könnyen hasonló csapdába eshe
tünk. A magyartanár ugyanis az említett végpontok köztességében él, sőt a függőle
ges köztességet, a lépcsőfokokat is érzékeli (az Irodalomtanítás az ezredfordulón című 
kötet számos problémát jár körül7).

Olvasó-e egyáltalán a mai tanuló? „A fiatalok nem olvasnak” -  panaszkodunk 
jogosan, pedig elsősorban a tradicionális olvasói modellt hiányolhatjuk életükből. A 
kötelező olvasmánynak már a megnevezése is viszolygást vált ki az igazi diákban, ha 
pedig más művet adunk fel, később az is kötelezővé válik. Nincs kibúvó, az iskola a 
korlátokat is más korlátokkal akarja feloldani. Egyetlen esélyünk marad: az olvas
mányok révén megszerettetni az olvasást, sőt olvasókat nevelni. A tanári gyakorlat 
az utóbbi időben némi derűlátásra ad okot, a gimnazista diákok például megfontol
tabban, nagyobb odafigyeléssel, igazi befogadói attitűddel veszik kézbe azt a néhány 
kötelező olvasmányt, főként ha sikeresen irányítják őket a háttérből. Igazi tanári él
mény (az olvasó tanár élménye), amikor tanítványa izgatottan szorongatja kezében a 
kis kötetet, alig győzi kivárni az ünnepi pillanatot: a művel/műről való beszélgetést. 
Diszkurzív olvasóvá nevelni igazi sikerélmény, és ilyenkor a tanuló a művel folytatott 
intim párbeszédét a közösségben is hajlandó folytatni, vissza- és előretekint, mert rá
ébred arra, hogy az irodalomoktatás folyamata művek párbeszéde; eljut a megisme
résig és az önmegismerésig, sőt a középiskola utolsó osztályában megszerzi a felsőbb, 
az átfogó nézőpont szabadságát. A kisszámú olvasmánynak is személyiségformáló 
szerepe van.

Az irodalomtanár tevékenysége az olvasói olvastatás, az újraolvasás és az olvasás
ra való szoktatás/nevelés háromszögében bontakozik ki, célja tehát a Berzsenyi-féle 
„szüntelen izgó és kalóz elme” kinevelése. Az irodalomórát érdekessé, változatossá 
kell tennünk, de oly módon, hogy a diákok a számukra kevésbé izgalmas vonatkozá
sokra is (fel)figyeljenek. Goda Imre mutat rá arra, hogy a motiváció ne csak az előké
szítés szakaszában érvényesüljön, hanem az egész órát hassa át.8 A magyar történelem 
és művelődéstörténet vonatkozásainak kiemelése szintén a magyartanár feladatköré
be tartozik.

6 ORBÁN Ottó = Valóság, 1968. május
7 SÍPOS Lajos főszerk., Irodalomtanítás az ezredfordulón, Celldömölk, Pauz-Westermann Könyv

kiadó, 1998
8 GODA Imre, Az irodalomtanár műhelyében, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996
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A tanóra mindig korszerűbb szemléletű legyen, mint a meglehetősen merev tan
terv. Az új interpretációk mellett az új kutatások eredményeinek is be kell jutniuk az 
órára. Az irodalomtanítás folyamatában az igazi kánonképzést az olvasó diákok dik
tálják (diktálnák?), akik a jelen felől olvasnak, mert a művekben önmagukat keresik.

A kötelező/házi/ajánlott olvasmányokkal kapcsolatban hasznos megfigyeléseket 
tehet az irodalomtanár. A huszadik század nyolcvanas éveiben például unott arckifeje
zéssel vagy lázadó ellenállással fogadták a tanulók Pacsirta vagy Werther történetét. Ké
sőbbi felmérésem adatai igazolják a paradigmaváltást. Mióta körülményeink változtak, 
mióta bekövetkeztek a délszláv háborúk, a fiatalok perspektívahiánya nyilvánvalóvá 
vált, így ők is befelé fordultak, tehát a befelé kunkorodó lelkek felé figyelnek. Julién Soréit 
a kilencvenes években kívülállóként szemlélték a szabadkai középiskolások, holott nem 
is olyan sokkal előbb az ő hősük volt. Élet és olvasmányélmény elválaszthatatlan az 
irodalomórán, különösen az önmagát kereső serdülő esetében. Mert alaptalan az az ál
lítás, hogy a tanulók nem érdeklődnek az irodalom iránt, hiszen ez a dialogizáló olvasás 
formálja a személyiségüket. A lelki mechanizmusokra fokozottan figyelnek, Kölcsey, 
Jókai és Csáth ma is vonzza őket, sőt az ismeretközvetítésre összpontosító iskolában 
igazán kreatív tevékenységet igénylő tantárggyá válhat az irodalom. A gondolkodástól 
és beszélgetéstől vonakodó diák például nehezen birkózik meg Esterházy Függőjével, 
ugyanis ez nagyobb megterhelést jelent, mint az eddigi művek olvasása. Ezért kell az 
irodalomoktatást folyamatnak tekintenünk, amelyben lépésről lépésre neveljük az olva
sókat (ha keveset is olvasnak, de legalább olvasóként olvassanak). Ha Werther és Fanni 
ellentmondásos hallgatás-élményére felfigyelünk - a DEkonFERENCIA anyaga számos 
új szempontot vet fel9 -, akkor Pilinszky csendjei is evidenssé válnak, sőt Ibsen kapcsán 
bátran utalhatunk Kosztolányi megállapítására: „Ma a hősök hallgatnak.”10 Tanárként 
azonban a diákokat is olvassuk. „Én is hallgatok” - szól a tanuló önmagához, mert a 
tizenévesek többsége így olvas. A mai Hamletek közé önmagukat is besorolják, a művek 
befogadása önvizsgálatra serkenti őket. Ha ezt az érintkezési pontot (a mai diák néző
pontjából) felfedezzük, akkor a művet is felfedeztettük. Kipróbálhatjuk például Zrínyi 
művének esetében a forgandó szerencsével foglalkozó megközelítést, tehát a létkom
mentár felőli vizsgálatot, és máris aktuálissá tettük az olvasásba belefáradt diák (gon
doljunk a nyelvi nehézségekre!) számára porosnak tűnő eposzt. Vadai István „Kötve 
vagy szerencse, az én lábamhoz...” - Megjegyzések Zrínyi eposzához című tanulmánya11 
A török ifjú éneke című betétdalból indítja az elemzést, ezt a tanórán mi is megtehetjük. 
A magyartanár számára ugyanis nemcsak az élményszerűség, hanem az irodalomte
rápia fogalma is ismert. Mándy falát Pink Floyd művével, Kafka kínai falával, sőt a ma 
már irodalmi motívummá vált berlini fallal, Federico Garcia Lorca Torreádorsiratóját 
pedig Ravel Bolerójával és a technozenével hozhatjuk motivikus kapcsolatba.

9 ODORICS Ferenc és SZILASI László szerk., Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA II., Szeged, 
Ictus és JATE, 1995

10 KOSZTOLÁNYI Dezső, A forradalmi dráma = Népszava, XXXV. évf., 305. szám., 1907. dec. 25. 
27-28.

11 VADAI István, „Kötve vagy szerencse, az én lábamhoz...”. Megjegyzések Zrínyi eposzához = 
Tiszatáj, 1996. február, diák-melléklet, 32.
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A kreatív olvasást szolgálják a gondolkodtató feladatlapok, erről értekezik A Mes
ter és Margarita című Bulgakov-regény feldolgozása kapcsán12 Spira Veronika, aki a 
programozott oktatás (a fokozatosság) elvét emeli ki, és példaként néhány feladatlapot 
közöl. A feladatlapok az egyéni megnyilatkozás lehetőségét adják a tanár és a diák szá
mára, mely mindenképp új perspektívának számít az irodalomoktatásban. Az ilyen 
segédanyagok egyéni, csoport- vagy pármunkában alkalmazhatók, írásban és szóban, 
az órán, de otthon is megoldhatók. A jó értelemben vett játékosságra ugyancsak al
kalom nyílik; összefüggések keresésére, illetve esztétikai nevelésre, interdiszciplináris 
értelmezésre is szolgálhat egy-egy feladatsor vagy -halmaz.

Ez a fejtegetés az olvasmányok feldolgozására mutat be néhány kipróbált gyakor
lati példát, amelyet a magyartanár saját olvasatai alapján alakíthat át, fejleszthet más 
szövegek kapcsán tovább. Sokrétűvé, élményszerűbbé, sőt tudományos szempontból 
igényesebbé teszi a szövegértést, és az előző olvasmányokkal való permanens viszonyt 
is lehetővé teszi. Tapasztalatom szerint a tanulók az egyéni munkát élvezik a legjob
ban, utána (a közös megbeszélés során) a közösség előtt is könnyebben vállalják a 
felszólalást/hozzászólást. A feladatlapok kérdéseinek megoldása néha csak rövid ideig 
tartó tevékenységet jelent, néha egész órát is igénybe vesz, de nagyon fontos, hogy a 
szöveget, a kötetet használják a diákok, a cél ugyanis a részletek újraolvasása, a bele- 
mélyedés, a precízség elérése. A kiosztott feladatsorokat időnként osztályozzuk is, ér
tékelésük nem nehéz, ha összehasonlító vizsgálatot folytatunk, vagyis a tanulók mun
káinak kijavítása után csoportosítjuk a megoldásokat, majd egymáshoz viszonyítva 
értékeljük őket. Természetesen néhány feladattal az is ellenőrizhető, hogy elolvasta-e 
a tanuló a művet. Ha gondol az időnkénti számonkérésre, akkor rendszeresen el is 
olvassa a házi olvasmányt, és kívülállónak érezné magát, ha nem vehetne részt a be
szélgetésben. Példaként a kevésbé merev feladatlapokat közöljük, olyanokat, amelyek 
megoldásakor a tanuló szabadnak érzi magát, mert még a választásra is joga van.

A kötelező olvasmány ugyanis jobb esetben arra kényszeríti a tanárt, hogy vala
mennyire feledtesse annak kötelező voltát. Korlátok között szabadon, ezzel a komp
romisszummal kell olvasókat nevelnünk, noha tudjuk, az olvasmánylisták lehetnének 
jóval mozgékonyabbak, időszerűbbek, nevelési szempontból hasznosabbak. Sokkal 
nagyobb tanári-tanulói szabadságra lenne szükség. Olvasási szempontjaink a mai di
ák-olvasó nézőpontjaiból fakadjanak, és változatosak legyenek! Az irodalomtanítás 
korszerűsége főként ezt jelenti. Persze ahol arra lehetőség nyílik, néhány feladatsort 
számítógépek segítségével oldhatunk meg. A hipertext fogalma ott él a mai olvasó 
tudatában, ám ennek csak a technikai oldala új, a szemléletet már régen kialakították. 
Megemlíthető még, hogy az olvasás ellenőrzésére szövegismereti tesztek állíthatók 
össze.13

12 SPIRA Veronika, Bulgakov: A Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapok
kal = SÍPOS főszerk., Irodalomtanítás..., i. m., 732-744.

13 PETHŐNÉ NAGY Csilla és RÓZSAHEGYI Ágnes, Szövegismereti tesztek és megoldások a közép
iskolai házi olvasmányokhoz, Pécs, Domina szakkönyvszolgálat, 1994
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FELADATOK, FELADATSOROK, FELADATLAPOK
- A DIALÓGUS(HÁLÓ) ELVE -

1. TÉMAKÖR: Moliére vígjátékai (a diákok szabad választás alapján olvasnak)
(Más drámák feldolgozásakor is alkalmazhatunk hasonló feladatsort. A feladatso

rok megoldásához a szöveg is szükséges.)

A hosszabb feladatsor alkalmas arra, hogy több csoportot alkossunk, tehát a tanu
lók csoportmunkában feleljenek a kérdésekre. Egyéni munkaként is kiadható, például 
padsoronként más-más feladatot, esetleg néhány kérdést szabadon választhatnak ki 
a diákok. A képekkel kapcsolatos vizsgálatot nagyon szeretik a fiatal olvasók, ha már 
hozzászoktak az ilyen jellegű megfigyelésekhez. Nem képértelmezést kérünk, az il
lusztrációt és a litográfiát is irodalmi szempontból elemezzük. (Boucher illusztrációja 
a klasszicista pózt, a kort tükrözi, sőt a kertre, a parkra is utal -  mely Moliére művében 
szintén megjelenik -, és a természettől elszigetelt világot látjuk. Toulouse-Lautrec al
kotása már két kor találkozását idézi, a polgári kívülállást és az impresszionista kavar
gásként, szinte körtáncként megjelenő Moliére-figurákat. A szintézisre törekedett, a 
tipikus részlet érdekelte - a festő maga is utalt rá, hogy számára „csak az alak létezik”. 
A múltat, a színjátszás világát idéző litográfia groteszk jellegére is kitérhetünk.)

[lásd az 1. feladalapot]

2. TÉMAKÖR: Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

A következő feladatlap legkreatívabb válaszait a 6. és a 9. kérdésre várhatjuk. A 
költemény műfaja Villonra, a francia költő sírfelirataira utal vissza. A 9. kérdés esszé
szerű választ igényel. Homérosz és Osszián szerepére részletesen is kitérünk, mert ezt 
később Arany János Ősszel című versével hozhatjuk motivikus összefüggésbe.

Werther történetét Kármán József művével, a Fanni hagyományai című regénnyel ha
sonlítjuk össze. Fanni története Gerold László összeállításában Fanni-montázsként 
kerüljön a tanulók elé! Próbára tehetjük a diákok tehetségét (szakköri feldolgozásként 
is) oly módon, hogy egy-két tanulóval elolvastatjuk a művet, és önálló klipjeik elké
szítését várjuk el tőlük. Maga a pedagógus is összeállíthatja saját olvasat-montázsát.

Ez a témakör dolgozatírásra is alkalmas. íme néhány címajánlat:
a) Werthernek írok (én, a mai olvasó)
b) Hősökről beszélek: Tartuffe, Werther, Fanni
c) Az olvasás és a felolvasás szerepe Werther és Fanni történetében (A vendégszö

vegekre felfigyelünk.)
d) Werther és Fanni hagyományai = hallgatás (Kovács Zoltán nyomán)
e) Werther és Fanni magánya
0 De miért halnak meg a végén? (Werthert és Fannit kérdezem)
g) Werther és Fanni közérzetelemzése és köztességélménye
h) Él-e a Werther-hagyomány?
i) Werther a kútnál, Fanni a kertben
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j) A felvilágosodás hősei a társadalomban és a társadalmon kívül 
A magány témáját választó diákoknak kioszthatjuk Caspar Dávid Friedrich vala

mely képének, például A vándor a ködtenger felett (1818 körül) című művének fény
másolatát. A végtelen természet, az elmúlás rejtett üzenete, a magány, a ködös, homá
lyos földi élet ihletet ad az összevetéshez.

[lásd a 2. feladalapotl

3. TÉMAKÖR: Franz Kafka: A per

A következő két feladatlap a Kafka-rajzok miatt érdemel figyelmet. Ezek a rajzok 
megmozgatják a diákok fantáziáját.

[lásd a 3. feladalapotl

4. TÉMAKÖR: Füst Milán: Advent

Egzaktabb, az irodalomtudomány eredményeit is érintő feladatlapokat is alkal
mazhatunk a gimnáziumban.

[lásd a 4. feladalapotl

5. TÉMAKÖR: Móricz Pillangó című regénye

A regény kapcsán olvasási szempontként adhatjuk fel az állat- és növényhasonla
tok kigyűjtését, illetve csoportosítását, Zsuzsika (madár!) összetett jellemének megfi
gyelését (Bori Imre Móricz-monográfiája), az idill műfaji megközelítését, a pillangó 
boldogságmetaforaként való elemzését (Czine Mihály monográfiája is segít), a szerke
zeti vázlat elkészítését, a regényterek és a történelmi háttér megfigyelését.

A szerkezet például így vázolható:
Fejezetek:

/5 5 \  „TELEFONÁLÁS" 
y í í ^ Á L O M  (JÓSKA)

1.2. 4. 8. 12. @  20. 23. 24. 25.
PILLANGÓ MASZKA JÓSKA ZSUZSIKA ZSUZSIKA TALÁL- PIL- MASZKA PILLANGÓ

I kereti ÉS MEGKÉ- „HALOTT" KOZÁS LANGÓ |keret|
c s a l á d j a  r é s e  á l o m  e l v á l á s

A csomópontokra mindjárt az elemzés elején koncentrálhatunk. A 22. fejezettől is 
indítható a beszélgetés. A rajzos vázlat indokolttá teszi a keret kiemelését, amelybe a 
pillangó mellett a maszka motívuma is belejátszik.

A történelmi háttér kapcsán beszámolót adhatunk fel. A diákok sajnos nem sokat 
tudnak a magyar történelemről, így az első világháború utáni korszakról sem.

[lásd az 5. feladalapotl
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l.feladatlap:
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2. feladatlap:
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ĉd
G
cd

u
G'Cd

ĉd
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3. feladatlap:
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4. feladatlap
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6. TÉMAKÖR: Esterházy Péter: Függő

A szöveg feldolgozása nehezebb, és a tanulók belevesznek a labirintusba. Ezért 
kell munkáltatóbb olvasási szempontokat feladnunk. Nagyon hasznos egy Esterházy- 
szótár elkészíttetése (a diákok kreatív hozzáállására bízzuk a szavak és szókapcsolatok 
csoportosítását). Ugyancsak kigyűjthetjük a vendégszövegek szerzőinek nevét, vala
mint Csáth felbukkanásainak részleteit, Csáth és a tenger kapcsolatát, a vele összefüg
gő irodalmi utalásokat. A kitömött hattyú című Esterházy-kötetet hasznosan forgat
hatjuk (például a Csáth Géza fantasztikus élete című írás mottója a Beatles együtteshez 
hasonlítja az írót, a Függő Kerouac herceghez). Külön kitérünk Csáth tavasziságának 
hagyományára.

A történelmi utalásokat is megjelöltetjük tanítványainkkal; ezeket az órán meg
beszéljük, például a rádió szerepét 1956-ban, a kágéesté-témát, Dédi történelemszem
léletét (az ország szétoszoltatása).

A Matúra-kiadványok segítik az értelmezést, főként a Függő esetében. A kamasz
világ idő-érzékelését, nyár-tél relációját, rágógumi-attitűdjét is felfedeztetjük. Kulcsár 
Szabó Ernő monográfiája14 a függő beszédet mint a szöveg játékterét értelmezi, Mari
anna D. Birnbaum Esterházy-kalauzít főleg a vendégszövegek elemzésekor alkalmaz
hatjuk a tanórán.15

Kulcsfontosságúak lehetnek a lélek legtitkosabb szerkezetének megóvásáról, a sza
badság kérdéséről valló Ottlik-idézetek. Foglalkoznunk kell Esterházy iróniájával, a 
nyelvjáték jelenlétével, a megsokszorozott én kérdésével, a Balassa Péter által elemzett 
„nyitójelek”-kel.

7. TÉMAKÖR: Rajzos vázlatok, grafikonok alkalmazása
Tanár és tanítvány számára egyaránt különleges olvasmányfeldolgozást jelent, ha 

előbbi olvasata alapján vázlatot (például rajzos vázlatot) készít, és ebből indítja az értel
mezést. A diák számára úgynevezett bonyolult szövegek esetében rendkívül jó megoldás.

Kiválóan alkalmazható például Kassák A ló meghal a madarak kirepülnek című 
szövegének feldolgozásakor (újabban Kecskés András vázolta a mű tér- és időszerke
zetét16), de Nagy László Menyegzőjét vagy Juhász Ferenc A tékozló ország című művét 
hasonlóképpen közelíthetjük meg. Az előírt vagy ajánlott olvasmányok persze vál
toznak, de a módszert más esetben is alkalmazhatjuk. Ezeket a szerkezeti ábrákat/ 
vázlatokat/gondolattérképeket fénymásolatban osztjuk ki (természetesen ki is vetít
hető). A beszélgetést a tanár indítja, irányítja. Példaként Juhász Ferenc eposzának 
szerkezetét tekintjük át, amelynek legfontosabb motívuma a kő, illetve a „kő ellen 
kővel”-magatartás. Egy lehetséges tanári olvasatot közlünk. (József Attila Ódájának és 
Pilinszky Apoícn/jének elemzésekor is sikeresnek tapasztaltam ezt a módszert, amely 
a rejtvény izgalmát kelti, precíz szövegismeretet, sőt újraolvasást, -lapozást igényel, 
valamint a tanulók emlékezetében jobban megmarad.)

14 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Esterházy Péter, Pozsony, Kalligram, 1996
15 D. BIRNBAUM, Marianna, Esterházy-kalauz, Budapest, Magvető, 1991
16 KECSKÉS András, Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek = SÍPOS főszerk., Irodalom

tanítás..., i. m., 639.
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Juhász Ferenc művének esetében a történelemismeret mozaikjai is összeállnak, 
ezek tudatosítása ugyancsak nélkülözhetetlen. A műfaj hullámzó hangulati íve nyil
vánvalóvá válik.

A tanulók kiegészíthetik, korrigálhatják saját olvasatuk alapján a tanári vázla
tot. Persze meg is fordíthatjuk: a diákokkal vagy egy diákkal készíttetünk vázlatot. 
(Aprólékosabb grafikonnal is kísérleteztem, de ebben az esetben a tanulók könnyen 
útvesztőbe kerültek, belevesztek a részletekbe.) Juhász Ferenc szövege az Irodalom és 
művészet tantárgy keretében szerepelt házi olvasmányként. A tanulók nehezen küz
döttek meg a szóláncokkal, a műfajból adódó nehézségekkel.

Juhász Ferenc: A tékozló ország (A mű szerkezete)

EGY JSMERETLEN VÁNDOR-KÖLTŐ" SIRÁMAI:

A hosszabb szövegeket célszerű otthoni olvasmányként feladni. Pilinszky János 
Apokrif című verse esetében például néhány motívum megfigyelése választható ki ol
vasási szempontként. A biblikus szókincsre, illetve stílusra külön összpontosítunk, de 
a tanulók figyelmét az ember, a fa, a madár, a kő motívumára irányítjuk. A tárgyi világ 
elemeit külön kikerestetjük. Pilinszky látványairól, motívumairól már szóltak az ér
telmezők (például Radnóti Sándor), de kutatásaik főként a Harmadnapon című kötet
re vonatkoznak. Balassa Péter vizsgálta az említett verseskötetet, motívumhálózatát.17 
A motívumokról szemléletes áttekintés készíthető (Balassa tanulmánya alapján), hi
szen az Apokrifben mindez fontossá válik. A hatvanas-hetvenes évek Pilinszky-versei 
alapján viszont kidolgozhatjuk a földiség-égiség pólusait bemutató vázlatot, a költő 
köztességélményét így közelítjük meg. A második vázlat már kizárólag az én olvasa
tom alapján készült. A két motívumvázlatot az órai elemzés során összehasonlítjuk, 
majd visszatérünk az Apokrif motívumaihoz, amelyhez a tanulók készíthetnek házi 
feladatként hasonló, az egyéni olvasaton alapuló vázlatot. (Manapság már egy egész 
kötet is a tanár rendelkezésére áll Fűzfa Balázs szerkesztésében.18)

17 BALASSA Péter, A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok (1981-1986), Budapest, Magvető 
Kiadó, 1987

18 FŰZFA Balázs szerk., Apokrif Szombathely, Savaria University Press, 2008
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BALASSA PÉTER: PILINSZKY MOTÍVUMHÁLÓZATA 
r 3 nap (feltám adás 1 T

—  CSENDi

ÉHSÉG
vályú, ól

I
LÁTVÁNY TANUSAG

, nap, levegő, levegőtlenség tanú, tanúság
NYÁR: dél, forróság, izzás, ragyogás rab, fogoly, fegyenc 

föld, táj, alkonyat csecsemő, gyermek
ránc, pórusok árvaság

kő, gurulás, szivárgás kopár, kietlen, sivatag
féreg, vadállat, ketrec 

fa, fák, léc, deszka, vessző, bot 
TENGER, TORONY, CSILLAG, SZÉL, SZELLŐ, PUSZTULÁS

PILINSZKY A HARMADNAPON CÍMŰ KÖTET UTÁN:

FÖLDISÉG

c s e n ő __ - EGISEG (Isten, harmónia)

LÁTVÁNY
LEMENŐ NAP, HÓ, HOLD
SZÍNEK: ZÖLD, SZÜRKE, FEKETE, FEHÉR,
SÁRGA

kísérleti állat bokor, 
ANTILOP virágok. 
BÁRÁNY szőlő

TANÚSÁG

tárgyak 
ágy, vánkos, 
szék, 
tükör, 
fésű, 
kő

térélmény
„POKOL-
LABIRINTUS, FOLYÓSÓ. FAL 
ÜVEG, ÜVEGHINTÓ, LEVEGŐ-VITRIN 
AKVÁRIUM, VÍZTARTÓ 
VÁGÓHÍD -  VÉSZTŐHELY
LUK, ÜRESSÉG 
HÁZ -  KERT, RÓZSAKÉRT, 
UDVAR

A regény- vagy novellahősök, illetve a drámák főszereplőinek viszonyrendszerét 
hasonlóképpen vázoljuk/vázolhatjuk fel. Például a Pacsirta című Kosztolányi-regény 
a három főhősön kívül 51 epizódszereplő arcélét is felvillantja, vázlatkészítéskor a leg
fontosabbakra koncentrálunk. Mészöly Miklós Jelentés öt egérről című novelláját szin
tén házi feladatként olvastathatjuk el. Az egerek nemi összetétele, elhullási sorrendje 
pillanatok alatt ábrázolható, így a tanulók egy kicsit a zárt világon, a mikrovilágon és 
mikro-időn túlra is gondolnak, és a műegészet is átfogják.

A novella azóta a Hamisregénybe is beépült, ebben a kontextusban másként olvas
hatjuk.

Befejező gondolatok

Mindössze néhány feladatlap közzétételére vállalkoztunk. Természetesen az osz
tály képességeihez és érdeklődéséhez híven válogatunk. Ezek mintájára, minden újra- 
olvasás hatására újabb és újabb feladatokat állíthatunk össze. Esterházy Péter szerint
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ugyanis az író szóismerő, az olvasó pedig inkább szóutazó, szókérdező, szó(vissza) 
kereső beszélgetőpartner. A tanár a közvetítő, az összekötő olvasó, aki arra ösztönzi 
tanítványait, hogy ne leckékben gondolkodjanak. A diákok olvasói vallomásaira, visz- 
szacsatolására figyelni kell, ezek a tanár egyéniségét és nézőpontját is formálják. Az 
irodalomtanár az a boldog ember, aki tudatos újraolvasásra vállalkozik, hiszen csak 
friss olvasattal állhat az osztály elé. Jó érzés például huszonháromszor olvasni a Kö
zönyt , legalább tízszer az Anna Kareninát vagy a Pacsirtát, ám még nagyobb élmény 
figyelemmel kísérni a befogadás történeti szempontú alakulását, az egyes osztályok és 
személyek reakcióit.

Az olvasmányok feldolgozásának élményszerűségét a változatosság, a mindig más 
módszer bevetése adja. A következő vázlat néhány lehetőséget csillant fel.

ÓRASZERVEZÉSEK:

a) Beszélgetés, vita a megadott megfigyelési szempontok alapján -> egyéni vagy 
csoportos feladatok az órán, házi feladat: olvasónapló (értekező próza, tanulmány, esz- 
szé);

b) Spontán beszélgetés megadott szempontok nélkül (arról is, hogy a tanuló ho
gyan olvasott) -> feladatok, utólagos szempontok;

c) Megfigyelési szemponttal vagy szempontok nélkül kreatív feladatlap kitöltése a 
tanórán, a következő órán ehhez kapcsolódó beszélgetés vagy vita;

d) A tanulók kész írásbeli házi feladattal érkeznek -> beszélgetés, vita. Az olvasó
naplók későbbi átnézése;

e) Megadott vagy ezekből választható megfigyelési szempontokból indulunk ki;
f) Szemléltetéshez kapcsolódó beszélgetés (más szövegek, kéziratok, képek, il

lusztrációk, reprodukciók, filmrészletek, zene, intertextuális és interdiszciplináris 
utalások, TÖBBFÉLE KIADÁS) -> intermediális lehetőségek;

g) Egy vagy több tanulmány közös értelmezéséből való kiindulás -> egyéni hozzá
szólások, kreatív véleményalkotás;

h) Egy részletből, konkrét szöveghelyből való kiindulás (a tanár választása, vagy 
eleve az a feladat, hogy mindenki egy kiválasztott részlettel érkezzen);

i) Drámapedagógiai lehetőségek, játékok (belső hangok, pletykajáték, állóképek 
megmozgatása, műsorkészítés, zenei és képzőművészeti társítások stb.);

j) Gondolattérképből, ábrából, vázlatból kibontakozó beszélgetés (a tanár viszi be 
az órára, vagy a diák készíti, egészíti ki);

k) Elhagyjuk az olvasónaplót, csak beszélgetés vagy feladatlap használatos, írás
beli dolgozatra adunk fel az olvasmánnyal kapcsolatos címet;

1) A tankönyvkiadók által nyomtatott egységes naplók, munkalapok alkalmazá
sa;

m) Önálló helyi kutatások, ha az olvasmány kapcsolódik egy régióhoz vagy 
településhez;

n) Portfoliók: összegyűjteni többféle dokumentumot az olvasmánnyal kapcsolat
ban, ezek manapság felválthatják az olvasónaplót;

o) Interaktív tesztek, feladatsorok (számítógépes munka, e-tanulás);
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p ) Nyitott oktatás, a projektmódszer lehetőségei, filmfantázia, az esetleges kul
tuszhoz kapcsolódó feladatok, kirándulások, könyvtárban megtartott óra;

q) A tanulók szótárt vagy idézetgyűjteményt állítanak össze a szöveg alapján, ki
írják egy epizódszereplő megnyilatkozásait; 

r) A tanulók kiselőadása a kiindulópont;
s) Csoportonként más-más feladat kidolgozásával érkeznek a diákok az órára, 

csak a következő órán folytatjuk a munkát;
t) Levelet/e-mailt/SMS-t írnak valamelyik szereplőhöz, ebből indítjuk az értel

mezést;
u ) Minden tanuló borítékban egy-egy rajzot, képet, ábrát stb. kap, ezt kell az ol

vasmányhoz kapcsolnia;
y) Gimnáziumban a teoretikus szempontok, az egyes irodalomtudományi irány

zatok stratégiái is bevonhatók.
Az olvasmánynaplók használata vita tárgyát képezheti, ugyanis gyakran nem 

eredeti munkát vesz kézbe a tanár, viszont az esszé- és a tanulmányírás fortélyaiba 
bevezeti a tanulókat. Ugyancsak variálható a megfigyelési szempontok alkalmazása, a 
diákok válogatni is szeretnek a szempontok közül.
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MŰMESE AZ ISKOLÁBAN (IS): 
KÖKÉNY KISASSZONY ÉS TÜNDÉRORSZÁG KERÍTÉSE

(Mai mesemondók, mai műmesék -  
Mészöly Miklós és Mirnics Zsuzsa történeteiről)

Mészöly Miklós mesegyűjteménye1 pontosan azt az élményt nyújtja olvasójának, 
amelyet a szerző 1969-ben a jövő prózájának kritériumaként jelölt meg A mesterségről 
című írásában.2 A költői érzékenység és a kombinatorika kettősége kiválóan érvénye
sül. „A szó kevesebb, mint az elemek és tények kombinatorikus távlata: itt nyílik az új 
tartomány, az új dimenzió”3. -  írja Mészöly.

A modern műmese befogadójának legfőbb élménye a meseelemek sajátos kombi
nációja, a mesetapasztalat alapján megközelíthető redukált meseszerkezet, amelyben 
egyéni módon érvényesülnek a toposzok, és a szüzsésémák kibillenése szinte észre
vétlenül valósul meg. Erre az utóbbi mozzanatra a Mészöly-monográfia4 szerzője, 
Thomka Beáta mutatott rá, aki már a készülő mesegyűjtemény kapcsán különböztette 
meg a népmesemodellhez és a prózai narrációhoz, illetve azok formáihoz közelebb 
kerülő mesetípusokat.

A műveket az elemek kombinációja és felsorolása, az ironikus írói látásmód, 
a tanú-népzőpont, a dilemmák kifejezésre juttatása jellemzi. A Jelentés egy sosevolt 
cirkuszról című mese például antimeseként is felfogható, hiszen a címben megjelölt
-  már az egértörténetből ismert -  jelentés éppen a mese lényegével áll ellentétben, 
a leltárszerű felsorolás pedig retorikai feszültséget és groteszk hatást teremt (a mese 
egyébként a bábszínházi dramaturgia aspektusát is jelzi, megjelenít és láttatja hőse
it). Mesevariációk, parafrázisok, sőt népdalváltozatok is létrejönnek, némely mesébe 
dal- és versbetétet is illeszt az író, a rím, a ritmus, a gondolatrimus (a versbeszéd) és 
a nyelvjáték, valamint a paródia-jelleg is jelen van, például a Kerekecske-dombocska, 
a Vidám és szomorú, a Kitrikoty-mese, az Állatok beszélgetése vagy a Farsang című 
mesékben.

A felsorolás (és a kombinációk) Mándy műveire emlékeztet, Parti Nagy Lajos pe
dig hasonló módszerrel készítette Kis preparátum című versét -  az összeszerkesztett 
idézetek Mészöly Nyomozáséból erednek. (Természetesen a posztmodern hatásával is 
számolnunk kell!)

A mesegyűjtemény alcíme: Történetek-kicsiknek és nagyoknak. (Nem mesék, 
hanem történetek!) Mirnics Zsuzsa Mesevirág című könyvének5 alcíme: Történetek

1 MÉSZÖLY Miklós, Mesék, Pécs -  Pozsony, Jelenkor-Kalligram, 1998
2 MÉSZÖLY Miklós, Otthon és világ, Pozsony, Kalligram, 1994,277-285.
3 I. m., 285.
4 THOMKA Beáta, Mészöly Miklós, Pozsony, Kalligram, 1995
5 MIRNICS Zsuzsa, Mesevirág, Újvidék, Fórum, 1998
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a legkisebbeknek. Erdélyi Lili Ada kötete,6 a Domenica meséje ajánlásában a történés 
terminust használja, művét gyerekek és felnőttek egyaránt olvashatják. A mese tehát 
történetté vált? A történet mint műfaji megjelölés arra az epikai magra (a sztorira) 
utal, amely a mese esetében műfaji követelmény. A szerzők által feltűnően hangsú
lyozott történet azonban műfaji megjelölés is, amely az empirikus vonatkozásra utal, 
arra, hogy a hősök a hétköznapi tájakon élnek, mozognak, a csodák is ebben a közeg
ben történnek. Mészöly fikciója a megélt tényanyaghoz kapcsolódik, valós és imagi- 
nárius összefüggése nyilvánvaló, a mesemondás visszafogott személyességét szintén 
megfigyelhetjük. Ontológiai művészetkoncepciója a mesékre is kiterjed. Történetei 
létértelmezésként, sorsbemutatásként, parabolaként olvashatók. Balassa Péter szerint 
Mészölynél a történet „előadja magát”, a személyes hang, a kérdések, kételyek, refle
xiók különválnak. A kisepikába koncentrált nagyepika eredményezi a sorskérdésekre 
való utalást.”7

„A mesékben a csoda: valóság” - kezdi a műmeséről szóló tanulmányát Papp 
Ágnes Klára.8 Tzvetan Todorov foglalkozott a csodák hátterében megbúvó hiányos 
kauzalitással, a műmesei csodák ugyanis kétarcúak. Ezt bizonyítja például E. T. A. 
HofFmann Diótörője -  a gyerekek tudják, hogy a babák nem élnek, mégis úgy cse
lekszenek, mintha valóságos emberek lennének, a másik vonatkozás pedig a bábok 
valóságos elevensége, életre kelése.

Mészöly meséiben a valóság is csodává válik, például az otthon, a szeretetre való 
rátalálás vagy a csalódások esetében. A Mesék című kötet két aránytalan szerkezeti 
egységre oszlik: Böngésző itthon és Böngésző - a Nagyvilágban (az utóbbi mindössze 
két meséből áll). Már a bevezetőben érzékeljük az író szokásosnál szenvedélyesebb 
hangvételét és a kombinatorikus módszer fontosságát. Az első rész szinte a klasszicis
ta szerzők magatartására emlékeztet, Reggel Délután és Este című részekre tagolódik, 
tehát a faluban töltött egy nappalt ölel fel. Az író nyomozó, kémlelő (a Hamisregény 
első mondata!), attitűdje pedig böngészővé válik, a keresés mozzanata megmarad. Az 
első tömb meséi a nevesincs falu mikrovilágát, a második a makrovilágot mutatják be, 
a mikrovilág idő- és helyszínismerete pontosabb, az öregek tudása ismerethiányukat 
pótolja. Az útközbenlét Mészöly mesehőseit is jellemzi, de az első rész történeteiben az 
eltolódás egyfajta érkezést vagy visszatérést eredményez, tehát az indulás és a megér
kezés, a visszaérkezés pólusa közötti tér a csoda tere, a hős itt bolyong, vándorol, dol
gozik, vadászik, néha sokáig várakozik. A Nagyvilág kozmikus méretű, idegen közeg 
(a névhasználat is ezt bizonyítja). Az emberszabású világtól, a bensőséges otthontól 
távolodik el a hős (gonosszá, bosszúvágyóvá válik), az eltávozás, a kivonulás végérvé
nyes. A mesékre a sűrítés, a töredékesség és gyakran a stilizáltság jellemző; a látvány 
és a reflexió is helyet kap bennük, mint a videoklipekben. Az idő térhez kötött, tehát 
fontos az idő múlása, amelyet az évszakok és napszakok érzékeltetnek; a régen mint

6 ERDÉLYI Lili Ada, Domenica meséje, Pécs, Alexandra Kiadó, 1997
7 BALASSA Péter, Mennyi, ami tudható? = ALEXA Károly és SZÖRÉNYI László szerk., „Tagjai 

vagyunk egym ásnakA  Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai, Buda
pest, Szépirodalmi Könyvkiadó -  Európa Alapítvány, 1991,185-187.

8 PAPP Ágnes Klára, A csoda és a véletlen szerepének átalakulása a műmesében = Hátán 1995/3.
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időmegjelölés, vagyis a reproduktív tapasztalatra való hivatkozás rendkívül gyakori. 
Ez egyébként jellemző mesemondói attitűd. A terek kitalált, mesebeli helyek, néha a 
végtelen természet (rét, domb, égbolt) transzcendens jellege kerül előtérbe (a panteista 
létfelfogáshoz is közel kerül), egyes művekben viszont az erős tájelemek, az aprólé
kos topográfiai mozzanatok érvényesülnek (Mészöly leírásaira utalhatunk), tehát a 
csodák valóságos helyszínen játszódnak le (Duna-part, Tisza, Bakony, Balaton, Ko
márom; erdő, szőlő, hegyek -  Pannónia). A névadás vonatkozásában külön kutatást 
kellene folytatni, a műmesék névhasználata ugyanis rendkívül változatos. Mészöly 
mesemotívumai részint népköltészeti ihletésűek, részint egyéni forrásból fakadnak, 
esetleg műmesei toposzok, amelyeket az író megszólít. Alkalmazzuk mi is a mészö
lyi felsorolás módszerét! Legfontosabb mesemotívumai például a következők: bohóc, 
fa (égig érő fa), levél, bokor, fűszál, virág, állatok (kutya, madár, medve, róka), gyü
mölcsök (például kökény), királyok, szegényemberek, gyerekek, törpék, torony, zene, 
vallási és mítoszi elemek, tárgyak (kő, hangszer), bűvös számok (4, 5, 7,9,10), színek 
(például kék: szilvakék korona, kéksötét hegyek, kékebb -  Kökény kisasszony) stb. A 
kezdőformulák használata gyakori, de a záróformulák elmaradnak, a mesék nyílt 
szerkezetűek, mégis valamiféle jövőtlenség jellemzi a történeteket, Mészöly a vágás
technikát alkalmazza. Az esszészerű elemek is megférnek a szövegekben, a perspek
tívaváltás pedig (lent-fent) a mesék kulcsa, ez vezet el bennünket is a megértéshez.

A csoda szempontjából fontos a Csengős bárány című mese, amely a farkas-bá
rány mesehagyományát szólítja meg. A bárányfaló farkast a bárány csengettyűje és 
a piros csengettyűvirág saját bűnére emlékezteti, bosszújában kölykeit is elpusztítja, 
majd otthontalanul búslakodik, amikor a csoda bekövetkezik: „Azóta egyedül, kiver
ten bódorog a fogatlan ordas - az édeseit keresi, és bárányok etetik.”9 A meseelemek 
gyakran -  Warhol kamerájához hasonlóan -  egyenrangúak, a történés tettenérése így 
valósul meg.

A torony meséje létmese, amely ismeretelméleti szempontból is beletartozik a mé
szölyi világba. A törpe- és a toronyperspektíva végletére utaló történetben a törpe 
legalább annyit szeretne látni, mint a fák, ezért a medvék segítségével tornyot épít 
magának (balladaszerű ismétlés), de az ablakot már egyedül vágja ki a torony csúcsán. 
A hajnalra befejezett munka a csalódás csodáját hozza:

„De hiába merengette a szemét, hiába toporzékolt dühében, az útból, a folyóból 
most is csak egy darabkát látott, a fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát; olyan 
apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra.

Pontosan akkorát, mint ő m aga”10
A teljességigény a mesében csak vágy marad, az egész rejtelmeit az egyén nem 

láthatja be. A látás aspektusából fontos a Kéksötét hegyek, távol (Petőfi-motívum is!) 
című mese. (Mese? Történet?) A diszkurzív jelleg az említett mesefiguráknál erő
sebben jut kifejezésre, és a mesék -  Csáth szavaival élve -  rosszul végződhetnek. A 
perspektíva jelentősége már Balázs Béla műveiben is hasonlóképpen bukkan fel. Ebbe 
a mesetípusba tartozik az Este című fejezetben a Kökény kisasszony című történet,

9 MÉSZÖLY, Mesék, i. m., 283.
10 I. m., 205.
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amely az átmenet meséje. A cím alliterációjához társul az állandó jelző: a kék. A kö
kény-motívum a magyar népköltészetben is megvan, a többi gyümölcshöz hasonló
an termékenység-motívumként, egyébként legtöbbször a szem hasonlatául szolgál 
(kökényszerm). A meggy, a cseresznye és az alma is antropomorfizált gyümölcs a 
mesében; ők Kökény kisasszony ellenfelei, irigyei, akik ugyancsak a termékenységet 
sugallják népköltészetünkben (például a köténybe gyűjtés mozzanata). A Kökény kis
asszony is nyomozás-, illetve böngészés-történet, a Dér után kutatunk. A mese első 
részét a várakozó magatartás, a szkepszis jellemzi, Kökény kisasszony közérzete tárul 
elénk. Télhiányos állapotban, magányosan él a hegyoldalon a csupa ablak lakásban 
(ahova a külvilág is behatol, a szél pedig különösen). Ami nem adatott meg A torony 
meséjében a törpének, az megadatik Kökény kisasszonynak: felülről, az ablakból néz 
le a világra, ott kerül reflexív viszonyba a Dérrel. A tél az az időhatár, a távlat, amelyre 
szorongva gondol. A többi gyümölcs merészségéért irigyli, ők bent élnek, korlátok 
között, ahogy tanulták. A gyümölcs-lények ismeretei csupán arra épülnek, amit ta
nultak, amit az öregektől megtudtak. A Godot-mese a téli Dér jövetelével folytatódik, 
aki Sas alakjában érkezik. A mítoszok madara csábítóként száll le, kékségében ragadja 
magával az égbe, a szabadságba, a fényességbe, az éjszakai boldogságba Kökény kis
asszonyt, aki a transzcendens magaslatokban palotákat, réteket és csillagokat lát, de 
megragadni, érinteni mindezt nem tudja. A narrátor legfontosabb reflexiója Kökény 
kisasszonyra vonatkozik: „Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól.”11 A szár
nyalást, a kalandot (versbeszédre emlékeztető szövegrész) a megérkezés zuhanása kö
veti (Adynál és Pilinszkynél is megjelenik a zuhanás motívuma). A gödörbe hullás és 
a tél után bokor sarjad belőle (termékenység, átváltozás, létfolytonosság), és most már 
ő tanítja unokáit, ő, az öreg, a tapasztalt, aki minden ősszel a Dérről mesél. A többi 
gyümölcs irigy magatartásának ironikus reflexiójával zárja Mészöly a történetet, ők 
még ennyire sem ismerik a lét kalandját:

FENT (tavasz, nyár, ősz) 
i

Kökény kisasszony: SZÁRNYALÁS (téli éjszaka -  fény, dal)
| FOKOZOTT KÉKSÉG
LENT (hegyoldal, de a földben)

IDŐTLENSÉG (AZ IDŐBEN)

A sas égberagadó gesztusa közismert az irodalomban, de itt a sas-kígyó relációra 
is utalnunk kell. A szabadság szinte egzisztencialista szemlélete motivikus kapcsolat
ba hozható Richard Bach Jonathan Livingston, a sirály című novellájával.

A vízió a Kökény kisasszony című mesében fontos szerephez jut. A leghomá
lyosabb tér éppen a fényesség birodalma marad, ez adja azt a bizonyos atmoszférát, 
amelyről Mészöly értekezett. A mitikus tágasságot érzékeljük. Az évszakok motívu
mának alkalmazása toposz az irodalomban, a műmesékben szintén gyakori, többek 
között Andersen műveiben. A térteremtő mozzanat, a csoda térbevetítése Mészölynél

11 MÉSZÖLY, Mesék, i. m., 245.
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ugyancsak megjelenik, és még Travers Mary Poppins-történeteivel is összefüggésbe 
hozhatjuk. De Mészöly meséiben a rácsodálkozás mozzanata tompul, sőt Kökény kis
asszony már útra sem kel, ő csak várakozik, passzív módon éli meg az útonlevést, 
a csodát. A dérvonatkozások más költőknél, íróknál is hasonló határ-motívumként 
jelentkeznek, például Petőfi vagy Nagy László műveiben.

A történethez kapcsolódó empirikus mag Mirnics Zsuzsa Mesevirág című köteté
ben a mészölyinél erősebb. Hétköznapi terek népesülnek be hétköznapi csodákkal. A 
könyv egyfajta meseutazásként fogható fel, mert az utolsó mesevirágokban a meseele
mek is tobzódnak. A vajdasági írónő szintén tudatos szerzői fogásként alkalmazza a 
felsorolást, majd ironikus látásmódja a meseelemek kombinációjában jut kifejezésre. 
Terei, mikrovilága, csodaterei behatárolt terek: a városi lakótelep (Limány) ketrecla
kása, a természethiányos város, valamint a kert, a nagymama kertje. A bezárt terek 
legfrappánsabb, legironikusabb víziója Tündérország kerítése, a behatárolt időtlenség 
birodalma, amely (mai nézőpontból) jelentéktelenné zsugorodott. A Szemüveges mese 
a kötet szintézismeséje, a szerzői én világképének törmelékei itt épülnek sajátos sti
lizált szöveggé. A történet harmadik, legválogatósabb hőse, királyfija Tündérország 
kerítésének tövében hallja meg az énekszót, amelynek nyomán átmászik a kerítésen 
(szálka fúródik az ujjába), és megismeri a szemüveges lányt, jövendő feleségét. Újra 
átmásznak a kerítésen, hazatérnek. Nem Tündérországban keresik a boldogságot, ha
nem otthon érzik jól magukat, a kerítés pedig átjárható. Mirnics Zsuzsa értékrendje 
parabolaszerűen, néhol didaktikus módon érvényesül: a szeretet (család), a segítő
készség és a tudás (tudásvágy) képviseli a legfőbb értéket ebben a mesetérben. Mé
szölynél is megjelennek az abszurd mozzanatok, ám Mirnics meséiben a kizökkent 
idő eredményezi az abszurd és a groteszk megjelenését. A tündérvilág a spenótgom
bóc A-, B-, C-vitaminját, fehérjetartalmát dicséri, az öreg király sportújságot olvas, 
keresztrejvényt fejt, az okos lány tudja, mi a metszet, a halmaz és mi az unió. Mirnics 
Zsuzsa hősei nem modellek, hanem egyéniségek, még állathősei is azok, például Bice, 
a sánta veréb, az egyfejű sárkány pedig dialogizáló meseként (a sárkány hagyományos 
elemét szólítja meg) mutat rá a segítőkész, bátor egyéniség kiemelkedésére. Az út és 
a várakozás mozzanata egyaránt megjelenik, a mesekezdő formulák többnyire meg
maradnak, a záróformula viszont eltűnik. A zárómondatok nem vágásszerűek, bár a 
szerkezet nyitott.

A narráció kérdése kulcsfontosságú. A szerzői én anyaként szólal meg, ez a gesztus 
fogja egységbe a műveket (első vagy harmadik személyben ír), néha pedig éppen az 
anya megszólításával kezdődik a mese. Az igazi mesékben a mesemondó szerepére 
vállalkozik az író, kívülálló narrátorként mondja el a történetét. A gyermek látásmód
ja szintén megnyilvánul. A gyermekvilág és felnőttség két pólusa közötti átmenet, a 
köztesség, sőt a szerencse kerül előtérbe. Az idő-kérdés miatt a Mészöly-mesékhez 
kapcsolható, ugyanis az évszakok váltakozása jelzi az idő múlását. A nyár időtlennek 
tűnik, a tél érkezése időhatárt jelent. A régen-aspektus főként a mesehagyomány te
kintetében érvényesül.

Az első házi feladat című mese (?) nem a legkisebbekhez szól, és talán minden 
pedagógusnak, szülőnek el kellene olvasnia (Kosztolányi Dezső Házi dolgozat című 
novellája jut eszünkbe, ezzel vethető össze!). Kosztolányi Palija édesapjáról írta házi
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dolgozatát, Janicsnak a házakat kellett lerajzolnia. Csak a harmadszori, síró próbálko
zás hozza meg a várva várt kerek ötöst a kisdiák füzetébe, amikor nem színes, hanem 
szomorú-szürke házat rajzol. A színötös tanuló Jancsi tudja már, hogy építészmérnök 
lesz. Az utosló bekezdés felnőttlétünk és oktatásügyünk reményteli bírálata: „Édesapa 
szó nélkül is értette: Jancsi, ha felnő, majd nagy kék, narancssárga, zöld meg piros 
házakat tervez, köré hatalmas, madárfészkes jegenyéket és hársakat. És akkor majd 
az elsősök is színes házakat rajzolhatnak, és a tanító néni nemcsak a szürke házakra 
adhat ötöst.”12

A Mesevirág a műmesének azt a hagyományát őrzi, amely a gyermeki vágyakat, 
gondolkodásmódot a behatárolt, szűk, földközeli felnőtt-világgal szembesíti. Ebben 
a spleenes világban, a Vajdasági rapszódia (Juhász Erzsébet) hangulatában a „vajda
sági ég alatti” környezetünkre is ráismerünk, és csupán egy értékbe kapaszkodunk: 
az itthon világába. Az otthon az a központi tér, amelyben az orreskü is (a gyermek 
képzeletében) csodává változik át. Vajon megfoszthatjuk-e a gyermeket, sőt a felnőttet 
is egyetlen értékétől és menedékétől, a csodától, a színektől?

Horváth Futó Hargita iskola-narratívával foglalkozó kötete a Légy jó mindhalálig 
című Móricz-regény kapcsán említi a tárgyak színének szerepét, pl. az asztal és Misi 
fiókja zöld színű, Ottlik iskolaregényében pedig Medve tanszerládájának teteje szin
tén zöld.13 Nyilas Misi a fiókba gyűjtögeti kincseit, boldogságot és bűntudatot érez, 
amikor kinyitja.

Mirnics Zsuzsa meséi az útonlétről szólnak, a betonrengeteg és a természet, a hi
hető és hihetetlen végletei közötti útközbenről, amelynek két legfontosabb állomása a 
ketreclakás és a kert. Az író a belátható tereket ragadja meg, értékrendje stabilabb pers
pektívát nyújt; míg Mészöly általában mozgó perspektívából szemlél, a létrejtelmeket 
böngészi, hősei magányosan vívódnak; a szeretet itt is kapaszkodó, habár Hüperión 
sorsdala sem idegen ettől a világtól. Mirnics Zsuzsa meséiben a visszafogottság at
moszféráját éljük át, csak az utolsó két történet hömpölyög. A korlátok veszélye erős, 
a gyermeket a középszer, a szürkeség réme veszélyezteti, ez az igazi rousseau-i rontás. 
Mi, olvasók a magunk ablakából tekintünk ki mindenre.

12 MIRNICS, I. m.
13 HORVÁTH FUTÓ Hargita. Az iskola terének tárgyi világa = UŐ., Iskola-narratívák. Újvidék, 

Bölcsészettudományi Kar, 2009,48-49.
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FELSŐOKTATÁS





INTERTEXTUÁLIS FURFANG ÉS AZ IRODALMI 
FELZÁRKÓZTATÁS 

ELKANYARODÁSAI A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

A szabadság dzsungele -  rafinált esély nyújtás

2007. április 2-án tartották meg azt a budapesti tanácskozást (Magyar Olvasás
társaság -  HUNRA), amelyen az esélyegyenlőség és a gyermekirodalom problémája 
a gyermeksajtó nézőpontjából merült fel (Kocsis Éva), és az olvasás esélyének megkö
zelítése során a családi felelősség is kulcskérdéssé vált. Manapság, amikor a pedagó
gushallgatók felvételi tesztjei egyre inkább az olvasottság hiányára és a szövegértés 
nehézségeire utalnak, elkerülhetetlen az irodalomoktatás lehetőségének felvetése a 
pedagógusképzésben/tanítóképzésben. Hogyan és mit lehet kezdeni azokkal a (pél
dául) másod- vagy harmadéves hallgatókkal, akik tizenkét évi iskoláztatás után sem 
ismerik fel a következő Petri György-versrészletek intertextusát:

1. „Vitézek, mi lehet e széles föld felett 
szebb dolog az végeknél,
amikor a lélek elszáll, és az élet 
szerteszéled, véget ér.” (Balassi-variáció)

2. „nem tudhatom ő mit lehelt ki
nem tudhatom most hol legel” (Szerbia)

Az órára becsempészett intertextuális furfang mégis a felzárkóztatásra ad esélyt, 
hiszen mindent újra mégsem kezdhet, tizenkét vagy többévnyi mulasztást nem pó
tolhat a kurzust meghirdető oktató. A fel nem ismerés órai kudarca olyan elkanya- 
rodásokra készteti a tanárt és a hallgatót, amelyekre különben nem nyílna lehetőség. 
A szövegközi mozgások valamiféle befogadói szabadságot és élményt biztosítanak a 
hallgatónak, amellyel, ha akar, élni tud. A szövegértés a szövegalkotás szabadságához 
kapcsolódhat, és az eredmény azonnal biztatóbb. A 2008-ban, majd 2009-ben végzett 
kísérletek azt bizonyítják, hogy a szárnyalás pozicionáltsága valóban fontos. Magyar 
irodalomból (Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, egy félév) a gyakorlati 
órák keretében megíratott zárthelyi dolgozaton túllépő hallgatók számára kivétele
sen egy irodalmi esszé jelentette a belépőt a szóbeli vizsgára. A beadott szövegekben 
a szerzők szabaddá és szellemessé válhattak, mellőzhették a szigorúan megkövetelt 
tudományos terminológiát, a precíz lábjegyzetek sokaságát, az internetről származó 
szövegek felszabdalását és kreatív módon közelíthettek a szövegek közötti kapcsola
tokhoz. Erre utal a következő két szövegmutatvány, amelybe az órán olvasott textu
sok, vagyis az új olvasmányok is belejátszanak. Az első szöveg szerzője műfaji szem
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pontból is válogathatott, míg a második textus érdekessége, hogy még az előző tanév
ben született, amikor a jelölt dönthetett, hogy szabályos szemináriumi dolgozatot ír, 
vagy pedig megszabadul a béklyózó dolgozat-kritériumoktól, egy szabadon választott 
novella értelmezésétől. A próbálkozások alapján megállapítható, hogy érdemes fel
vállalni a szabadság kockázatát, hogy a szövegértés fokozatosan egyre jobbá váljon, 
hogy a terminológia következetes elsajátítása után a további kurzusokon a hallgatók 
zöme eljusson a tanulmányírás stációjáig és egy színvonalas diplomadolgozat leadásá
ig, amely a továbbtanulás és az esetleges írással való foglalkozás belépője is lehet. íme 
tehát két olyan szöveg, melynek szerzői a szabadság esélyeit latolgatják, és melyekben 
a még ott bujkáló kamaszkori pátosz, a más szereppel való identifikálódás szintén 
tetten érhető. Mindkettőt az órai tevékenység is befolyásolta:

1. „2000 nyarán egy lázadó, kamaszkorú ifjú, akiben dúlt a bizonyításvágy, kemény 
fába vágta fejszéjét: csatlakozott azokhoz, akik azt tűzték ki célul, hogy az akkori ha
talmat megdöntsék. Miután az első csomag ragasztót és plakátot hazavitte, szívében 
kellemesen bizsergető melegséget érzett. »Végre! Végre tehetek valamit« - gondolta 
elszántan. Az éjszaka közepén büszkén indult el otthonról. Rozoga kerékpáron vágta
tott a sötétségben, a kormányon vödörben a sűrű, krémszerű, világos színű ragasztó, 
táskájában az összegöngyölített plakátok, egy nejlonszatyorban vastag pemzli, mell
kasában egy harciasan lüktető szív, mely őrült ritmusban a fiú füléig dobogott. A forró 
adrenalin bejárta egész testét, és talán ezért érezte azt, hogy az egész falu az övé. Hívo
gatták a hirdetőtáblák, az áramátalakító épületek falai, később az elhagyatott épületek 
ajtói, ablakai is. Szinte könyörögtek, hogy fedje be meztelen felületeiket, és ő ennek 
rendre eleget tett. Boldogan, néha már figyelmetlen jókedvvel kente fel a ragasztót 
és rá a plakátot. Egy ilyen »nemtörődöm« pillanatban váratlanul ott termett mellette 
négy vele egykorú fiú... A riadt csendben szinte pattanásig feszültek az idegszálak, s az 
éjszakában még a szívdobogások is hangosnak hatottak. Az előbb még bátran mun
kálkodó fiatal egy óvatos lépést tett hátra, de ebben a lépésben nem a menekülés vágya 
volt benne, rugaszkodni készült, nem elszaladni akart, vad tűz égett szemében, kész 
volt megvédeni magát, a szabadságát, itt is bizonyítani akart.

Egyedül voltam, kicsi és éhes. Kag fia vagyok. A szabad rókák népéhez tartozom. 
Simabőrű és hitvány vahurjai gyűlölnek bennünket. Gyűlölik, hogy szabadok va
gyunk, hogy az éjszaka urai vagyunk, hogy nem tehetnek ellenünk semmit. Nevet
nem kell, ha azokra a szánalmas, ügyetlen, talpnyaló szolgákra gondolok, akik egy 
fél csontért megengedik, hogy a Simabőrű rajtuk pihentethesse a lábát. Az éjszakai 
vadászat bűvölete mindennél erősebb..., ahogy mardos belül az éhség, a vágy a mit 
sem sejtő áldozat után..., egy csendes ugrás..., és Tás már az enyém, csak az enyém... Ez 
a rókák törvénye! Szüleim, testvéreim, mindenki, akit szerettem a Simabőrű Ember 
áldozatává váltak... Villámló bottal jár, és megöl úgy, hogy közel sem jön hozzánk. 
Teleordítja az erdőt, és azt hiszi, minden őérte van... Otromba két lábán úgy megy, 
mint Kele, a gólya. Sajnálja tőlünk, amit megeszünk, mert azt hiszi, minden az övé. 
Kurri is, Kalán is, Tás is, meg a többiek. Azt szereti, amit mi, és megöl bennünket, 
hogy több maradjon neki... De azért van a sötétség, hogy ránk boruljon... A sötétben 
nem lát, és nincs orra, füle... Vahur pedig, aki elárulta a szabad népet, orrát és szemét 
kölcsönözte neki, és nem sajnálja bőrét adni, hogy gazdájának kedvére tegyen... Áruló
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Vahur! Egész családja őrzi a Simabőrű házát... S cserébe mit kap? Rabságot! S a Rókák 
szabad népe utálattal gondol rá, s lenézi őt!

S ebbe a rideg világba megteremtelek téged, farkas. Üldözött leszel, a hideg, az 
éhség s a töltött fegyverek lesznek az ellenségeid. Véred adod majd, hogy szabad szí
ved dobogni tudjon, s a boldogtalan kietlenség rólad suttogjon. Ó, farkas, ez leszel te, 
a szabadság gyors lábú, de menekülő, éles látású, de riadt tekintetű, dús bundájú, de 
vérző hírnöke. Téged nem a dicsőség miatt vadásznak, nem is azért, mert elveszed, 
amire szükséged van, de nem is azért, mert állkapcsod játszva átharapja a támadó 
kezet... Egy távoli eszme féltékeny kutyái csaholnak majd utánad, a lehullott vércsepp- 
jeid mutatják majd gazdáiknak, kik mérgesen fogják markolni hideg fegyvereiket, mi
ről azt hiszik, hogy azzal a szabadság villámló jogarát tartják kezükben. De Farkas! 
Kik ők? Te a vérző oldaladdal s a mardosó éhség ellenére sem kérsz a lehajított mara
dékból... Csillogó szemű kalóz vagy, farkas, kit nem a gazdagság érdekel, a magad ura 
vagy farkas, kit a szabadság fényesen ragyogó szelleme éltet... Ó, farkas..., a nyomor 
nem tart örökké..., s az élet nem a halál pillanatáig tart számodra... Hangosan süvítő 
híred bejárja a kerek erdőt, az Üveghegyet, az Óperenciás tengert... (...)

Könnyes szemmel vészeltem át azt a néhány oldalt, amikor Kag és íny az életüket 
adták a kicsinyekért. És rájöttem, hogy számomra, a regényben nem is a róka a róka. 
Nekem ő testesítette meg mindazt, amiért már háborúk ezreit vívták, amiért néha 
már sóvárogva vágytunk, és a mai napig vágyunk. Ezek után furcsa, ha azt mon
dom, hogy én magamat láttam meg a kicsi és aranyos, később pedig a ravasz, és az 
»erősebb«, sima bőrű, eszes ellenségében? Ugyanezt éreztem A farkasok dalában is. A 
mű »testvére«, párverse A kutyák dalának, hiszen a kettő együtt alkot egy egészet. A 
kutyák dala által fogjuk fel, hogy mi is tartozik a szabadsághoz, mi is az, ami a farka
soknak már-már alanyi jogon életük részéhez tartozik, hiszen szabadon élnek, nekik 
nincsenek gazdáik, kik parancsolnának, kik megvernék, vagy akiknek hízelegniük 
kellene. Ugyanolyan hideg táj tárul elénk mindkét versben. A második versszakban 
viszont míg a kutyák a »kegyelmes jó úr«-nak köszönhetően a »konyha szögleté«-ben 
pihennek, addig a farkasok »kietlen pusztaság«-ban sanyarognak, ahol »nincs egy bo
kor sem«, hol meghúzhatnák magukat. A hideg, az éhség és a fegyverek a nyomor fe
lelősei, de szinte felkiált a vers utolsó sora: »De szabadok vagyunk!« Tele van a szívem 
ezzel a verssel, és összeszorított ököllel érzem át a farkas életfilozófiáját. És úgy érzem, 
ez az életfilozófia mindennél fontosabb, maga az élet. Ha az ember nem szabad, ha 
elnyomják, ha nem tud kedvére alkotni, vagy valakinek hízelegnie kell..., nos, ez az, 
amit nem tudok elfogadni, és minél idősebb vagyok, az az érzésem, hogy a XXI. szá
zadban egyre elérhetetlenebb ez a cél. Mindig történik valami, ami meggátolja az em
bert abban, hogy szabad legyen. A munka rabjai vagyunk, a tanulás rabjai vagyunk, 
s nem is fogjuk fel, hogy csak mese volt az, hogy »tanulj, fiam, legalább neked legyen 
majd könnyebb«!” (K. Cs.: Szabadságvágy Petőfi Sándor A farkasok dala, Fekete István 
Vük című művében és egy tizenéves életében, 2009)

2. „Hajnóczy Péter nevét szégyen, nem szégyen, fél éve hallottam először. Ekkor 
olvastam tőle az első novellát, amely Az alkoholista volt. Első olvasásra megállapítot
tam, sőt már a címet elolvasva is világossá vált, hogy íme ismét egy szenvedélybeteg
ségről szóló szöveg. Első olvasásra nem tűntek fel azok az írói megoldások, trükkök,
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amelyek végül arra ösztönöztek, hogy ezt a művet válasszam írásom tárgyául. Egyéb
ként is, valamiért vonzanak az ilyen témájú művek, talán mert jómagam nem élek ha
sonló élvezeti szerekkel. De hogy mindenkit megnyugtassak, nem ez volt választásom 
elsődleges szempontja. Ellenkezőleg, az alkohol mögé rejtett érzésvilág tett rám nagy 
hatást, amelyről a későbbiekben fogok írni. Azonban, mielőtt abba a hibába esnék, 
hogy magamat kezdem elemezni, rátérek a novellára és néhány általános tudnivalóra 
Hajnóczy Péter munkásságát illetően. (...) Hogy konkrétan miről is van szó, azt ak
kor fogjuk igazán megérteni, ha egy novellát hívunk segítségül. Ez a novella pedig Az 
alkoholista lesz. A későbbiekben pedig megemlítek még két művet, a Mosószappan és 
a Finomfőzelék feltéttel címűket.

A fűtőben az előbb említett három novella főszereplője egyaránt Márai, aki egy 
elmegyógyintézetként is működő intézménybe vonul, hogy megszabaduljon szenve
délybetegségétől, a túlzott alkoholfogyasztástól.

Máraival először Az alkoholistában ismerkedünk meg. Márai, akár egy kisdiák 
első nap az iskolában, elveszettnek érzi magát, nem tudja, mit szabad és mit nem, 
megszeppen az új és még ismeretlen környezettől. Amíg az ápolót várja, nézelődik, 
és hogy megnyugtassa magát, cigarettára gyújt. Azonban hamarosan társasága lesz 
egy elmebeteg személyében, aki ijesztő, artikulálatlan hangot ad ki, és hadonászik 
Márai felé. Ez a helyzet első ránézésre nem igazán biztató, az olvasók számára sem az, 
hát még hogy érezhette magát Márai! Eltűnt az ápoló egy ajtó mögött, barátságtalan 
előtér, az asztalon a hamutartó szerepét betöltő konzervdoboz, és ráadásul egy őrült, 
aki ki tudja, miért vonít. (...)

Egy alkoholista férfi, aki nem akar többé a társadalom perifériájára szorulva élni. 
Hiszen, ha önként jelentkezett az elvonókúrára, akkor ez azt jelenti, hogy meg akarja 
változtatni életét, munkába szeretne állni, családot és egy jobb sorsot akar. Persze lát
hatóan fél és szorong az új megpróbáltatásoktól, de talán attól fél igazán, hogy esetleg 
nem sikerül leszoknia az italról. Nincs megelégedve saját életével, de leginkább saját 
magával. Szeretné végre tudni, hogy ki is ő valójában. Ettől az sem tántorítja el, hogy 
célja eléréséért egy ilyen visszataszító helyre kell bevonulnia. Ehhez azonban beteg
nek kell lennie a betegek között. Az elmebetegek közt egészségesnek érezheti magát, 
s az sem tetszik neki, hogy nem jár neki tiszta és kulturált mellékhelyiség, mint az 
orvosoknak és az ápolóknak. Végül rájön arra, hogy éppen a gyógyulni vágyók miatt 
uralkodnak ilyen állapotok az intézetben, azért, hogy elriasszák őket, és soha többet 
ne kívánkozzanak vissza erre a helyre. »Az embert el kell rettenteni attól, hogy beteg 
legyen.«

Márai se nem egészséges, se nem beteg igazán. Hiszen nem olyan, mint az inté
zetben dolgozó egészséges orvosok, de nem is olyan súlyos eset, mint az elmebetegek. 
Nem tudja magát hova tenni, ő képezi a határt a két állapot között. El kell döntenie, 
hogy hova akar tartozni. Ő már döntött, egészséges akar lenni. Olyannyira akarja, 
hogy mindenben meg akar felelni az épületben uralkodó előírásoknak és szabályok
nak. Félve gyújt rá, hiszen nem tudja, szabad-e egyáltalán dohányoznia. Minden tettét 
jól megfontolja, nehogy hibát kövessen el, mert az végzetes lehet számára, minden
képpen elvonókúrára akar menni. (...) Sokszor előítéleteink ösztönszerűvé válnak, 
s akkor is túlreagáljuk a dolgokat, amikor nincs rá okunk. Márai undora ebben az
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esetben nem helyénvaló, hiszen ő is itt fog élni, ilyen körülmények között. Hozzá kell 
szoknia az itt uralkodó állapotokhoz, az itt élő emberekhez, s ebben az első lépést 
már megtette, amikor a posztóruhással leereszkedett, mondhatnánk, szóba állt, ha a 
betegnek lettek volna értelmes kinyilatkozásai. Mégis egyfajta kommunikáció alakult 
ki kettejük között. A vonító ki tudta fejezni, mit akart, Márai pedig megfejtette a kó
dolt üzenetet. Milyen széles a kommunikáció skálája! Egy-egy mozdulattal, hanggal, 
szóval vagy mimikával mennyi mindent tudunk a másik értésére adni, s kifejezni vá
gyainkat, érzéseinket.

A novella mindössze három szereplőt vonultat fel. A posztóruhás mellett Márai 
az ápolóval került kapcsolatba, persze, ha lehet ezt kapcsolatnak nevezni. Az ápoló 
felszólalásával indít a novella, majd végül az ő mondatával is zárul. Mindössze ez a 
két mondata van, a kezdő és a befejező, ily módon keretet kölcsönözve a műnek. (...) 
Számomra az ellentétek képezik a novella alapját, mégpedig az ápoló némasága és a 
beteg vonítása, a bezártság és a szabadság, az egészségesek és a betegek világa közti 
különbség. Márai ezeknek az ellentéteknek a világába került, ahol minden akaratával 
és elszántságával azon van, hogy bekerüljön az egészségesek és a szabadok világába. 
Egészséges szeretne lenni, mint az ápoló, a későbbiekben őt fogja mintául választani. 
Előtte azonban ebbe az intézeti beteg világba kell beilleszkednie, hogy gyógyulása 
révén újra helyet kapjon az egészségesek között. (...)” (V. N.: Hajnóczy Péter: Az alko
holista, 2008)

Az idézett két reflexív szövegrészlet az önmegértést emeli ki, és a kombináció sza
badságával él, ugyanakkor látásmódjában felmerül a határ (a határok bővítése: „...az 
út során néha felbukkan a jelentés, néha szétfoszlik, így közelítünk a határok felé.”1) 
mint tudományos probléma, amellyel az interpretáció kérdéseivel foglalkozó teoreti
kusok is megküzdenek. Meddig mehet el konstrukció és dekonstrukció játéklehető
sége, van-e, és ha van, hol van ez a határ, mit is jelent az, hogy tudományos, miként 
érvényesül a lassítás művelete, hogyan hatol egyik szöveg a másikba, milyen ellent
mondásokat rejt az ellenszegülés és a kultúra fragmentáltsága,2 mi figyelmeztet a ha
talom és autorizáció megjelenésére (Dávidházi Péter) stb.?3 Ezekről a problémákról 
kell az oktatónak a tájékozódásra való esélyt felvillantania, az idegen nyelv fontosságát 
kiemelnie, több szövegrészletet hozzárendelnie, hiszen a rendkívül tág kiterjedésű el
méleti szakirodalom manapság a világhálón könnyen hozzáférhető. Az olvasmány
jegyzékek, amelyek néhány olvasmánytól eltekintve ugyancsak lehetőséget adnak a 
választásra, éppen az utóbbi miatt esetleg nagyobb kedvet adnak a sokáig elhanyagolt 
és konzervatív keretek közé szorított olvasás (újra)felfedezéséhez. Az intermediális 
találkozásokra való összpontosítás különösen kiemelhető a felzárkóztatás szemszö
géből.

1 NÉMETH Zoltán, A szöveg vágya = UŐ., Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok -  az 
élvezet szövegei, Pozsony, Kalligram, 2000,96.

2 VEDERIL, Rob, Kolaps kulture (Prevela: Ljubica Brajer), Beograd, Clio, 2005,218-224.
3 HERMERÉN, Göran, Interpretation: Typen und Kriterien = KINDT, Tóm und KÖPPE, Tilmann 

Hg., Moderne Interpretationstheorien. Ein Reader, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 
248-276.
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A kortárs irodalom vágya mint mozgatórugó

A közép-európai térségben meglehetősen elhanyagolt a kortárs irodalommal való 
foglalkozás, és ez a felsőoktatási intézményekben is megnyilvánul. A vajdasági iroda
lomtanítás erősebben fókuszál a kortárs textusokra, mégis a vizsgatanítások során tett 
iskolalátogatások azt igazolják, hogy a pedagógus gyakran tanácstalanul szembesül az 
ilyen jellegű szövegek tanításának problémájával, az új tankönyvek szövegválogatásá
val, az intertextuális mozgásokkal, és inkább lemond ezek tanításáról, ezzel együtt a 
továbbképzéseken küzd is ellene, holott tanítványainak ez adhat igazán lehetőséget 
arra, hogy megismerjék az olvasóvá válás szépségeit, nyelvi szempontból pedig szin
tén a kortárs textus a távlatosabb.

A vajdasági magyar tanítóképzésben nehezen birkóznak meg a hallgatók például 
Tandori Dezső verseivel/szövegeivel/versbeszédével (ez a Magyar Tanszék másodéves 
hallgatóiról is elmondható!), viszont élénkebb az érdeklődés a mai gyermekirodalom 
metamorfózisai és sokrétű kiadványai iránt (például kortárs meseregények, fantasy, 
populáris regiszterek), itt tehát a felsőoktatásnak élnie kell a lehetőségekkel. A Mese
poétika kurzusai számos sikerélményt és kutatásra alkalmas területet tartogathatnak 
az addig olvasónak nem igazán mondható tanítójelöltek számára, az összegyűjtött 
prezentációk adathordozói pedig színesebbé tehetik az otthoni egyéni tanulást, a vizs
gára való felkészülést. A hallgatók egyéni kutatásai tág horizontot nyitnak, rájátsza
nak arra a sokrétűségre és újraolvasási lehetőségre, amelyet a mai gyermekirodalmi 
kiadványok, az „előszoba-elmélet revíziói”4 vagy éppen filmes kapcsolatok kínálnak 
fel. 2008-ban például a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar harmadéves 
hallgatói a következő kutatási részterületekből válogattak:

- Lázár Ervin meséi, műfajai, kötetei
- Lázár Ervin Naplója -  meseszüzsé, pretextus
- Darvasi László Trapiti-kötetei
-  Walt Disney és a mese: rajzfilm, könyv, vizuális öröm, kultikus figurák
- Nagy Olga meseszemlélete - mai szemmel
-  Mészöly Miklós mesepoétikája
-  Mosonyi Aliz meseszövegei
- A Grimm-mesék - több szempontból, több megközelítésben
- Bruno Bettelheim meseértelmezései és a kritikai recepció
- A Hamupipőke szövegmozgásai
-  Mese és meseregény
- Hősök és álhősök
- Benedek Elek recepciója és a gyermeksajtó
-  Mátyás-mesék (a Vajdaságban)
-  Ludasi népmesék és mesefák (Dévavári Beszédes Valéria és Raffai Judit gyűjté

sei)
-  Populáris regiszterek és mesepoétika
-  Tóth Krisztina: Mesebőrönd (kitekintés a mackológiára)

4 ARATÓ László, A populáris regiszter az irodalomtanításban = FŰZFA Balázs szerk., Irodalomta
nítás a harmadik évezredben, Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2006,897-903.
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- Mackóhősök a műmesében
- Állatvőlegény a mesékben
- Róka-regény és mai rókák
- A meseirodalom macskái és kutyái
- Boszorkányok a kortárs mesében
- A jó és kreatív kortárs mesekönyv kritériumai? Az illusztráció új térnyerése
- Napjaink kultikus mesefigurái
- Mítosz és mese
- A skandináv mesekincs régen és ma
- Csodanövény és mese
- Ünnep és mese
- Utazás és mese
- Babysitter a mesében
- A kortárs mese apafigurái - nemi szerepek
-  Családmodell a mesében
- Sci-fi és mese
- Andersen meséinek hatása és utóélete a magyar irodalomban.
A szabadabb témamegjelölés alkalmat ad a szépirodalmi szövegek felkutatásá

ra, a napra kész kiadványok bevonására, a fokozott kreativitás és/vagy az ütköztető 
találkozások megnyilvánulására, „...az évezredes írásos kultúra alapjai megrendül
nek, s a szóbeliség/képiség új térnyerése megtöri az írás-olvasás gyakorlatán alapuló 
kulturális hagyományt. A hüpolépszis ilyen körülmények között azt jelent(het)i: az 
új -  minden eddigitől eltérő - keretek megteremtése együtt jár az írás-olvasás hagyo
mányának az összeomlások árán történő újjáépülésével, a réginek a felszívódásával 
az új kultúrába - annak értelmezései módján.”5 Jó megoldás, ha a hallgatók párhuza
mosan, egy másik kurzus keretében a medialitás elméleti aspektusaival is kezdenek 
ismerkedni, ha ezeket az elméleti nézőpontokat és a legújabb technikai vívmányokat 
is bevonják kutatásukba. A kiválasztásba gyakran a regionális, illetve lokális elemek is 
belejátszanak, a ludasi népmeséket például legtöbbször az onnan származó, a családi 
emlékezet által motivált helybeli hallgatók vizsgálják.

Egy felmérés és a kortárs irodalom olvasásának esélyei

A 2008. évi felmérés, amely a Kor társ magyar gyermekirodalom bevezető órái
hoz nyújtott támpontokat egy aránylag erős évfolyam hallgatóinak tanulási-oktatási 
folyamatában, a kortárs irodalomban való tájékozottság tekintetében lehangoló ered
ménnyel járt. Arra a kérdésre, hogy ki mennyire ismeri a kortárs irodalmat, illetve mit 
olvasott utoljára, szinte mind a 33 hallgató mentegetőzött, noha akadt köztük olyan is, 
aki a világhálón igyekszik pótolni ezt a mulasztását, vagyis követi az irodalmi portá
lokat, a fellelhető szövegeket, folyóiratokat. Az olvasott szerzők/művek megnevezése 
a következőképpen alakult (noha a kortárs már nem biztos, hogy minden esetben 
annak minősül, a szépirodalmi szövegek köre is kibővül):

5 ORBÁN Gyöngyi, Bevezetés az olvasás „mesterségébe’^  UŐ. vál., Bevezetés az olvasás „mestersé
gébe”, Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2002,16.
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Esterházy Péter: Egy nőy Függő és csak a szerző megnevezése (6), J. K. Rowling: 
Harry Potter -  kétszer az első kötet (4), Paulo Coelho: Veronika meg akar halni, A 
portobellói boszorkány, minden eddig megjelent könyve, ezt készül olvasni (4), Kertész 
Imre: Sorstalanság (3), Müller Péter: Szeretetkönyv (3), Szabó Magda (2), Burkus Valé
ria (2), Németh István: Mogyorófavirág (1), Orhan Pamuk: Az új élet (1), Déry Tibor: 
Niki (1), Theodore Dreiser: Amerikai tragédia (1), Csernus Imre: A nő (1), Havas Hen
rik (1), Lázár Ervin (1), Mészöly Miklós novellái (1), Mózsi Ferenc: mErénylet (1), Ott- 
lik Géza novellái (1), Popper Péter (1), Szepes Mária (1), Dán Brown: Da Vinci-kód (1). 
Elizabeth Kim: Tízezer könnycsepp (1), Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyutl (1).

A hallgatók többsége a középiskolai oktatás hiányosságaira hivatkozott a felmérés 
során, főként arra, hogy az irodalomtörténet tanításakor nem jutottak el a kortárs 
literatúráig, nem hívták fel figyelmüket az új könyvekre. A szegényes leltár látszólag 
esélytelenné teszi a további munkát, ám a tapasztalat a felzárkóztatás lehetségességét, 
az újra- és az átrendezésre való fogékonyságot, a motiváció fontosságát bizonyítja, va
lamint azt, hogy a kortárs irodalom juttathat el igazán az olvasóvá váláshoz, az iro
dalom régebbi értékeinek megértéséhez és az irodalom produkciói között való szabad 
tájékozódáshoz.6

6 SZIRÁK Péter, Örkény István. Pályakép, Budapest, Palatínus, 2008,110. 
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VIZSGATANÍTÁS, HATÉKONYSÁG, MODELL

Ha felteszem a kérdést, hogy mennyiben módosult a vizsgatanítások megszerve
zése kb. az elmúlt húsz évhez képest, amióta módomban áll figyelemmel kísérni ezt 
a folyamatot, akkor megállapítható, hogy a feltételekben és a megértési modellben 
történt némi változás, jóllehet az elavuló oktatás, a csak egyes évfolyamokat érintő 
tanterwáltozások manapság gyakran kettős életre késztetik a tanulókat, az iskolák 
ugyanis még nem igazán jutottak el a XXI. századig. Ezért jelent örömet egy fiatal 
tanárjelölt betoppanása, aki egyéni tervezésével az együttműködésen alapuló tanulás 
feltételeit teremtheti meg, aki mást és másképpen kínál fel a tanórán. Jó példa erre az 
a csókái általános iskolában megtartott nyelvtanóra (2006 decemberében), amelynek 
játékos keretében az együttműködés és az egyéni aktivitás kellőképpen megvalósult, 
noha a hatodikos bánáti diákok otthoni tanulási feltételei heterogén képet mutatnak. 
A nyelvtani játék során megszűnt a jó és a rossz tanuló státusa, a diákok javítani is 
játékosan, kellő humorérzékkel tudtak, a fiatal tanárnő traumamentessé tette a ve
télkedést. Az előfeltételek leleplezése külön élményt jelentett a tanórán, ugyanis több 
tanuló küzd meg nap mint nap a diszgráfia következményeivel, a furcsa, fordított be
tűformálásról (a nyelvtani játék ürügyén a diákok a táblára is írtak) viszont kiderült, 
hogy az osztályt balkezes tanító tanította írni.

Az elmúlt tanévben az egyik legsikeresebb, legszínvonalasabb vizsgatanítás (ta
nítási egység: József Attila mama-versei) az újvidéki gimnáziumban valósult meg. A 
kreatív-produktív gyakorlatok alkalmazásával és a kritikai gondolkodás módszerta
nának bevetésével jutottak el a problémafelvetésig, a nézőpontok ütköztetéséig, majd a 
végső megértési aktusokig, sőt a műfaji és verstani kérdések megközelítéséig. Legtöbb
ször a ráhangolódás és a motiváció fázisa okoz gondot az órákon. Ennek oka gyakran 
a modell hiánya, valamint a vizsga feszült légköre. Néha azonban a ráhangolódás is 
sikeres, jó példa volt erre az az Ady-óra, amelyet az újvidéki villamossági szakközép- 
iskola harmadikos fiú-osztályában láttunk. A szerelemre és a szerelmi kommunikáci
óra, a személyes és irodalmi szerelemfelfogásra, a hívószavakra kiélezett tanári kérdé
sek, a gondosan kiválasztott szövegrészietek, fotók felkeltették a tanulók érdeklődését, 
a jelentésteremtés szakasza tehát sokrétűbbé válhatott. A törökkanizsai gimnázium
ban megtartott, jó időbeosztású Ady-órát a párhuzamos szövegértelmezések tették 
vibrálóvá, színvonalassá, sőt kiterjeszthetővé.

A segédanyagok használatát kiválóan oldotta meg Petőfi Sándor Szülőföldemen 
című verse kapcsán egyik tanárjelöltünk az egyik újvidéki általános iskola kis lét
számú osztályában. A kézikönyveket, a legkorszerűbb szakirodalmat is hozzáértően 
alkalmazta a tanórán, viszont a ráhangolódás, illetve a reflektálás a fűzfasíp behozásá
val és rövid megszólaltatásával realizálódott. Ettől kezdve minden kisdiák kíváncsian 
figyelt a versszövegre, gördülékeny, dinamikus beszélgetés alakult ki a költeményről, 
talán csak a túlzottan terjedelmes, konvencionális táblai vázlat szabott gátat a teljes 
sikernek. Kevesebb hozadéka volt annak a gimnáziumi Petőfi-órának, amely elavult

119



szakirodalomra, sztereotípiákra támaszkodott, és a tanulókat szinte egyáltalán nem 
szólította meg, az információkat pedig külső információként kezelte. A Bánk bán szö
vegrészleteinek értelmezése (szintén az újvidéki gimnáziumban) sokkal színvonala
sabb beszélgetést, sőt vitát eredményezett.

Az újvidéki magyartanárok lelkesen segítenek a kötelező hospitálás lebonyolí
tásában, a változatos stratégiák, módszerek, eljárások beiktatásában, repertoárjuk a 
konvencionális frontális tanórától a legkorszerűbb projekttanulásig, a kódváltásra 
épülő különböző technikákig, informatika és irodalom kapcsolatáig terjed. Rengeteg 
munka hárul rájuk, főként a kísérletező kedvű, lelkiismeretesen konzultáló, fiatalabb 
pedagógusokra, viszont mindez napi munkájukra is visszahat. A magyar diák- és osz
tálylétszám nem kielégítő, ezért tettük lehetővé a nyitást, azaz megadtuk a lehetőségét 
annak, hogy a hallgatók szülőhelyükön, egykori iskolájukban, esetleg az általuk tisz
telt magyartanárok révén szervezzék meg vizsgájukat.

Változott a tanár, a magyartanár szerepe azáltal, hogy napjaink pedagógiája az 
interaktivitást, a reflektív tanítást, a tanári szerep újraértelmezését hangsúlyozza. A 
tanár mint szervező azonnal észreveszi az oktatási folyamat legfőbb változását, azt, 
hogy nem a külső tananyag sulykolása a tanítás/tanulás célja.

Más lett a diákok olvasási kultúrája, a szépirodalom olvasása háttérbe szorult. 
A tanárjelölteknek kevesebb szorongással kell megküzdeniük. Az 1980-as években 
megbukott a vizsgaórán az a Száz év magányt tanító tanárjelölt, aki rászólt az egyik 
kiemelkedő negyedikes középiskolásra, hogy az Egy előre bejelentett gyilkosság kró
nikájának (1981) nem Márquez a szerzője. A végzős hallgató ugyanis nem ismerte a 
könyvet, a diákok viszont már olvasták. Tartottak olyan Jókai-órát is, amelynek ke
retében kiderült, a diákok valóban számos Jókai-regényt olvastak (volt „Jókai-korsza- 
kuk”!), a tanárjelölt viszont még nem tette le a megfelelő vizsgáját, ezzel indokolta, 
hogy csak Az arany embert ismeri. Előfordult, hogy a tanárjelölt az utolsó percben 
megfutamodott, elbátortalanodott, nem érkezett meg vizsgatanítására, mert a szak
irányú középiskola negyedik osztályában (kulturológia szakirány) egy Hemingway- 
regényt kellett volna házi olvasmányként feldolgoznia, és képtelen volt megbirkózni a 
feladattal, felhalmozott jegyzeteinek elrendezésével, sűrítésével.

Manapság sajnos alig kell tartania a tanárjelöltnek a kimagasló olvasottságú, vita
képes tanulóktól, osztályoktól, ellenben a diákok tudnak valami mást, amit a tanár
nak kell szempontrendszere mentén felfedeznie, összehangolnia. Jó megoldásnak bi
zonyult a régebbi magyar tanszéki szigorítás, mely szerint az egyetemi hallgatók csak 
az előírt vizsgák, illetve kollokviumok után vállalhatják vizsgatanításukat, hiszen ily 
módon ők is magabiztosabbak, és többnyire elkerülhető az előbb említett Jókai-szind- 
róma. Még így is megfigyelhető néhány elbizonytalanodás, például a toldalékokkal 
vagy a poétikai fogalmakkal kapcsolatban, esetleg egy Csokonai-idézetet meggondo
latlanul Radnótinak tulajdonítanak, ám ez egyre ritkább, és érthető, hogy a hallgatók 
felkészültsége, olvasottsága szintén eltérő. A szakmai vonatkozások természetesen az 
értékelést is befolyásolják, a módszertani kritériumok nem a külső mutatványokra 
irányulnak. Az elmúlt néhány évben óriási változásokat hoztak a tanítással, a meg
értési aktusokkal, a beszéd-kontextussal, a tankönyvekkel kapcsolatos tudományos 
kutatások.
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Elmélyült felkészülést igényelt 2006 decemberében a Zentán megtartott Antigoné
éra, amely minden szemléltetés nélkül a vitára épült, és ki is alakult a polémia Iszmé- 
né magatartásával vagy a pénzzel mint értékmérővel kapcsolatban. Az órán érezhető 
volt az elsős matematikusok rendszeres tevékenységének minden előnye (a tanulók 
esszéi, a házi olvasmány otthon kidolgozott szempontjai kiindulópontként szolgál
tak az órai beszélgetéshez), sőt a gimnazisták néhány mitológiai hős vonatkozásában 
önálló kutatást is végeztek. Az egyik diáklány szinte kiselőadást rögtönzött a dráma
szövegben említett Niobé kapcsán, és azonnal párhuzamba állította Antigonéval. A 
zentai környezet korszerű, a tanterem falait jól válogatott újabb íróportrék, poszterek 
díszítik, a tanári munkát irodalomtörténeti atlaszok segítik. A szaktantermek atmo
szférájának megteremtésére egyébként -  lehetőségeikhez mérten -  a legszegényebb 
iskolák magyartanárai is törekszenek.

Az ugyancsak zentai közgazdasági középiskola egyik népes lány-osztályát fokoza
tosan vonta be a beszélgetésbe a tehetséges, megnyerő tanárjelölt. Vita ugyan kevésbé 
alakulhatott ki, ám a kritikai gondolkodás fejlesztése terén megvalósult az elmozdu
lás.

A vizsgatanításra készülő magyar szakos hallgatók szívesen választanak egy-egy 
korstílust vagy stílusirányzatot, ritkábban valamely irodalomelméleti probléma meg
közelítését tanítási egységként. 2006 tavaszán az adai technikusok a realizmust dol
gozták fel ötletes vázlatok kivetítése és válogatott reprodukciók segítségével, novem
berben pedig a szabadkai gimnazisták (természettudományi irányzat) a romantikával 
foglalkoztak több nézőpontból. Az utóbbi órán a szövegválogatás magas fokú szakmai 
felkészültségről tanúskodott, a szövegértő olvasás fejlesztése a célkitűzések egyik leg
fontosabbikává vált. Ugyancsak ebben az évben került sor az egyik adai technikus 
osztályban Gogol és a groteszk feldolgozására, a tanulók a kidolgozott tanári szem
pontsor segítségével követték a rendkívül színvonalas elméleti fejtegetést, a bahtyini 
szemlélet középiskolába bevihető problémáját, a huszadik, illetve huszonegyedik 
századi groteszk megnyilvánulását, amelyet tervszerűen elrendezett, sokszorosított 
képanyag, valamint a fóliára kerülő gondolattérkép szemléltetett. Az óra aktuális ré
sze egyértelműen bizonyította, hogy mennyire fontos a fiatal (férfi)tanár jelenléte, aki 
tanulóival azonos kódrendszerben gondolkodik a mai tömegkultúráról, a média és 
a kvázi-művészeti megnyilvánulások stb. problémájáról. Ebben a kommunikációban 
fiatal tanár és diák egyenrangú partner lehetett, az iskola végre nem vált el a diákság 
iskolán túli beszédmódjától, sőt az úgynevezett szórakozási modell is érvényesült, a 
büfében pedig folytatódott a tanulók beszélgetése, amelybe már a Gogol-olvasat is 
beleszólt.

A szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnáziumban megtartott magas színvo
nalú órán a modern dráma kialakulásával és a szimbolikus jelentésesség kérdéseivel 
foglalkoztak a vitakészséggel rendelkező tanulók, akik olvasták is Csehov, Ibsen, Be
ckett és mások drámáit. A nyelvi gimnázium másodikos tanulói a hatékonyan meg
tervezett óra kisebb átszervezésére késztették a tanárjelöltet. A Julién Soréi képmuta
tásával kapcsolatos felfedező hozzászólás ugyanis némileg felborította a kidolgozott 
koncepciót, ellenben a kreatív tanárjelölt-partner talpraesetten reflektált, a kellő pilla
natban és helyen váltott, majd folytatta megtervezett tanóráját.
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Végezetül még egy példát szeretnék megemlíteni, éppen a konstruktív pedagógiai 
kutatások védelmében. 2006 őszén a szabadkai Svetozar Markovié Gimnázium má
sodik osztályában (társadalmi irányzat) a Bibliát kezdték feldolgozni. A tanárjelölt 
igyekezett támogató, segítő légkört kialakítani, kedves egyéniségét el is fogadták a 
tanulók, ám ennek ellenére egyáltalán nem szólaltak meg. Mintha soha nem hallottak 
volna a Bibiiáról, a bibliai fogalmakról, Ádámról és Éváról, Krisztusról, az apostolok
ról stb. Várható volt, hogy a kínos visszhangtalansággal küszködő pedagógusjelölt 
feladja, elsírja magát, kirohan... Egyik lehetőség sem következett be. Helyette a vá
ratlan fordulatot a diákok csoportokba osztása, a másfajta térszervezés hozta meg, 
amelynek során a tanulók (szemtől szembeni kommunikációjuk során) megoldhatták 
feladataikat. A feladatlapok mellett minden csoport egy-egy bibliai jelenetet ábrázoló 
reprodukciót kapott, amelyre a csoport tagjainak rá kellett ismerniük, és utána dol
gozhatták ki szempontjaikat. A problémamegoldó csoportmunka, amelyet a tanár
jelölt az óra végére tervezett, elevenné tette a diákokat, hirtelen minden lendületbe 
jött, megváltozott, a disputa fragmentumai is felvillantak. A problémafelvetések sze
mélyesen érintették a diákokat, ezért váltak azonnal aktívvá. A tapasztalt tanár már 
jóval előbb elvágta volna a frontális munkaformát, hiszen az óra túlzott megtervezé
se, illetve az ehhez való ragaszkodás mindenkor merevvé teheti a munkát. Ennek az 
osztálynak más munkaformára és -módszerre volt szüksége, csakhogy a vizsgatanítás 
mint tanórai szituáció számos meglepetést vagy veszélyt tartogathat, mert rövid időre 
kiszakítja a diákot a megtapasztalt folytonosságból, a gyakran rutinos mércékből, és 
az sem biztos, hogy a tanuló az újabb megértési modell lehetőségét befogadja/elfogad
ja. A befogadás-központú irodalomtanítás az önismereti-hermeneutikai képesség ki
alakítását, fejlesztését teszi lehetővé, az említett csoporttevékenység a tanulók életkori 
élményeihez is kapcsolódott.

A vizsgatanítás sikerességéhez az iskola vezetése és a tantestület is hozzájárulhat, 
erre nyújtott szép példát az elmúlt tanévben a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola 
közössége, amikor konkrét munkával segítették a tanárjelöltet a nyelvtanóra sikeres 
lebonyolításában és a vizsga ünnepélyessé tételében. Néhány hallgatónk még végzős 
korában is szocializációs problémákkal küzd, számukra óriási kihívás a vizsgatanítás 
megtartása.

A tanárjelöltek hospitálási naplója (szempontjait tanszékünk előző módszerészei 
dolgozták ki) valóban hasznos, sokat elárul mai közoktatásunk helyzetéről. Rengeteg 
a tennivaló, ugyanis az új nemzedékeknek kellene valamit megmozdítaniuk, változ
tatniuk, ehhez a tanárképzésnek a jövőben ugyancsak meg kell újulnia. Ügy tűnik, a 
tanszéki műhelymunka, a hospitálás előtti megértési modell megismerése nélkülöz
hetetlen. Például az egymásnak megtartott óra szimulálása, illetve a tanári mintaórák 
bevezetése, az egyes oktató CD-k és az óramodellek felvételeinek megtekintése, meg
vitatása kisebb elmozdulást eredményezhet. A megvalósult kísérletek hatékonyságá
ról a hallgatók ötletgazdag modul-, tanterv- és tanmenet-kidolgozó műhelymunkája, 
valamint a gyakorlatokon megtekintett felvételek és/vagy prezentációk megvitatása 
tanúskodik. Az emberi tényező (szakmai felkészültség, önkritika), az oktatáskultúrát 
és a vajdasági magyar oktatás konkrét szempontjait érintő, egyre sürgetőbb egyéni 
szemléletváltás egyre kevésbé elhanyagolható.
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Sokkal többet kell foglalkoznunk az értékelés problémájával. A hallgatók részé
ről rengeteg kérdés vetődik fel, és a szakirodalom sem foglalkozott eleget a konkrét 
tantárgyi kérdésekkel, még a magyardolgozatok javításával és osztályozásával sem. 
Gyakorlati órákon sokat jelent a tesztkészítés elsajátíttatása vagy a konkrét dolgozatok 
javítása, az értékelés gyakoroltatása. A vizsgatanításokon következetesen tapasztal
ható, hogy a hallgatók kerülik a feleltetést, az értékelést, a sok tekintetben sikamlós 
területet, noha a traumamentes számonkérésről és vizsgáztatásról, a differenciált tel
jesítményértékelésről egyre több szakcikk értekezik a világ minden táján. A szöveg
értés tekintetében viszont sokat tehetnek a friss felkészültségű tanárjelöltek, akik az 
igazi ösztönzést -  még vizsgaórájukon is -  a nyitottságra áhítozó diákoktól kapják. Az 
utóbbi évek tanári továbbképzéseinek külön színfoltja a végzős magyar szakos hall
gatók vagy mesterképzősök szereplése, akik konkrét órájukat interpretálják, ezeket az 
óraterveket a szakmai továbbképzés résztvevői CD-n is kézhez kapják. A vizsgataní
tás fontos tartozéka az óra részletes megbeszélése, az elhangzottak közös értelmezése 
és értékelése, amely időnként színvonalas vitát eredményezhet.
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A GYERMEKIRODALOM OKTATÁSVÍZIÓINAK DILEMMÁI

Az illusztrációnak és a könyv formájának, borítójának, méretének mindig nagy 
szerepe volt a gyermekolvasó szempontjából, ezért a Gyermekirodalom mint a taní
tóképzés kiemelkedő tantárgya sem hanyagolhatta el néhány járulékos adat közlését, 
mint például Milne Micimackójának illusztrációival vagy Weöres Sándor Bóbita című 
kötetével kapcsolatban. Az utóbbi modellt is jelentett a vajdasági gyermekkönyvek 
tervezésekor. Janikovszky Éva, Lázár Ervin kötetei, majd Varró Dániel Túl a Maszat- 
hegyen című könyve és a kortárs kiadványok illusztrációi szintén alkalmat adtak a 
kitérőkre. A medialitás kora és elméleti hozadéka számos új nézőpontot hozott az il
lusztrációk megközelítésébe, ezek pedig elengedhetetlenül és egyre sürgetőbben vo
nulnak be a tanítókat felkészítő felsőoktatási képzésbe is. A kortárs könyvek illusztrá
ciói tabutörésre vállalkoznak, általuk a kép és szöveg hierarchikus viszonyának eddigi 
nézőpontja megváltozott. A képi kultúra elhatalmasodásával és a gyermekirodalom 
átalakulásával összhangban kérdőjeleződik meg a gyermekirodalom egyik alapkri
tériuma, a korhatár,1 ez azonban (a való világ problémáinak kiemelésével) ma egyre 
inkább csak a nevelési elvekhez és kánonalakításhoz ragaszkodó felnőtt befogadót/ 
oktatót sokkolja.

Az irodalomoktatás nézőpontjának/nézőpontjainak tudatos átalakítását sürgeti 
többek között az a néhány, új kritériumot sugalló kiadvány, melyek közül ez a dol
gozat csak egyet emel ki példaként, ám ez a példa az emlélet szakemberei számára is 
igazi csemege.

2008-ban jelent meg a müncheni Carl Hanser Kiadónál tizenkét énekben, muta
tós, nagyméretű kiadványként Johann Wolfgang Goethe Reineke Fuchs című műve 
(1793), melynek borítója egy társszerzőt is feltüntet: Dieter Wiesmüllert.2 Wiesmüller 
azonban nem a szöveg átdolgozója, aki a mai gyermekolvasó számára nehezen befo
gadható textust ültette át mai német nyelvre, hanem a kötet tabu- és műfajtörő kortárs 
illusztrátora. A kreatív, ironikus képi látásmód az elavultnak tűnő, hexameterekben 
írott Goethe-művet látványosan megmozgatja, sőt a képekhez választott idézetek, a 
szöveg széttördelése, az állatfigurák nevének helyenkénti megjelölése hangsúlyozot
tan új textust hoz létre, amely Goethe eposzi (vagy éppen eposzparódiaként is olvas
ható) művével játékos módon kommunikál/szöveget interpretál, illetve ellen is áll 
neki. A kiadó megjelölt célja a gyermekolvasók (a kötelező olvasmánnyal birkózók) 
nézőpontjának megújítása, valamint a szövegolvasás további önálló nézőpontjainak 
kialakítása, mondhatni, a piktúrától eljuttatni a befogadót a textushoz. A rövid, utó
szói szerepet betöltő jegyzet szintén hierarchiát tör, és a szöveg autoritásának eddigi

1 RIGÓ Béla, Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? = BORBÉLY Sándor és KOMÁROMI Gabriel
la szerk., Kortárs gyerekkönyvek. Műelemzések és műismertetések, Budapest, Ciceró Könyvkiadó, 
2001,145.

2 GOETHE, Johann Wolfgang -  WIESMÜLLER, Dieter, Reineke Fuchs. In zwölf Gesángen, Mün
chen, Carl Hanser Verlag, 2008
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koncepcióján ugyancsak látványosan változtat. A kép nem a textus alárendeltje, de 
nem is egyszerűen a kettő egységéről van szó. A kortárs illusztrátor életrajzi adatait 
a jegyzet (1950-ben született, Hamburgban tanult, borító-, illetve folyóirattervei stb.) a 
német irodalom klasszikus, kultikus szerzője elé/fölé helyezi, Goethe vonatkozásában 
pedig a nem eredeti rókafigurát hangsúlyozza (lásd középkori népkönyvek, valamint 
Johann Christoph Gottsched 1752. évi prózaváltozata, amely a német író gyermekkori 
olvasmánya volt).3

Wiesmüller illusztrációi nyomán figyel fel az olvasó a szövegkompozíció hullámsze
rűségére, párhuzamos stratégiáira: a zűrzavaros, heterogén seregszemlére és az egyén 
kivonulására (tömegjelenet és portré), amely állandóan váltakozik, és amelyet a veszély- 
helyzetbe kerülő királyi állathírnökök kötnek össze.

A remeteségre hajlamos, a palotájába (Malepartus) visszavonult Reineke rókának 
gyakran kell furfangos retorikával kihúznia magát az állatok vádját rázúdító király és 
udvartartása előtt. Isegrim, a farkas, majd más pórul járt állattársak panasza nyomán 
már az első énekben felmerül a rókát sújtó halálos ítélet távlata, az akasztás veszély- 
helyzete. A róka a további énekek során is többször várakoztatja meg az őt udvarába 
hívó Nobel királyt, az oroszlánt, többször veszíti és nyeri el az uralkodó kegyeit. Ismét
lődő bűntettei vagy a hírnökök becsapása, bántalmazása miatt újabb és újabb álnok 
öninterpretációra, állattársai megtévesztésére, vétkeinek bürokratikus átértelmezésére 
kényszerül.4 Az áldozatok, például a nyúl és a varjú, vesztesként maradnak alul ebben a 
törvénykezésben, amely az igazságszolgáltatás paródiájaként interpretálható.

A róka az új, kortárs illusztrációkon középmagas, mások viszonylatában néhol ala
csony termetű. Társadalmi rangjához illően öltözik, de ez az elegancia (polgári öltöny, 
zakó, begombolt mellény, nyakkendő, díszzsebkendő, vasalt nadrág) mai aspektusból 
konzervatívnak tűnik. A polgári öltözet azonban nem meglepő, hiszen az európai róka
regény hagyománya a városi polgárság kifejezésmódjához kötődik, és az architextuális 
viszonyrendszer szempontjából kiemelhető, hogy Reineke ősellensége a nemesi szem
léletmódot képviselő farkas, emellett az eposzparódia igénye is a kezdetektől felmerül.

Otthon, családi környezetében az újonnan illusztrált, többnyire ülő pozícióban levő 
Goethe-inspirálta rókát könyvek (a könyvespolcon egy koponya mint dísztárgy!), írógép, 
egy-egy pohár bor, festmények (lásd a portrét a falon) veszik körül. A könyvborító például 
az írógépe mellett gondolkodó, fejét megtámasztó, íróasztalára könyöklő Reinekét emeli 
ki - ez a kötet egyetlen színes képe, amely akár valamiféle Rodin-paródiának is tekinthe
tő. A róka finoman lecsüngő, szerzetesi bal keze viszont El Greco-utánzatként interpretál
ható, csupán a karóra töri meg és tereli inkább a paródia felé a befogadást. A rókaszövegek 
metamorfózisa mellett a képek, illetve a képtöredékek mozgása is szembetűnő.

Goethe és Wiesmüller kötetének 42-43. oldalán a borítón található kép ismét
lődik, de a rókafigura már más szituációba helyeződik. Az új szituáció a Reineke

3 Vö. D. RADNAI Margit, Róka-regény = SZERDAHELYI Isván főszerk., Világirodalmi lexikon. 
Tizenkettedik kötet, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991,67-69.

4 Jacques Derrida írja: „Az esküszegés és a nem tartott ígéret ugyanazt a lehetőséget követelik ma
guknak. Nincs ígéret tehát, az igen megerősítésének ígérete nélkül. Ez az igen magában fogja fog
lalni a hit megbízhatóságát vagy hűségét.” -  DERRIDA, Jacques, Hit és tudás -  A »vallás* két forrá
sa a puszta ész határain (Boros János és Orbán Jolán fordítása), Pécs, Brambauer Kiadó, 2006,74.
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magányos töprengését megszakító beszédhelyzet: a zömök borz mint hírnök érkezik 
vendégfogadójához, a rókához. A bal kezével megtámaszkodó, jobb kezével gesztiku
láló, kicsit zavartan álló borz a róka képzettségének, bölcsességének és okosságának 
méltatásával kezdi meg behízelgő beszédét, a szöveg két sora ily módon szinte képre- 
gényszerűen az illusztráció tartozéka lesz: „Oheim Reineke, seid mir gegrüfit! Ihr seid 
ein Gelehrter, / Weiser, kluger Mann, wir müssen uns allé verwundern...”5

A róka és a borz együttlétének képi ábrázolásmódja a 34-35. oldalon látható találko
zás átértelmezéseként is felfogható: ott a kandúr mint aktatáskás, sétáló hírnök-összekötő 
a háza előtti pádon találja a könyve és bora társaságában ülő, csavart mozdulattal feléje 
forduló, arisztokratikus tartású, nyurga Reinekét, a kandúr tehát az épület belsejébe nem 
lép be. Ez a barokkos módon csavart róka-kép is ismétlődik, a címoldal mellett ennek 
fordítottja/tükörképe látható az érkező kandúr nélkül.

Amikor Reineke otthoni, biztonságos helyzetéből kilépni, sőt önnön védőbeszédét 
megtartani kényszerül, erősen gesztikulál, a méltóságteljes király (oroszlán) mellett ki
sebbnek, behódolónak, talpnyalónak, idegesen mozgékonynak, néhol patetikusnak tűnik. 
Testének minden apró része mozgásba lendül azért, hogy érvei és szerepei meggyőzőek 
legyenek. Otthoni környezetében a róka király, ám ha kimozdul, az állatok uralkodója ki
hallgatja, így helyzete elbizonytalanodik. Tehát szellemi értékeivel, furfangja bevetésével, 
szónoki beszédeinek fordulataival, mitológiai példázatok újraértelmezésével/profanizá- 
lásával kell felülemelkednie állattársai zűrzavaros panaszain, ezek által kell elkendőznie 
brutális, intelligens módon kitervelt gyilkosságait.

Otthon hallgatag, de amint kilép, beszélni kényszerül. Az oralitást elváró, sőt azt bü
rokratikus módon alkalmazó udvari állatok újra és újra a beszédet szorgalmazzák a róka 
esetében (az értelmezésben a lacani modell is működtethető: lásd a beszéd, amelybe a fül 
is beletartozik). Reineke ritmikusan ismétlődő stratégiát vet be, jól formált, a klisékre 
épülő látványos szónoklatai megmozgatják az udvarban gyülekező állatbefogadók fantá
ziáját. A róka a királyi udvartól távoli otthonában az írásbeliség művelője (könyv, írógép), 
melynek korlátai is kiviláglanak, ám olvasóként és írástudó egyénként rádöbben arra, 
hogy az egyéni tevékenységről, a kultúráról, az állami és egyházi hierarchiáról, a tudásról, 
a perifériáról, a viselkedésmintákról stb. másképp kell gondolkodnia, mint ahogy mások 
eddig vélekedtek. Védőbeszédeiben mindig önmagát, idegen identitását is újraértelmezi, a 
megszégyenülés kelepcéjét pedig igyekszik elkerülni. A trójai háború mítoszi előzménye
inek újramondása/intertextusa szintén felveti az oralitás és írásbeliség teoretikus prob
lémáját, azaz a mítosz a medialitás nézőpontjából vizsgálható relációit.6 A róka szóban, 
parabolaként mondja el a mítosz- és mesefragmentumokat, mesterien kezeli a szövegközi 
műveleteket, töri meg a linearitást, mindezt a képi viszonyok vezérlik. Az aranyalma oda
ítélésének mozzanatát a művészi kivitelezésű, ékes fésűn levő képek idézik fel az Iliász 
pajzs-képeinek mintájára. A beszélő Reineke kommentárja méltatja a képi befogadáshoz 
járuló írásos forma, az irodalmi látásmód jelentőségét, amely hozzásegít a megértéshez, 
ebbe a viszonyba az idő komponense is belép. A 2008. évi kiadás illusztrációja nem a mí
toszi képeket, hanem magát a róka és az oroszlán közötti beszédszituációt ragadja meg.

5 GOETHE-WEISMÜLLERI. m., 42.
6 KRAUSE, Stephan Krause, Zűr Medialitát des Mythos = KULCSÁR-SZABÓ Zoltán és SZIRÁK 

Péter szerk., Az esztétikai tapasztalat medialitása, Budapest, Ráció Kiadó, 2004,197.
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Az illusztrációk az átalakulások egyre változóbb lehetőségeire utalnak. Kortárs 
rajzok mozgatnak meg, billentenek ki egy XVIII. század végi szöveget, ám felmerül 
a kérdés: Miért éppen így, miért nem állnak ellen a képek még inkább a róka-regény 
hagyományának? Miért nem számítógép kerül az elavult írógép helyére, miért nem 
feszít a róka farmerben a konzervatív, vasalt polgári öltöny helyett? A kortárs gyer
mekolvasótól ezek a rajzok látszólag némileg távol állnak, jóllehet éppen ez a távol
ságtartás járulhat hozzá az értelmezések széles körű lehetőségeinek kialakításához.

Reineke eltávolodik a királyi udvartól és a megkövesedett szemléletmódtól, amely
ben idegenként mozog. Ellenben a mai befogadó szemszögéből a rókaöltözék szintén 
idegen, merev és temporálisan (részint) távoli, noha az ironikus kibillentések ké
pet és szöveget egyaránt mozgásba hoznak. Van azonban két illusztráció/két látvány, 
amely mind a kortárs (gyermek)olvasó nézőpontjából, mind a szöveg átértelemzése 
tekintetében figyelmet érdemel. Az egyik a sportkocsival közlekedő, sportos öltözékű, 
a sebességet élvező róka,7 a másik pedig a sztárcsinálás/sztárrá válás pillanata, amikor 
Reineke a fotós állatsereg kereszttüzében, lezserebb testtartásban, ezúttal sötét, diva
tosabb öltönyben, zsebre dugott kézzel, fölényesen pózol a nagyok, közepesek, kicsik 
és legkisebbek között.8

A róka legfontosabb hangos töprengését, idegenségének beszélgetésbeli öndefiniá
lását az illusztráció egy autóban láttatja. A kortárs gondolkodású, a hatalmi játéksza
bályokat átlátó, illetve ettől elhatárolódó róka tehát divatos, sportos külsőt ölt, lobogó 
sállal egy nyitott gépjárműben száguld. Az udvari bál az egyszerre táncolás metaforá
ja, a róka a báltól, a hatalmi együtt-táncolástól is távol tartja magát, mindez itt, ezen a 
képi látvány által átértelmezett, újraírt szöveghelyen válik nyilvánvalóvá.

A korunk hőseként felmagasztosuló Reineke viszont - a másik említett képen - a 
médiából jól ismert sztárcsinálás dölyfös helyzetét élvezi, amely átértelmezi a szöveg 
jóval korábbi elbeszélői látásmódját. Ma ez a happy end? A róka mint megasztár?

Mindkét rajz karikaturisztikus/parodisztikus jellege is szembeötlő. A médiasztár- 
ság képi megközelítésében (a látott és a látvány),9 a kép kompozíciójában a barokk 
festészet hagyományának játékos megmozgatása tűnik fel. A róka már-már beleillik 
a globalizált, a technomédiumok által meghatározott világba, más, mint eddig a szö
vegben és az előző képeken, noha egyébként itt is idegenségével tűnik ki állattársai 
közül. Ezzel a manapság népszerű, divatos gyermekkönyvtémával, az idegenség értel
mezésével a Goethe-kötet is felzárkózhat a kortárs kiadványokhoz.10

7 GOETHE -  WIESMÜLLER, I. m., 124-125., valamint fragmentum a hátsó borítón
8 I. m., 202-203.
9 Vö. BÓNUS Tibor, Érzékek heterogenitása -  hang és kép testamentuma. A telefonról és a fény

képezőgépről Proust Á la recherche du temps perdu című regényében = KULCSÁR-SZABÓ és 
SZIRÁK szerk., Az esztétikai..., i. m., 289-378.

10 BOLDIZSÁR Ildikó, J. K. Rowling: Harry Potter = BORBÉLY és KOMÁROMI szerk., Kortárs..., 
i. m., 229.
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A kortárs rajzok interpretálják a róka által képviselt tudást, kiemelik a változás és 
a problémamegoldás jelentőségét. A szöveg és illusztrációk közötti kommunikáció új 
lehetőségeket nyit meg, és éppen erre a lehetőségre helyezhető a hangsúly. A vizuális 
látvány beindítja a fantáziaműködést, jóllehet korlátokat is szab, a képhez fűzött idé
zetek kép és szöveg összefüggésére, ugyanakkor az illusztráció idézet-jellegére utal
nak. Az intertextuális műveletek révén minden bonyolultabbá, komplexebbé válik. 
A társszerzőség megléte rádöbbenti a befogadót arra, hogy a korunk hálózati kom
munikációs nézőpontjából a korlátozás és az elérhetőség problémája átértékelődik, a 
mesebeli bipoláris világmodell, amely egyébként újra divatba jött, gyakran megkér- 
dőjelezhetővé válik.11

A humorral működtetett Wiesmüller-illusztrációkon az állatok figuratíve meg
maradnak állatnak, öltözékük státusukat is meghatározza. A nőiség princípiuma a 
rajzok nyomán következetesen kiemelkedik. Rókáné elegáns nadrágkosztümöt és 
ékszert, az oroszlán királyné prémet és láncot/gyöngysort, a rátermett majomhölgy 
zakója alatt csinos, nőies blúzt visel. A fotóriporter állathölgy mély dekoltázsa és sze
relmi áhítata magára vonzza a rókasztár tekintetét, a csábító, cselre készülő kanca és 
csikó pedig a nyolcadik énekben miniruhát ölt magára. Az idősebb, molett kanca haj
viselete, ruhaszabása, vastagabb öve, tűsarkú szandálja és válltáskája eltér a csikó mo
dern hajvágásától, ruhájától, lapos sarkú cipőjétől és modernebb táskájától, míg a csi
kólány ruháján díszelgő zsabó meglehetősen kihívó, sőt divatfüggő. A városi kávézó 
előtt forralt bosszúterv idején mindketten a prostituáltak helyzetében tetszelegnek.12 
A táncoló állathölgy erotikus bájait, ápoltan szőrös lábát felfedő, kéjelgő mozdulatai 
a filmjelenetekre emlékeztetnek. A női pozíció a szövegben mindvégig meghatározó, 
a képek a részletekre fókuszálnak, az ironikus nézőpontból figyelt női csáberő polifó
niáját hangsúlyozzák.

Az illusztrációk utalásai megtörik a linearitást, noha a ritmikus struktúrák fon
tosak. Az orális kommunikátum kliséi a rókagesztusok ismétlődő képi megközelíté
sei révén azonnal lelepleződnek, az utolsó állatportré pedig reflexióként, a mitológiai 
komponensek profanizálásaként (is) értelmezhető.13

A portrék az állatfigurák magányát és sokféleségét (rend és tobzódás váltakozását) 
emelik ki. A befogadás szempontjából teljesen mindegy, hogy emberről vagy állatról 
van-e szó, a szövegben keverednek ezek a szempontok. A képi ábrázolások viszont 
visszavezetnek az állati figurához, hiszen a kisebb méretű portrék erősen hangsúlyoz
zák az állati, azaz az embertől eltérő, idegen identitást. Az állatfigurák emberi öltözé
kének groteszk látványa a parodisztikus nézőpont fontosságát, a vizuális azonosság 
vagy az antropomorfizáció elméleti problematikusságát vetheti fel a nézőben. Az il
lusztrációk intermediális befogadása szintén nem elhanyagolható szempont.

11 KÖDÖBÖCZ Gábor, „Mindent a gyerekkorom felől tudok csak megközelíteni”. Lázár Ervin: 
Napló = Szépirodalmi Figyelő, 2008,1. sz., 67.

12 GOETHE -  WIESMÜLLER, I. m., 118.
13 HORÁNYI Özséb, Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé = JU

HÁSZ Lilla és BODANSKY György szerk., Az információs társadalom korai magyar irodalma. 
Szemelvénygyűjtemény, Budapest, Gondolat -  Infonia, 2007,453.
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Az állatfigurák emberi keze/kézmodellje kulcspozícióba kerül, reflektálásra kész
tet például az állatok királyának pecsétgyűrűs, a farkas ökölbe szorított, a róka meg
nyújtva lógatott, El Greco-festmény által ihletett, zsebre vágott keze vagy erőteljes 
gesztusai (a gondolkodói kéztartás a róka mellett az oroszlánnak is kijár), az állathöl
gyek kecses csuklója és karperece, a kandúr bürokratikus kéztartása, a medve esetle
nül testhez tapadó, otromba keze stb.

Érdekes módon hiányzik a halál, illetve az erőszakos (állati, terrorista) halál képi 
megközelítése, holott a szöveg ennek számos változatát részletezi, az elsiratás és a sír
vers nyomait fedezi fel az olvasó, mindezek pedig a szövegbefogadás során is vizuális 
asszociációkhoz kötődnek. Nem valószínű, hogy a halál tabuként való felfogása len
ne az ok, hiszen a thrillerek korában néhány ilyen jellegű illusztráció nem sokkolna 
senkit. Az illusztrátor társszerzősége inkább más látószögből fontos. A kortárs meg
közelítés, „a mai értelemtulajdonítás kontextusa, az utólag belevetíthető tudás, a tem- 
porális többlet, a történelem alakulásának konnotációi”14 kihatnak az átalakulások 
megértésére.

W. J. T. Mitchell írja: „A terrorizmus tehát a szavak és képek háborúja, melyet a 
tömegtájékoztatás közvetít; egy olyan pszichológiai hadviselés, amelynek célja az el
lenség demoralizálása... Nincs más választásunk, mint hogy szembesüljünk ezekkel a 
képekkel, attól függetlenül, hogy milyen sokkoló felismeréseket váltanak ki belőlünk. 
Amit el sem tudtunk volna képzelni, túlságosan is elképzelhetővé vált, és az elmond- 
hatatlanról immár kénytelenek vagyunk beszélni.”15 A kortárs illusztrációs képanyag 
a kommunikációs helyzetekre koncentrál, azokra a szituációkra, melyekben az el- 
mondhatatlanról az eltérő vélemények ellenére is beszélni kell, mert a beszédhelyzet 
valamiféle változás, kritikus szemléletmód és öntapasztalat esélyét kínál(hat)ja fel. A 
fabulák és a róka-regény végletes modellhőseinek ideje lejárt. A róka akkor válik a be
fogadó számára érdekessé, amikor kilép elképzelhető/konvencionális szerepköréből, 
például amikor (a szövegben és a kiemelt idézetekben) látszólag alázatosan azt mond
ja el vádlóinak, amit azok hallani akarnak, amikor ügyesen kommentálja, illetve át
járhatóvá teszi a mítoszfragmentumokat, vagy amikor -  az illusztrátor társsszerző 
jóvoltából - sportkocsiban száguld, majd a fotósok gyűrűjében pózoló médiasztárrá 
avanzsál.

Oktatásvízió?

A Reineke Fuchs új német kiadása és XXI. századi illusztrációi felőli (újra)- 
értelmezése ürügy, azaz egyetlen példa lehet arra, hogy eltöprengjünk és a tanítókép
zősök irodalomoktatását, valamint a perspektíva fogalmát újragondoljuk. A gyermek- 
irodalom régebbi kritériumainak megszűnését ma már a szerzők is vallják, az életkori 
elkülönítés, felnőtt és gyermek régebbi hierarchiájának/hierarchikus viszonyának 
szükségtelen voltát például alcímben vagy ajánlásban hangsúlyozzák. A változások

14 THOMKA Beáta, Prózai archívum. Szövegközi műveletek, Pécs, Kijárat Kiadó, 2007,150.
15 MITCHELL, W. J. T., Az elmondhatatlan és az elképzelhetetlen (Matuska Ágnes fordítása) = 

Filológiai Közlöny, 2005,1-2. sz. Multimediális reprezentáció
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koncepcióváltásra intenek, a sokat vitatott definiálási törekvések és a felnőttek által ki
jelölt kánonok dilemmája is egyre inkább újabb nézőpontok bevonására figyelmeztet.

A XXI. század, a „transzmediális robbanás”16 sürgetővé teszi az ifjúsági átdolgo
zások külön szövegként való kezelését (mostanában többen foglalkoztak ilyen szem
pontból Kosztolányi Dezső Az aranysárkány című regényének ifjúsági kiadásával, a 
szerzői átdolgozással, amely külön szövegnek tekinthető). Piktúra és textus viszo
nyának teoretikus vizsgálatai az illusztrációk újabb szempontú megközelítését teszik 
indokolttá (lásd például az említett Goethe-kiadvány tabutörését, a társszerzőség fel
tüntetését és a hagyományos pedagógiai-módszertani szakirodalmat).17 Ugyancsak 
kiemelhető az interdiszciplinaritás jelentősége, a komplexitás nézőpontja, az archí
vum-rendszerek összekapcsolhatóságának problémája.

Kép és szöveg kapcsolatának átértékelése tehát az oktatásban is változást hoz, sőt 
az írott szónak egyre inkább meg kell vívnia a maga harcát, ha a vizuális reprezentáció 
térhódítása mellett vagy ellenében érvényesülni akar. Wiesmüller mint a róka-szö
veg illusztrátora a szavakat/neveket, az idézeteket is bevonja alkotásaiba. Ez a tudatos 
lépés a Goethe-mű megértésének fontosságát emeli ki, ugyanis manapság -  a szá
mítógép-vezérelt média szavak nélküli reprezentációs törekvéseinek időszakában -  a 
képek lehetőséget adnak nézőjüknek/olvasójuknak az adott szöveghelyhez való visz- 
szalapozáshoz. Igaz, ez inkább csak feliratozás, hiszen a név vagy az idézet a kép része, 
azonban felkeltheti a további, a szövegértés iránti érdeklődést. A multimediális okta
tás területén végzett kísérletek inkább eltávolítottak a textustól, erre utal Jay Dávid 
Bolter példája, Tennyson Odysseus című versének vizuális megközelítése, a szövegtől 
eltávolító hipermédiás bemutató alkalmazása.18

A változások nem elkeseredésre vagy versenyre késztetik az irodalomtanárt, annál 
is inkább, mert a nyelv a digitalizáció korában is kulcsfontosságú. Ám nem hunyha
tunk szemet, és nem válhat el az iskola sem az aktuális törekvésektől, a világhálón 
folyó, az eddigitől különböző irodalmi élettől, valamint a társművészetekben bekö
vetkező technológiai átalakulásoktól.19

A tanítóképzés során a hallgatóknak meg kell ismerkedniük ezekkel a változá
sokkal és az elméletek által megvalósuló kritériumváltásokkal, mert a jövőben, sőt 
már most is, csak így (és új stratégiákkal, módszerekkel, megújuló szakköri tevékeny
séggel) kommunikálhatnak tanítványaikkal. Elengedhetetlenül fontos a kortárs kiad
ványokra, műfajokra, beszédmódokra, trükkökre való összpontosítás, ám tévedés ne 
essék, a megőrzésre való törekvés sem szégyenteljes az irodalomoktatásban.

Mostanában több figyelemre méltó szöveggel gazdagodott a magyar gyermekiro
dalom és -kultúra, de emellett a populáris regiszterekről is tudomást kell vennünk.

16 THOMKA,Lm ., 152.
17 Vö. TÓTH Béla, Az illusztráció szerepe az olvasás és tanulás folyamatában = GEREBEN Ferenc, 

KATSÁNYI Sándor és NAGY Attila szerk., Olvasásismeret (Olvasásszociológia-olvasáslélektan- 
olvasáspedagógia), Budapest, Tankönyvkiadó, 1980,238.

18 BOLTER, Jay Dávid, Ekphraszisz, virtuális valóság és az írás jövője (Krommer Balázs fordítása) = 
Helikon, 2004,3. sz. A hipertext, 357-358.

19 KAPPANYOS András, Hipertext. „A számítógép és a humán tudományok” = Helikon, 2004, 3. 
sz. A hipertext, 311-312.
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A szövegek metamorfózisának,20 az intertextuális műveleteknek, a mesekutatásban 
napjainkban érvényesülő látásmódoknak és a média megújító szerepének tudatosítá
sa, tanulmányozása a tanító- és tanárképzés felelősségteljes feladata. Az egyéni utak 
domináns szerephez jutnak a jövő oktatásképében.

20 KOMÁROMI Gabriella és RIGÓ Béla, Szövegek metamorfózisa és vándolása a gyermekiroda
lomban. Weöres Sándor: Bóbita = SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András szerk., A ma
gyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007,463-476.
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RETRO TÁVLATNYITÁS1

A vajdasági magyar irodalmi visszatekintés kereszteződései

A digitalizációs folyamatokkal párhuzamosan a vajdasági magyar irodalomban 
egy másik tendencia is tetten érhető, mégpedig a reprint és az újrakiadás tudatos 
felvállalása. A mentés többféleképpen nem vajdasági jelenség, és nem is csak azért 
nyilvánul meg, mert divat a retro. A különböző európai régiókban eltérő motiváci
ók figyelhetők meg a könyvkiadásban, a mentő tevékenység kifejeződése különösen 
abban az esetben pártfogolható, ha a visszatekintés újraértékelést, új interpretációt, 
esetleg intermediális találkozást is eredményez, illetve ha a gyűjtő műveletek mellett 
az új kéziratok kiadása, a pályázatok lehetősége sem torpan meg, azaz a hasonmás 
kötetek számbeli megnövekedése nem egyszerűen a kézirathiányt ellensúlyozza. A 
vajdasági magyar kiadványok létrejöttének indítékait, összefüggéseit és olvasóinak 
számát egyelőre nem láthatjuk át, ám az megállapítható, hogy egyes első kötetek vagy 
már-már legendásított antológiák hozzáférhetősége, valamint a régi sikerkönyvekből 
készült válogatások vagy átdolgozások a könyvpiac számára vonzónak tűnhetnek. 
Ezek olvasói főként az irodalommal foglalkozók, a kutatók és egyetemisták köreiből 
verbuválódnak, az egyes kiadványok iránti érdeklődés meglehetősen eltérő, az utóbbi 
évek évfordulói azonban a keresletet is befolyásolták (például Herceg János, Majtényi 
Mihály, József Attila vagy Radnóti Miklós esetében). A részkutatás nyomán keletke
zett tanulmány a könyvkiadásra, a retro távlatokra, az újraértelmezés lehetőségére 
összpontosít, és néhány konkrét kötet áttekintésére szorítkozik. Aleida Assmann nyo
mán kimondható, hogy az emlékezet különböző médiumai nem egyszerűen egymást 
váltják fel, hanem a sokféle médium kereszteződése, hálószerű összefonódása követ
keztében mind komplexebb struktúrák keletkeznek. Az elméleti nézőpontok huszon
egyedik századi változása szintén szükségessé teszi az egyes szövegek újraértékelését.

Retro - reprint -  respektus (Kéve, Bazsalikom)

A szabadkai Életjel Kiadó hasonmás sorozatában Herceg János Viharban című 
novelláskötete2 után jelent meg a Bazsalikom (Debreczeni József, Szenteleky Kornél 
szerk., újrakiadás: 2010),3 majd a Kéve (egybegyűjtötte: Csuka Zoltán, újrakiadás:

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú pro
jektumának keretében készült.

2 HERCEG János, Tó mellett város (Hasonmás kiadás), Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2009
3 DEBRECZENI József és SZENTELEKY Kornél szerk., Bazsalikom. Modern szerb költők antológi

ája, Szabadka, Életjel Könyvek (Hasonmás-sorozat: 2.), [1928], 2010
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2011)4 című antológia, amelyek kiadása főként a hozzáférhetőség nézőpontjából in
dokolt. A hasonmás kiadás (mindkét antológia 1928-ban jelent meg) az újraolvasás 
lehetősége mellett jegyzetanyagában, mai szempontú megközelítésében hoz újat. Az 
említett két antológia utószava temporális szempontból különül el egymástól, ugyanis 
a Bazsalikom komparatisztikai vonatkozású utószava a kiadás időpontjában, a Kévéé 
1978-ban keletkezett, az első szerzője Marija Cindori-Šinković, a másiké Herceg Já
nos. A szerzők nézőpontja, vagyis a tudományos és a szépírói megközelítés ugyancsak 
különbözik egymástól. A mai befogadónak, aki egybeolvassa a két antológiát, főként a 
két kötet egyező pontja, az Ady-mottó alkalmazása (Magyar jakobinus dala, Fölszál
lott a páva), sőt a Kéve előszavának és első szerzőjének, Ambrus Balázsnak Ady-utalá- 
sai tűnnek fel. A huszadik század húszas éveinek második felében Ady Endre modellje 
máshol is újra aktuális lett, például Nagyváradon Fehér Dezső révén, aki az Egy kis 
séta című Ady-cikk publikálása következtében lezajlott nagyváradi sajtóperre reagált: 
„Az indokokat Fehér Dezső közölte 1927-ben, a Ha hív az acélhegyű ördög címmel 
általa kiadott, Ady válogatott váradi publicisztikai írásait tartalmazó kötetben. Való
színűleg az történhetett, hogy az 1920-as években Fehérnek sikerült megszereznie a 
törvényszék levéltárából a bírósági határozat indoklását - amit közölt is -, de azt »el
felejtette« visszaadni, így annak fotókópiája nem szerepelhetett az 1961-ben összeállí
tott dossziéban.”5 Az Ady halála utáni helyzetről írja Herceg János: „Halála után sem 
csendesült el a harci zaj. Szellemét ugyan zászlóként lengette mind erősebben, mind 
diadalmasabban a magyar szél, verseivel felnőtt egy nemzedék, amely lelkesen vitte 
ezt a zászlót, de az indulat és az irigység lappangó lángjai tovább akartak pusztítani. 
Az ármánykodás nem sikerült.”6 A Kéve verseiből egyértelműen kiderül Herceg Já
nos meglátásának igazsága, mely szerint Ady Endre „verseivel felnőtt egy nemzedék”. 
1928-ban a Srpski knjizevni glasnik közölt Ady-fordításokat,7 Todor Manojlović Ady 
iránti hűsége a két világháború között sem szűnt meg, elszórtan ebben az időben is 
közölt Ady-átültetéseket.8

Herceg János 1978. évi Magyar Szóban megjelent cikke, amely később a Kéve 
hasonmás kiadásának utószava lett, a közösségi szellemet, tizennégy hang egybe- 
csengését és a lélekharang megkondulását hangsúlyozza egy olyan korban, amikor 
versrajongók kevesen vannak ezen a tájon, és amikor az egyéni életút, illetve ennek 
homálya, valamint a heterogenitás nézőpontja elhanyagolhatatlan.

A hasonmás kötet nem számíthat jelentős kritikai recepcióra, az irodalomtörté
nészek a Kéve korabeli élénk visszhangját, a szövegkánonon túlmutató kulturális vo

4 CSUKA Zoltán egybegyűjt., Kéve. Vajdasági költők antológiája, Szabadka, Életjel Könyvek (Ha
sonmás-sorozat: 3.), [1928], 2011

5 PÉTER I. Zoltán és TÓTH János, Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai. Egy kis séta, 
Budapest, Noran Libro, 2012,125.

6 HERCEG János, A halhatatlan Ady Endre = UŐ., Összegyűjtött esszék, tanulmányok. Első kötet, 
PASTYIK László gyűjt., Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999,282.

7 CINDORI-ŠINKOVIĆ, Marija, Endre Adi u srpskoj knjizevnosti (1906-2006), Beograd -  Növi Sad, 
Institut za književnost i umetnost -  Fórum, 2007,112.

8 NÉMETH Ferenc, Ady vonzáskörében. Todor Manojlović Nagyvárad, Temesvár és Arad között 
(1907-1910), Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012,136-137.
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natkozását a kezdetektől napjainkig sokszor értékelték, a huszonegyedik században 
viszont a befogadási közeg átalakult, az olvasó a könyv mediális funkciójára összpon
tosít. Az antológia, amely valójában nem is az, hanem inkább „versek gyűjteménye”9, 
végre hozzáférhetővé és megvásárolhatóvá vált a szakemberek, illetve a gyűjtők szá
mára. Balázs G. Árpád címlapterve és Csuka Zoltán előszava a már gyakran han
goztatott mezőgazdasági metaforára, a kévekötésre, a gyűjtőmunkára utal, az előszó 
magát a könyvet is ennek jegyében definiálja: „Nem szerkesztés, hanem sokkal inkább 
kévekötés, széthullott és szertehúzó erők egybefogása, időben és világszemléletben 
is más és másfajta életet élő emberek, értékkalászok megnyilatkozásának egy könyv 
lapjaira való tömörítése.”10 Csuka az értékkritériumok szempontjából elkülönülő szö
vegek egybegyűjtését tartja szem előtt, a könyv formai átalakulása, maga a könyval
kotás stratégiája nem foglalkoztatja oly módon, mint a komplex hatásra, sőt a kéz
írásos egyediségre törekvő Kós Károlyt a huszadik század elején.11 Az újvidéki Képes 
Vasárnap Kéve című kiadványa nem törekszik izgalmas vizuális hatásra, a mai olvasó 
azonban a hasonmás kötetben felfigyel a zaklatottnak tűnő tipográfiai megoldásokra, 
a szabadversek sorainak rendszertelen elhelyezésére, valamint a szövegek töredékes
ségének eltérő jelölésére, a szerzők egyéni eljárásaira. A tizennégy költő beválogatott 
költeményeinek száma ugyancsak figyelmet érdemel: Szenteleky Kornél például tíz, 
Tamás István és Fekete Lajos nyolc, Gergely Boriska hét, a kévegyűjtő Csuka Zoltán 
pedig, ahogyan rajta kívül még hat alkotó, öt verssel szerepel, Haraszti Sándor és Ko- 
váts Antal verseinek száma ellenben mindössze három.

Párizs megidézése az említett Ady-, esetleg Kassák-hatással indokolható, ám mai 
nézőpontból feltűnően sok utazással kapcsolatos mozzanat fedezhető fel az antoló
giában. Az utazás, a külső nézőpont, az idegenség problémájának bevonása gyakran 
ürügy az öninterpretációra, az önreprezentációra vagy éppen az imitációra. Tamás 
István Három vers az Azurpartról című szövege, illetve ennek hallal kapcsolatos alak
zatai és allúziói a vertikális kimozdulások lehetőségét, az alsó és felső szemszögek 
váltakozását, a lírai beszélő transzcendencia iránti viszonyulását hangsúlyozzák. Pá- 
rizs-verseinek egyikét Juhász Gyulának, az „elkárhozott magyar poétának” ajánlja 
(Páris boulevardjain)y ezek a szövegek az ember helyét keresik a szörnyű, mesterséges 
kavalkádban, a pazarlásra oly sok lehetőséget adó rohanásban.

Az újraolvasásba az elmúlt évtizedek történelmi változásai, az egyes szövegek új
rafelfedezései is belejátszanak. Utasi Csaba ezredfordulón kiadott verskommentárjai
ból Szenteleky Bácskai éjjele és Mikes Flóris háborúellenes verse emelhető ki, viszont 
a Kéve más alkotóinak szövegei is újabb értelmezést nyertek. Mikes Flóris Üzenet 
a háború mamájának (A 10. évfordulón, 1924-ben) című átokverse a huszadik szá
zad kilencvenes éveinek délszláv háborúi kapcsán ismét előtérbe került. Utasi Csaba

9 UTASI Csaba, Csuka Zoltán, a vajdasági magyar irodalom „örök kovásza” = UŐ., Ráadás. Esszék, 
tanulmányok, háborús napló, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2007,29.

10 CSUKA, I. m., 5.
11 BICZÓ Gábor, Kós Károly és a könyv = OLÁH Szabolcs, SIMON Attila és SZIRÁK Péter szerk., 

Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, Budapest, Rá
ció Kiadó, 2006,281.
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Fölemelő átkozódás című kommentárjában a szerkezet geometrikus alakzatát emeli 
ki, amelyben az utolsó sorok döntő fontosságúak. Utasi Csaba Mikes-értékelése így 
hangzik: „Átokversét elismerően fogadta az egykori kritika (...). S ha jó fél évszázad
dal később hasonlóképpen vélekedünk mi is, ennek oka egyrészt az, hogy időközben 
korántsem »döglött hősi halál«-t a háború mamája, ellenkezőleg, igencsak megnyo
morgatta az emberiséget, s újabb nagy szerepre várva, ma is lesben áll, másrészt és 
elsősorban pedig az, hogy ebben a versben Mikes Flóris alkotói tudatossága szeren
csésen lelte meg az adekvát formát.”12

Az utazás ugyancsak átértékelődött a huszonegyedik századi befogadó számára, 
aki a hatvanas évek, majd a posztmodern irodalom látásmódjától sem tud elszakad
ni, ha az 1928-ban kiadott antológia szövegeit, például Szenteleky Kornél Csodálkozó 
sóhaj az Idegenhez című egyiptomi ihletésű versét értelmezi. A medialitás szempont
jából olvasható újra Debreczeni József Apróhirdetés az „állástkeresők” rovatban című 
öt versszakos, parodisztikus, nyelvi-poétikai értelemben főként a Nyugat ízlésvilágá
hoz kötődő verse, amely a gazdasági válságot megelőző határszituációban született. 
Ugyanez az olvasási szemszög vonható be Tamás István Falusi fotográfiák vagy Vak
ember gázvilágításban című költeményének újraolvasásába is.

Az utazás egyébként a vajdasági magyar irodalom létrejöttekor beletartozott a 
szervezői habitusba, Csuka Zoltánéba is, aki végül az értékkalászok egybegyűjtésére 
vállalkozott. Csuka a Revü című hetilap szerkesztése idején ismerkedik meg a Kéve 
címlapját tervező Balázs G. Árpáddal, aki szintén állandóan utazik, szüntelenül moz
gásban van, kiállításokat szervez, közönséget toboroz. „Eldöntik, hogy keresztül-ka- 
sul bejárják a Vajdaságot, felkeresik a magyar intézményeket, művelődési társaságo
kat, s a felgyűjtött anyagot Vajdasági galéria címmel könyv alakban publikálják. A 
szöveget Csuka Zoltán írja, Balázs G. Árpád pedig portrékat rajzol hozzá. A terv végül 
megvalósult, s fel kell tételeznünk, hogy a csaknem egy évig tartó utazgatás, a helyi 
körülmények alapos megismerése döntően hozzájárult ahhoz, hogy Csuka Zoltán 
most már a vajdasági magyar irodalom kibontakozásának lehetőségeit is latolgatni 
kezdte.”13

Szenteleky Kornél Elöljáró jegyzetek című Bazsalikomhoz írott előszavában elzár
kózik a bírálattól, és az ismertetést tekinti célkitűzésének: a szerkesztőknek tehát - 
újabb metaforával élve -  idegenvezetői szerepet szán. Fordításkoncepciója két elvet 
emel ki: a lényeges és az egyéni átmentését. A Bazsalikom a Kévéhez hasonlóan be
tűrendbe helyezi az alkotókat, a versek forrásnyelvi címének feltüntetésekor a cirill 
betűs írásmódot alkalmazza, a szerzők nevét a magyar helyesírásnak megfelelően írja 
át. A szabadkai Minerva Nyomda kiadásában megjelent modern szerb költők anto
lógiájában feltűnik Szenteleky nevének következetlen írásmódja, hiszen a borítón az 
i-betűs, későbbiekben pedig az y-os vezetéknév-változat szerepel. Jovan Dučić szöve
geinek száma tíz, ő szerepel a legtöbb verssel az antológiában. Milán Rakić, Aleksa 
Šantić és Žarko Vasiljević erős pozícionáltsága szintén kiemelhető, a szerb irodalmi

12 UTASI Csaba, Fölemelő átkozódás = UŐ., Csak emberek. Ötven vers, ötven kommentár, Újvidék, 
Fórum Könyvkiadó, 2000,14.

13 UTASI, Csuka..., i. m., 28.
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kánon és a személyes motiváltság tehát befolyásolta a fordítók válogatását. A mai ol
vasó arra a fordítói-szerkesztői műveletre is felfigyel, amely két egymás mellé kerülő 
költemény címét különválasztja. Rade Drainac (Moja pesma) és Jovan Dučić (Moja 
poezija) verseit Szenteleky fordította, a szövegek az antológiában egymás mellé ke
rültek. A Drainac-vers célnyelvi címe Dal, a Ducié-versé Az én dalom lett, noha a 
dal célnyelvi alkalmazása mindkét esetben vitatható. Az Ady-mottó és az Ady-életmű 
erős hatása a magyar kultúra szemszögéből indokolttá teszi a szó alkalmazását, az 
antológiában viszont a címeket meg kellett különböztetni egymástól.

Marija Cindori-Šinković utószava a magyar és a szerb irodalomban feltárható for
dítói magatartásra, illetve kapcsolatokra fókuszál,14 ám kitér az antológia létrehozásá
nak kontextusára, a kritikai recepcióra (Mladen Leskovac, Miloš Crnjanski, Aszlányi 
Károly), valamint Rastko Petrović verseinek kimaradására is.15 A kötet hasonmás ki
adása fontos lépés a Bazsalikom-díj szempontjából, hiszen a díj neve egy napjainkban 
már alig hozzáférhető antológia címéből ered. Az új kiadás révén a kötet a fordítók, a 
kutatók és az olvasók számára újra elérhetővé válik, másrészt a műfordítás teoretikus 
nézőpontjai manapság ismét előtérbe kerültek. Szenteleky Kornél kifejtett és gyakor
latban megvalósított fordításszemlélete a mai elméletek segítségével továbbszőhető, a 
fordítások korszerűsítésének elve a kulturális praxis vonatkozásában szintén elgon
dolkodtató.

Az első regény hatalma

Herceg János első regénye, a Tó mellett város az újvidéki Fórum Könyvkiadó jó
voltából jelent meg hasonmás kiadásban 2009-ben az írói jubileum alkalmából (az 
utószó szerzője Hász-Fehér Katalin), Majtényi Mihály Mocsár című első regénye pe
dig 2011-ben, az író születésének 110. évfordulóján került először kötet formájában az 
olvasók kezébe, szintén a Fórum kiadványaként (Mészáros Krisztina utószavával). A 
hasonmás regény és az új kiadás a befogadás szemszögéből is különböző, hiszen a ha
sonmás mű tipográfiai megoldásai nehezen tudják elválasztani az olvasót mindattól, 
ami régi. A két regény egybeolvasásának kísérlete a lefojtottság atmoszféráját helyezi 
előtérbe. Toldi Éva Herceg-monográfiája az életképfestés jelentőségét és a mozaikkoc
kákból kirajzolódó világot hangsúlyozza az első mű vonatkozásában,16 és ezek a mo
zaik-összerakó műveletek a Mocsárban is megnyilvánulnak. A mai olvasó nézőpont
jából mindkét szépirodalmi alkotás valamiféle állomásregény, amely a messzeséget, a 
felszállások és átszállások mozgáslehetőségét hozza játékba. Herceg első regényében 
a városról csak akkor alkotható sajátos kép, ha a szubjektum távolodik tőle, ha a Bu
dapesttől való messzeséget figyelembe veszi. Majtényi művében az élet állomásokra 
oszlik (Arkadij szempontjából például az első elért állomás az utolsó is egyben), a kis 
lebujok szintén akként szolgálnak, az út, például a bujdosás útja pedig az egymásra 
találások hálószerű összevisszaságára utal.17 Herceg regényének újraolvasása Koszto

14 CINDORI-ŠINKOVIĆ, I. m., 149.
15 I. m., 156.
16 TOLDI Éva, Herceg János, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1993,44.
17 MAJTÉNYI Mihály, Mocsár, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2011,43.
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lányi Dezső Pacsirtájának egy-egy részletét hívja elő -  például az alattomos, kisvárosi 
ősz, a vonat mint füstös kis kávédaráló, a Vén diófához címzett csárda hangulatának 
egy-egy mozzanata, a Makláryék háza előtt szőtt gondolatok stb. A huszonegyedik 
századi olvasó a kisvárosi stációk kimozdulására, a messzeséghez való viszonyítás
ra koncentrál. Majtényi művében a város egyik metaforája az „emberhombár”18 itt 
a városi robot és rohanás, a lépcsőházak behatároltsága, az ötletszerű szálláshelyek, 
az idegenség, valamint a pénz- és identitászavar mai szempontú kérdésfelvetései, a 
fatalizmus dilemmái dominálnak.

Új kiadás, átdolgozás, válogatás

A válogatás igazi kihívás a szerkesztő számára, különösen ha olyan terebélyes 
opusról van szó, mint például Németh Istváné, akinek gyermeknovelláiból Felhőné
zők címmel Bence Erika készített válogatást (2012).19 A könyv három szerző alkotása: 
az íróé, a válogatóé és az illusztrátoré. A kötet képeskönyvként is olvasható, vagyis 
a képanyag felől is megközelíthető, aktualizálható. Az európai könyvkiadás szintén 
gyakran él az efféle korszerűsítés lehetőségével. Goethe Reineke Fuchsínak 2008. 
évi müncheni kiadásában Dieter Wiesmüller, vagyis az illusztrátor társszerzőként 
szerepel, ugyancsak társzerzőként tünteti fel Parti Nagy Lajost és Banga Ferencet A 
pecsenyehattyú és más mesék című kötet borítója.20 Léphaft Pál ironikus, humoros, 
néhol groteszk illusztrációi közül említést érdemelnek magányos gyermekfigurái (kü
lönösen a Színötös illusztrációja hozható kapcsolatba a Leó-versek illusztrációival), a 
gyerekek változatos fejformái, valamint az olvasás által megfejthető és interpretálható 
kontextus, az utóbbi szempontjából az említett Színötös-illusztráció falusi térre való 
utalása a legfrappánsabb. A képanyagból kiemelhető a Mi van apával?, a Felhő fu
tott a napra és a Téli rege című szövegekhez kötődő, a felnőtt-gyermek relációt eltérő 
módon kifejező három rajz. A képanyag döbbenti rá az olvasót a Németh István szö
vegvilágában oly gyakori és sokrétűen megnyilvánuló apa-fiú kapcsolatra, vagy a Mi 
van apával? és Az ühüm meg a bühüm szövegösszefüggéseire, az utóbbi esetben Kata 
és a nagyapa megfordítható, elforgatható kapcsolatára. A Németh-kiadvány öt kötet
ből készült válogatása négy kompozíciós részre oszlik, a kronológiai sorrend megtö
rik, és Bence Erika utószóban közölt személyes rálátása sajátos, a rajzokétól is eltérő 
irodalomtörténeti kontextusba, valamint új kötetkompozícióba helyezi a novellákat. 
Felvállalja a személyes reflexiót, amikor Móricz Zsigmond szövegvilágára hivatkozik: 
„Számomra e novellavilág mögött véges-végig ott húzódik egy különös, Móricz Zsig- 
mondra jellemző tekintet. Németh István móriczzsigmondos rálátása a szegénység 
világára -  még ha a szegénység jelentései természetszerűen mások Móricz korában, s 
mások voltak a Németh István utánképezte XX. századközép világában. De amikor 
a Lepkeláncot olvasom, nem tudok a Hét krajcárra nem gondolni.”21 A Lepkelánc a 
második rész nyitó novellája, tehát kiemelt pozícióban szerepel. Az újraolvasás ismét

18 I. m., 57.
19 NÉMETH István, Felhőnézők. Válogatott gyermeknovellák, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2012
20 PARTI NAGY Lajos és BANGA Ferenc, A pecsenyehattyú és más mesék, Budapest, Magvető, 2008
21 BENCE Erika, Utószó. Ki látta ezt az elbeszélőt? = NÉMETH, Felhőnézők, i. m., 140-141.
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rádöbbenti a befogadót az említett novella, illetve a Lepkelánc szövegeinek manapság 
is becsülhető értékeire.

Dudás Károly Ketrecbál című regénye 1983-ban jelent meg Újvidéken. A kritika ki
emelte ezt a művet, ezért a szabadkai Életjel Kiadó lehetővé tette ennek újrakiadását,22 
illetve ami még fontosabb, a műhöz való hozzáférést és az aktuális látószögből való 
újraolvasást. Van tehát a vajdasági magyar irodalomnak egy olyan szövegfüggő, inter- 
textuális nézőpontból megközelíthető regénye, amely a Weöres-olvasásra és A hold
béli csónakos (Kalandos játék húsz képben) motívumaira épül. Dudás Ketrecbál című 
prózája Varga Zoltán Indiánregényével együtt irodalmunk Amerika-tárgyú regényei 
közé tartozik. Magó Gellért, a mű egyik emlékező, retrospektív horizontokat nyitó 
bácskai hőse a történelmi események üldözöttjeként, a második világháború elől kelt 
át az óceánon (mitikus, örökös vándorlás, szétszóródás), és jutott el Brazíliába. Negy
ven év után csalódottan tér vissza szülőföldjére, és a Brazília nevű itthoni faluban 
nézi meg, gondolja végig a tájoló Társulat előadását. A szépirodalmi alkotás valójában 
három emlékező nézőpont összjátékából áll össze, Magó Gellért mellett Horák Lajos 
és Lajkó Illés is állandóan töpreng, a szöveg a, b és c fejezetei az egyes nézőpontokat 
határolják el egymástól, de a narrátor átjárható nézőpontja szintén külön figyelmet 
érdemel. Az allúziók révén pedig kibontakozik a huszadik század történelme, vala
mint a regénybeli jelen jelenvalósága, a jugoszláviai önigazgatás időszaka. Minden 
megismert nézőpont a falu és a régió mozdulatlanságára, az itt élők sorskérdéseire, az 
elvágyódás dilemmáira irányul. Az indián-metafora a mai napig kiemelkedő alakzata 
a vajdasági magyar irodalomnak, mely a drámairodaimat is erősen érinti. A huszadik 
század kilencvenes évei, az újabb háborús időszak megélése új szempontokat adhat 
az említett metafora és a kivándorlás megközelítéséhez, ugyanakkor a Tanyaszínház 
mint modell Czérna Ágnes kötetének szemszögéből szintén újraértékelhető.

Kontra Ferenc Drávaszögi keresztek című regénye átdolgozott formában jelent 
meg 2008-ban, a szerzői előszó kitér az előzményekre, a szellemi örökség átmentésé
nek régebbi céljára. A befogadás szempontjából kivételes művelet a szövegváltozatok 
összehasonlító vizsgálata, az új textus mégis új regényként olvasható, amely egy más 
történelmi szituációban született meg, miközben a szülőföldhöz való viszony, az el
költözés, a szétszóródás problémája, az önéletrajzi regényciklus kérdésköre is sokszor 
újragondolhatóvá vált, mindezt azonban visszafogottan kezeli a szerző. A kereszt-al- 
lúziók mellett az időben eltolódó lépés-mozzanatok tűnnek fel a befogadó számára. Az 
emlékező elbeszélő a múlhatatlan megragadására, vagyis nem a lábnyomokra, hanem 
a még el nem múlt léptekre fókuszál: „Megpróbáltam valami múlhatatlanra gondolni, 
erősen, két összeszorított ököllel, képeket kerestem, befelé forduló arcokat találtam, 
csoportok vonultak el a szemem előtt, seregnyi ismerős semmibe néző tekintete. ítéle
tek és vádak nélkül közelítettek. Itt hagyták előttem a léptüket.”23 A mű vége felé újra 
felmerül a léptek látványa, de ekkor az már az el nem mozdíthatóhoz kötődik: „cipőd

22 DUDÁS Károly, Ketrecbál Szabadka, Életjel, 2010
23 KONTRA Ferenc, Drávaszögi keresztek, Szabadka -  Eszék -  Budapest, Életjel -  HunCro -  Ma

gyar Napló, 2008,147.
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talpán a szülőfölded nem viheted el.”24 A maradandóság és a változás relációja az első 
fejezetben, a cseresznye-, a diófa és Takácsék szilvafásának hálószerű viszonylatában 
is nyomon követhető. A mai olvasat az összegabalyodó összefüggéseket, a látvány
fragmentumokat, a kontúrtalan utalásokat, az elhallgatásokat még inkább kiemeli. A 
bizonytalan hatalmára, a véletlen kulcspozíciójára Ronec Mihály hivatkozik a regény 
harmadik fejezetében, koncepciója tapasztalatából, emberismeretéből fakad.

Mentés, tárolás és továbbvitel többféleképpen

Napjainkban a mentés másként korát éljük, és a vajdasági intézmények, könyv
tárak legfőbb vállalkozása a digitalizáció megvalósítása, az irodalmi és kulturális 
örökség átmentése. Az említett példák azt igazolják, hogy a mentésnek, az átadás
nak, az adattárolásnak más irányai is vannak, a könyvkiadók és egyéb intézmények 
tervei ebből a szempontból eltérőek, választásuk természetesen mindig vitatható, az 
pedig lényegtelen, hogy eredetileg hol jelent meg az adott kötet, hiszen a közelmúlt
ban kiadott könyv újrakiadását is más helyen, más kiadó is felvállalhatja. Ezekben 
a kiadványokban a paratextusok kiemelkedő szerephez jutnak, és egy új válogató, 
kutató, szerkesztő, értelmező, illusztrátor segítségével a kortárs befogadó számára 
újat is nyújthat. Fontos például a dokumentumanyagok, a bibliográfiák, a kiadatlan 
kéziratok közzététele, az új válogatások vagy a műfordítások ismételt megjelentetése. 
A hasonmás kiadás archaikus dimenziója belejátszik a mai befogadó értelmezésébe, 
a nyolcvanas évek regényeit pedig a délszláv háborúk után másként értékeljük. Az 
első regények legtöbbször csak említés szintjén kerültek be az irodalomtörténetekbe, 
ezért nem árt hozzáférhetővé tenni a szövegeket a huszonegyedik századi olvasó szá
mára. A retro napjainkban más területeken is divatjelenség, amely fontos távlatokat 
nyithat, viszont a könyvkiadásnak az új kéziratokra, a könyv és az irodalmi kultúra 
metamorfózisára kell figyelnie. Aleida Assmann vizsgálta a kulturális emlékezet vál
tozó médiumait, valamint nyom és hulladék viszonyát. A manapság létrejött komplex 
struktúrák szemszögéből kiemelkednek következő megállapításai: „Az elektronikus 
tömegmédiumok nagymértékben felerősítik azokat a tendenciákat, amelyek már a 
nyomtatott kultúrát is jellemezték. Ezek közé tartozik az újítás és az elavulás, illetve a 
létrehozás és elértéktelenedés dialektikája, amelyről már Swift is beszámolt. (...) Álta
lában megállapítható, hogy a digitális média korában a kulturális emlékezet helyzetét 
az emlékezés és a felejtés közti éles határvonal megszűnése határozza meg.”25

24 KONTRA, I. m., 151.
25 ASSMANN, Aleida, Szövegek, nyomok, hulladékok: a kulturális emlékezet változó médiumai 

(Görföl Balázs fordítása) = KISANTAL Tamás szerk., Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történe
lem, Budapest, Kijárat Kiadó, 2009,157., 159.
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A SZÖVEGEK EREDETI MEGJELENÉSÉNEK HELYE

Petőfi az iskolában (Egy magyartanár tapasztalatai) = Új Kép, Szabadka, 1998. 
március, 10-11.

Ismét ballagás... (Rítus - emlékezet - módszer) = Új Képy Szabadka, 1998. június, 3.

Műmese az iskolában (is). Kökény kisasszony és Tündérország kerítése (Mai 
mesemondók, mai műmesék - Mészöly Miklós és Mirnics Zsuzsa történeteiről) = Új 
Kép, Szabadka, 1998. október, 8-10.

Mire kötelezi a középiskolai tanárt a kötelező olvasmány? (Olvastató stratégiák - 
újraolvasás - olvasóvá nevelés: szabadabban?) = Új Kép (Tanármelléklet I.), Szabadka, 
1998. november, 15-22.

Az olvasó tanulás mint befejezés és folytonosság (Módszer-ellenes módszerek - 
feljegyzések 1999-ből)= Új Kép, Szabadka, 1999. április-június, 4.

Goethe az iskolában (Töprengések a német író születésének 250. évfordulóján) = 
Új Kép, Szabadka, 1999. szeptember, 8.

A decemberi magyardolgozatok zárórája (Tapasztalatcsere 1999-ben) = Új Képy 
Szabadka, 1999. december, 13-14.

A fogalmazástanítás aspektusai és fortélyai = Új Kép, Szabadka, 2001. január
február, 14-17.

Pilinszky az iskolában = Új Kép, Szabadka, 2001. május-június, 10-11.

József Attila és irodalomoktatásunk kultúrája = Hungarológiai Közlemények 
(József Attila-centenárium), Újvidék, 2005,3. szám, 106-125.

A kép olvasása = ERDÉLY Lenke, HÓZSA Éva és BÁLIZS Magdolna, Tanítói 
kézikönyv magyar nyelvből az általános iskolák 1. osztálya számára. Globális óraterv. 
Tanmenet. Módszertani útmutató. Óravázlatok. Ellenőrző feladatok, Belgrád, Zavod 
za udžbenike i nastavna sredstva, 2005,17-21.

Vizsgatanítás, hatékonyság, modell = Tanulmányok, Újvidék, 2006,50-56.

Intertextuális furfang és az irodalmi felzárkóztatás elkanyarodásai a 
pedagógusképzésben = BENE Annamária szerk., Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás 
vetületei az oktatásban. I. Általános kérdések - (anyajnyelvi oktatásy Újvidék - 
Szabadka, Fórum Könyvkiadó - Újvidéki Egyetem - Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2009,115-123.

A gyermekirodalom oktatásvízióinak dilemmái = CZÉKUS Géza szerk., A 
tanítóképzés jövőképe. A II. Nemzetközi Tudományos Konferencián elhangzott 
munkák gyűjteménye, Újvidék - Szabadka, Fórum Könyvkiadó -  Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2009,360-368.

141



A festmény szakralitása (Herceg János és a képnézés kimondás)= BESZÉDES Valéria 
és SILLING Léda szerk., Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős 
Silling István tiszteletére, Szabadka, Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 
2010,463-467.

Retro távlatnyitás. A vajdasági magyar irodalmi visszatekintés kereszteződései = 
Hungarológiai Közlemények, 2012,3. szám, 1-12.
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IRODALOM

Primér szövegek

A szabadkai Moša Pijade Gimnázium évkönyvei: 1961/62,39-42.; 1962/63,61-64.

ALBRECHT, Ulrike összeállítása, Wandkalender 1995. Informationen und 
Übungen, Goethe-Institut, 1995

ANTALNÉ SZABÓ Ágnes és RAÁTZ Judit, Magyar nyelv és kommunikáció a 11- 
12. évfolyam számára. Tanári kézikönyv, Budapest, Nemzeti Tankönyvki
adó, 2006

BALLA László, Irodalom, Kijev- Uzsgorod, Ragyanszka Skola Kiadó, 1983

BORI Imre összeáll., Az irodalom könyve. A középiskolák III. osztálya számára, 
Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1964

B. SZABÓ György szerk., József Attila, Noviszád, Testvériség-Egység, 1952

CSUKA Zoltán egybegyűjt., Kéve. Vajdasági költők antológiája, Szabadka, Életjel 
Könyvek (Hasonmás-sorozat: 3.), [1928], 2011

DEBRECZENI József és SZENTELEKY Kornél szerk., Bazsalikom. Modern szerb 
költők antológiája, Szabadka, Életjel Könyvek (Hasonmás-sorozat: 2.), 
[1928], 2010

DR. CSÁKVÁRI József, Irodalom. Tételfeldolgozások, műelemzések érettségizők
nek és felvételizőknek..., Alex-typo Kiadó és Reklámiroda Bt., 1995

DUDÁS Károly, Ketrecbál, Szabadka, Életjel, 2010

ERDÉLY Lenke, Ábécéskönyv az általános iskolák 1. osztálya számára, Beograd, 
Tankönyvkiadó/Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003

ERDÉLYI Lili Ada, Domenica meséje, Pécs, Alexandra Kiadó, 1997
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Az irodalomtudományi kutatások egyik legna
gyobb kihívása napjainkban annak a feltérképezése, 
hogy hogyan szövődnek egymásba a különböző korok 
szövegei, hogyan alakul a bábeli könyvtár. A kötet 
szerzőjének eme szőttesek tanulmányozására módja 
van nem csupán az irodalmi és irodalomelméleti 
szövegek, hanem egyetemista tanítványai dolgozata
inak vizsgálatakor is. Tanárként, mintegy a dialógus
hálók mediátoraként módja van kimutatni, a hallgatók 
hogyan építik be szövegeikbe az önértelmezési folya
matok lecsapódásaként a megélt irodalmi alkotások 
hozadékait.

Módszertantanárként, a vizsgatanítások követője
ként figyelemmel kísérheti azt is, miképpen épülnek 
egymásra az általános iskolai, középiskolai és egyete
mi oktatásban szerzett ismeretek, hogyan változnak 
az olvasói stratégiák, miképpen befolyásolják a 
tanulókat a művészetek új közvetítési lehetőségei, 
milyen eljárásokra, új eszközökre, módszerekre, 
újfajta érzékenységre van szükség ahhoz, hogy a 
tanulókhoz közelebb hozhassuk az irodalmi anyagot. 
Úgy, hogy gyúrható, fogyasztható, beépíthető, 
felemelő és szórakoztató, gondolkodtató és szívme
lengető is legyen egyszerre.

Mivel a szerzőnek rálátása van arra, milyen hang
súlyeltolódások történtek az oktatásban a befogadói 
elvárásokban, számos ötletet ad, illetve emel ki 
tanítványai óraterveiből annak elősegítésére, hogyan 
juthatnak el a tanulók az interaktív oktatás, a figye
lemfelkeltő ráhangolódási tevékenység, a jól megvá
lasztott munkaforma, a tanár személyes kisugárzása 
révén a jelentésteremtésig, az irodalom élményszerű 
befogadásáig.

A kötet tanulmányai nyilvánvalóvá teszik az új 
típusú irodalmi megnyilvánulások, mediális, intertex
tuális és interdiszciplináris vonatkozások, a populáris 
regiszter beépítését az oktatásba, de a szerző nem 
reked meg az előszobában, hanem számos elmélyült 
tanulmány segítségével nyújt betekintést az egyes 
alkotói opusok eredményes tanításába.

Mivel a dolgozat szerzője az oktatás-módszertani 
kérdéseket mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozá
saiban feldolgozta, folyamatosságában bemutatta, s 
tanulmánykötete egy folyamatosan végzett kutatói 
tevékenység fontos összetevője, a munkát jó szívvel 
ajánlom olvasásra.

Katona Edit
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