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Berszán István

Kanonizáló relevanciarendekről és
gyakorlati alternatíváikról1

A

kanonizációnak abból a módjából indulok ki, amely az irodalom kanonikus
szemléletének paradigmává válásán alapul, megvizsgálom, milyen hatásai vannak ennek az irodalomoktatásra, majd megmutatom az irodalmi írás-olvasás
ritmusainak azt az életünkben betöltött szerepét, melyet a kanonikus szemlélet és oktatás
háttérbe szorít, végül pedig levonok néhány következtetést.
A kanonizáció és a jelen
Horace Engdahl, az irodalmi Nobel-díj bizottságának állandó titkára (1999–2009)
írja: „Work on the prize means applying the canonical perspective to literature created
in the present. It teaches how difficult it is to calculate the future prospects of a literary
ouvre or citical principle.”2 (2013, 325.) De a kanonizáció és a jelen kapcsolatában azt
is föl kell vetnünk, hogy az irodalom kanonikus szemlélete nem rég vált erős paradigmává (ugyancsak Engdahl érvel amellett, hogy a Nobel-díj odaítélése eleinte nem akart
kanonizáló funkciót vállalni),3s ez előtérbe állította az irodalom társadalmiságának,
történetiségének és intézményességének relevanciáját. De mivel a kánon-centrikus irodalomszemlélet eltávolít az írásművészet konkrét figyelemgyakorlataitól az intézményi,
kontextuális, hatalmi, illetve történeti folyamatok követése irányában, ennek a szemléletnek az aktuális eluralkodása ellenében javaslom a művészi gyakorlatok tájékozódási
igényességének tanulását, kutatását és tanítását, akkor is, ha nem Nobel-díjas vagy nem
kanonizált szerzőről, műről van szó, és akkor is, ha kanonikus vagy Nobel-díjas szerzőről
és/vagy műről van szó.
David Damrosh-t azért kedvelem, mert Franco Moretti-vel (2013) szemben fenntartja az egyéni olvasás nélkülözhetetlenségét. Ott tartunk, hogy diadalnak számít, ha
az egyéni olvasás létjogosultsága megmarad, mert az irodalom kutatásában és oktatásában egyre inkább csak a történeti mintázatok, illetve konstellációk számítanak, amit
a technológiai eszközök hatékonyabban tárnak fel, mint az egyéni olvasó. Arisztotelész
megdöbbenne, hogy manapság csak történelmet vagyunk hajlandók olvasni, pedig ő figyelmeztetett, milyen előnyei vannak az irodalomnak a történetírással szemben.
1
Az előadás a BBTE Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Intézetének 2020. október 30–
31-én szervezett Kánon, kanonizáció, irodalomoktatás című online konferenciáján hangzott el.
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A kanonizáció felől nézve úgy tűnik, hogy bármilyenek legyenek is az elbeszélések,
versek, drámák, voltaképpen az őket intézményesen kanonizáló kutatás-, olvasás-, illetve
oktatásmódok döntik el, miként relevánsak vagy irrelevánsak. Ez az álláspont addig tartható, amíg a kutatásban és az oktatásban inkább történeti folyamatok részeként beszélünk az irodalmi írás és olvasás gyakorlatairól, anélkül, hogy tanulnánk beletalálni azok
ritmusaiba, mozgástereibe. Különben egyáltalán nem mindegy, hogy az az írásművészet,
amelyet éppen olvasni tanulok, hogyan tájékozódik a kapcsolatteremtésben, vagy milyen
késztetések révén hív meg intenzív történésekbe az olvasás idejében.
Damrosch mellett tanúskodnak-e a világirodalmi női ajkak? Avagy az irodalom
társadalmiságától az írás és olvasás valós idejéig
Damrosh egy időszámításunk szerint 800 körül íródott szanszkrit költeménynek a
nyugati költészeti hagyománnyal egybevetése révén mutatja meg, hogy kultúránként,
illetve történetileg mennyire eltérők az irodalom konvenciói (2009, 10–13). A nyugati
líra egyéni megnyilatkozáshoz kötöttségéhez képest a szanszkrit versben az irodalom
társadalmi jellegének feltárulására mutat rá. Az újabb és újabb utalásadalékok legfőbb
tétje a vershelyzetbeli kert egyre népesebb közösségének kiterjedtségét megvilágítani.
Who wouldn’t be angry to see
his dear wife with her lower lip bitten?
You scorned my warning to smell
the bee-holding lotus. Now you must suffer.
(Ingalls, 1990, 102.)
Saját fordításban:
Ki ne lenne haragos, ha látja,
hogy drága feleségének alsó ajkát megharapták?
Nem figyeltél rám, mikor intettelek, hogy ne szagold
a méhet ringató lótuszvirágot. Most szenvedhetsz.
Ha az ártatlan sorokba csak Abhinavagupta (a Damrosh által idézett hivatásos költő
és versmagyarázó) olvasta bele időszámításunk szerint 1000 körül a sokszólamú magyarázatot, akkor ő a költő, a szerző pedig csak adatközlő. De hogyha Abhinavagupta
az ilyen költeményekből tanulta, amibe minket is beavat, akkor kétségkívül annak művészetével van dolgunk, ahogy az irodalmi írás- és olvasás idejében sűrű történésekre, intenzív ritmusokra hangolódunk: gyakorlással. Ezúttal annak felfedezése közben,
hogy újabb ás újabb „sugalmazásokban” folytatható a „falazó beszéd”. Abhinavagupta
szerint egy barátnő igyekszik menteni a félrelépett feleséget a feltehetően hallótávolban
lévő férj előtt, de az egy replikában sokszoros üzenet keretélben felmerülnek még a következő lehetőségek: a szerető vigyázatlanságára utaló szemrehányó célzás (nem ilyen
elrejthetetlenül feltűnő helyen kellet volna megharapnod), a rivális feleségnek címzett
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leforrázó célzás (nem téged akartak elcsábítani, hanem a vonzóbbat), a szomszédoknak
szóló megvezető célzás (a férj ártatlanul veri meg a feleségét, ha megveri), illetve minden
okos hallgatónak szóló cinkos kiszólás (így kell falazni egy barátnak). Szerintem ennél
is többféle történés zajlik ebben a versgyakorlatban. Miért ne beszélhetne maga a férj
a feleségéhez, amit ugyanúgy többféle megnyilatkozásként hallhatunk, mint a barátnő
sokirányú sugalmazásait: 1. szemrehányó szarkazmussal elmondott szavakként olyan
megnyilatkozótól, aki átlát a szitán, vagyis a kereshető ürügyeken és álcákon, még mielőtt a másik megtalálná vagy bevetné azokat; 2. jóindulattal, felajánlott kimentésképpen,
noha (nemcsak az olvasó, hanem a feleség előtt is) nyilvánvaló, hogy tudja, mi történt.
A kulturális kontextus ismerete önmagában nem elég az irodalom írásához és olvasásához, kifinomult gyakorlati tájékozódásra is szükség van, ahogy Damrosch maga is
jelzi ezeket. Nélkülözhetetlen az a korábbi olvasmányokban (én hozzátenném, hogy és
más intenzív gyakorlati kísérletekben) szerzett edzettség, amely segít az életünk, illetve a
körülöttünk zajló élet finom ritmusú történéseire hangolódnunk: magunkban és messze
másutt, a régmúltban és a jelenben egyaránt. De mindezt most: az írás, illetve az olvasás
valós idejében.
Az indiai vers azt mutatja meg, milyen sok minden történhet irodalmi írás és olvasás közben. Nemcsak a szituáció, illetve a lehetséges „szereplők” kombinációi érdekesek,
hanem a kapcsolatteremtő gesztusok is, illetve mindaz, ami a házasságban és/vagy barátságban élők között történik – nyilvánvalóan nem(csak) erotikus fellángolás és/vagy a
másik kedvelése, hanem átverés, harag és szenvedés (is).
A mindent társadalmi történésekre vetítő tájékozódás nagyon sok embert összegyűjt a kert körül, de nem veszi észre benne a méhet és a lótuszvirágot. Pedig a szanszkrit
költő ugyanolyan figyelmesen nézi a féltékenyen bosszúálló méhet a virághoz közelítő
rivális ellenében, miként a haragos férjet. Nemcsak a kitalált ürügyről van szó, a vers ezúttal is többirányú célzást tesz. A lótuszvirág látványának és illatának csábítása ugyanúgy
feledteti a leselkedő veszélyt (a fullánkot), mint a házasságtörő csábítás. De ez nemcsak
metaforikus analógia, hanem két tényleges csábítás és csábulás egymás mellé kerülése, hiszen a világirodalom egy igen korai kanonikus könyvében is arról olvasunk, hogy
egy növény hamvas gyümölcse, illetve a benne kínált titok csábította el az első nőt. Sőt,
három csábítás történik itt, mert a méhet is ténylegesen vonzza a lótuszvirág – hiába
mondanánk, hogy a lótuszvirág és a méh csak egy falazó, figyelemelterelő replika ürügye, mert legalább ennyire állíthatjuk ugyanezt a férjről, a másik feleségről vagy az egész
összeseregleni látszó szomszédságról.
Nem azért kerül előtérbe a társadalmiság, mert a szanszkrit költészet alapvetően
ennek feltárója, hiszen legalább ennyire az állati módon karmolás- vagy harapásnyomokat hagyó és nem kevésbé állatközelien intenzív erotikus kapcsolat történéseiről is
szól – ugyanolyan erőteljes utalásokban, mint a feltehetően hallótávolban lévő férj elképzelhető haragjáról, vagy a másik nő megmentése érdekében trükköt bevető barátnő
ravaszságáról. Azért kapunk társadalmi perspektívát mindehhez, mert egy kanonikusan
(paradigmatikusan) kanonikus szemléletű kontextuális világirodalomfelfogás minden
írás- és olvasástörténést társadalmi viszonyok és folyamatok alakulásritmusaira redukál
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idővetületekként, nemcsak a szanszkrit versben, melynek ez úgymond az irodalmi-műfaji (kavyas) konvencióihoz tartozik, hanem a korábbi besorolás szerint az egyéni megnyilatkozáshoz kötött nyugati irodalomban is.
A történeti-kontextuális szemléletből adódik, hogy a versgyakorlatok közötti különbségek Damroshnál csak az eltérő kulturális rendszerek különbségei lehetnek. A korabeli (a szintén VIII. századi) Du Fu kínai költő szemlélődő költeménye, mely az éppen
történőre reagál, egy egészen más kulturális hagyomány reprezentációja (Damrosch,
2013, 14–15.), pedig ugyanaz az ember, például az olvasó is gyakran átjár eltérő mozgásterek között: ezeknek a verseknek az olvasása közben a ravasz falazás bonyolult játszmáiból a szemlélődésbe és vissza, vagy megfordítva.
Engdahl a kanonizációt tartja kiismerhetetlennek: „Canonicity is a function of forces
that cannot be controlled and do not form a closed and identifiable system”.4 (2013, 325.)
Én inkább az irodalmi gyakorlatok kanonikus-paradigmatikus besorolhatatlanságát
hangsúlyoznám: nem jó a költészetet férjhez adni valamelyik relevanciarendhez, mert
ettől kezdve minden elmés, irodalomtudományos és kanonikus vértezettségünkkel falaznunk kell neki, nehogy kiderüljön a hűtlensége. Merthogy egyetlen, mégoly komplex
mozgástér sem foglalhatja magába a mozgásterek között folyton átjáró, sem a korabeli
kulturális hagyományt, sem az éppen soron lévő kánont vagy relavanciarendet nem feltétlenül, félrelépés nélkül követő irodalmi kísérleteket.
Sirokai Mátyás ezt írja a Lomboldal című verseskötetében: „ahol ezt írom [pl. a bálványfa felé kötéltáncolást], oda senki sem léphet be/ oda bárkit magammal vihetek.”
(2020, 44.) Ezt is tanítani kellene, ahogy a versgyakorlat, valakinek a versgyakorlata magával vihet. Mert aki jártas egy mozgástérben, segíthet annak, aki valahol kevésbé vagy
egyáltalán nem otthonos (vagy nem ott honos), hogy jártasságot szerezzen abban a mozgástérben. Damrosh sokat segíthet nekünk, hogy a kultúrák rendszerei, illetve a történeti korszakok közt jártasságot szerezzünk, mert nagyon otthonosan és ügyesen mozog
ebben a mozgástérben. Abhinavagupta segíthet nekünk, hogy jártasságot szerezzünk az
allúziók, illetve az egyszerre többféle címzettnek szóló különböző üzenetek értelmezésében. És valamennyire Berszán is segíthet, hogy az irodalom mozgástereiben, a verstörténések ritmikai dimenzióiban szerezzünk jártasságot, de leginkább maguk a versek
segítenek ebben. Nincs kizárva, hogy egészen másképp, mint ahogy Berszán próbálja
meg, olykor talán nem elég ügyesen, inkább csak a saját bevezetett fogalmaira utaló allúziókra fokozva le mindazt, ami a vizsgált írásgyakorlatokban történik. Vajon a méh és a
lótuszvirág, a férfi és a nő, a férj és a feleség, a barát és a szomszéd mi mindent kezdenek
itt egymással? Nem a társadalmi szerkezetek a legérdekesebbek ebben a versben, hanem
inkább az, ahogy a felsoroltak egymás társaságába kerülnek. Itt valaki gyakorlati tájékozódási kísérletet űz, olyan módokon, amelyeket be lehet sorolni ugyan műfaji, kulturális
vagy társadalmi topológiákba, csakhogy ezzel éppen a történésük idejétől fosztjuk meg
azokat és magunkat.
4
Saját fordításban: A kanonikusság olyan erők funkciója, melyeket nem ellenőrizhetünk, és amelyek
nem állnak össze zárt, meghatározható rendszerré.
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Következtetések
1. Az irodalom sohasem engedi végleg kanonizálni magát egyetlen értelemben sem,
merthogy nem adhatja fel a gyakorlati tájékozódás igényességét, különben megszűnne
annak művészete lenni.
2. A kánon, kanonizálás sokkal inkább a jelenkori kontextus-, illetve kánoncentrikus
szemlélet partikularitása, mintsem a mindenkori irodalom alapvető sajátsága. Az írás és
olvasás mostja csak akkor esik egybe a kanonizáció történetének egy pillanatával, ha
eszerint a kanonikus szemlélet szerint tájékozódunk.
3. Nem engedhetjük át az irodalmi gyakorlataink irányítását történeti, kontextuális
vagy kanonizációs folyamatok logikájának. Fontos, hogy megmaradjunk a figyelmünket
saját ritmusaiba bevonó történéseknél és gyakorlatoknál, melyekkel az írás- és olvasásművészet mozgástereiben kísérletezhetünk, különben az irodalom művészi relevanciájáról mondunk le.
4. Az irodalomtörténet (újra) problematikus fogalommá lett: azt sugalmazza, hogy
segít nyomon követni, ami az irodalomban történik, miközben egészen más történeti folyamatokat, történetileg kialakuló konstellációkat, mintázatokat, illetve az intézményes
irodalmi rendszerek működéseit vázolja. Pedig az irodalmi írás- és olvasásgyakorlatok
ezeknél sokkal többirányú történések, melyeknek csak az idővetületei eshetnek a kiterjedt történeti dimenzióra. Irodalmat írni és olvasni annyit tesz, mint precíz figyelemgesztusokban utána indulni a kiegészítő ritmikai dimenziókban történőknek: irodalomtörténet helyett irodalomtörténéseket. (Berszán, 2018)
5. Ha túlteng az előbbi, ez mindenképpen arra vall, hogy nem követjük/nem tanuljuk meg követni az irodalomtörténéseket. Az, hogy a gyerekeink keveset vagy egyáltalán
nem olvasnak, minden bizonnyal ezzel is összefügg. Elmulasztottuk megtanítani őket
erre (is).
6. Úgy gondolom, hogy az irodalom egyetlen konzisztens rendszeren belüli oktatása
nem célszerű, sokkal jobb két vagy három, egymással összeegyeztethetetlen kutatási paradigma felől közelíteni, hogy a tanulók ne csak azok valamelyikének követését tanulják
meg, hanem felfedezzék a tájékozódás elkerülhetetlenségét közöttük, és ahelyett, hogy
egyik vagy másik kutatási stratégiát mindent átfogónak tételeznének, inkább az irodalmi
írás és olvasás közben tanult igényes gyakorlati tájékozódás felől váljanak érzékenyebbé
a különböző relevanciarendek, illetve kanonizációs gyakorlatok (nemcsak történeti, hanem) kísérleti jellegére is.
7. Irodalmat és művészeteket azért érdemes oktatni, hogy a tanulók tágasabb mozgásterekben éljenek, mint az éppen domináns társadalmi-kulturális gyakorlatok mozgásterei (beleértve az aktuális irodalomtudományi paradigmákat is), és bármilyen területen fognak kibontakozni a későbbiekben, magukkal vigyék ennek igényét.
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Zabán Márta

Hagyományszemlélet és reprezentációs normák
kanonizációja a népszínmű műfajtörténetében1

M

ár elég régóta foglalkozom a népszínmű történetével, főként a 19. század második felében történt ügyeivel, azzal, hogy ebben az időszakban hogyan alakult, és miben rejlett a fontossága ennek a nagyon népszerű és fontos színházi
műfajnak (lásd pl. Zabán, 2017). Folyamatosan azzal szembesültem, hogy korábbra kell
visszamennem a kutatásban. Szükségesnek láttam, hogy ezeket a század második felére
irányuló kutatásaimat némiképp kiegészítsem a század első felében történt események
vizsgálatával, és abból a szempontból közelítsem meg a kérdést, hogyan indult ez a műfaj, milyen volt a recepciója, mire volt jó, hogyan kezelték. (Kapcsolódva ezáltal más
fontos népszínmű-kutatásokhoz, pl. Kerényi, 1981, 1989, 1991). Ez az előadás azokhoz
a módszertanokhoz kapcsolódik, amelyek a népet meg a nemzetet konstruktumként kezelik, ezeknek az irodalmi megjelenítését főként és nem valamiféle öröktől fogva adott
magyar nemzeti tulajdonságoknak az absztrahációjaként vagy megjelenítéseként (pl.
Gelbart, 2007; Trencsényi és Zászkaliczky, 2010; Leersen, 2006; Lajosi, 2018; Freifeld,
2000; Ender és Flamm, 2018) Amikor a népszínműről beszélünk, az irodalmi népiesség az, amiről elsősorban gondolkodnunk kell, hogy mi is volt ez a jelenség, hogyan is
érthetjük ezt. Az irodalmi népiességet az elit irodalom alakulástörténete felől szoktuk
szemlélni leginkább, efelől próbáljuk megragadni, arra vagyunk általában kíváncsiak,
hogy ez a paradigma milyen hatással volt az irodalom alakulására. Az irodalomtörténet már nagyon alaposan és sokrétűen feltérképezte azokat az elméleti alapvetéseket,
filozófiai hatásokat, amelyek révén a magyar irodalomban is beszélhetünk irodalmi népiességről. Ebben az előadásban ennek a nagyon fontos műfajáról szeretnék beszélni, a
népszínműről mint drámai műfajról. Középfajú drámaként definiálja Szigligeti Ede, a
műfaj megteremtője, kialakítója. Ennek a műfajnak vitathatatlanul fontos szerepe volt
a 19. század színházában. Ennek ellenére, hogy ilyen roppant népszerű és gyakran játszott műfaj volt – szinte minden vasárnap népszínmű-előadások zajlottak a színházban
–, mára az irodalomtörténeti érdeklődés perifériájára került. Valamikori népszerűségét
igazolja a következő idézet a Nemzeti Újság 1844-es számából: „Tekintsünk nemzeti
színházunkba, itt a szökött katona rövid idő múlva ezüst menyekzőjét ünneplendi, anynyira a nemzet szívéből van véve; mindig tömött színház, mindig eleven részvét, mindig
tapsözön, folyvást könnyzápor, s kifogyhatlanul kacagás az élethű Zrínyi-kávéházi jele-

1
Az előadás a BBTE Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Intézetének 2020. október 30–
31-én szervezett Kánon, kanonizáció, irodalomoktatás című konferenciáján hangzott el.
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neteknél; csak mi is megvalljuk bánólag bűnünket, azok közé tartozánk, kik hívék, hogy
a közönség a szökött katonát megunja; de távoliettől, a szökött katona varázsnok, melly
Pest minden rendű lakosait megmagyarosítá”. ([sz. n.] (1844): [c. n.]. Nemzeti Újság, 5.
jan. 17. 40.). A korabelieket is meglepte és elgondolkodtatta tehát a műfaj népszerűsége.
A népszínművet a 19. századi nemzetépítés fontos műfajaként tartjuk számon, azt
mondják magukról e művek szerzői, és azt mondja róluk az irodalomtörténet is, hogy
visszanyúlnak a népi témákhoz, népi alakokhoz elsősorban azért, hogy megismertessék
a népet nem ismerő, felsőbb társadalmi rétegekkel a valódi nemzeti karaktert, amint ők
mondják, a hamisítatlan magyar típust, az életét, a habitusát és a nép számára is a saját
reprezentációját szeretnék nyújtani elsősorban javító, jobbító szándékkal. Ez szerepel
nagyon sok forrásban, ezt láthatjuk nagyon sok korabeli kritikában. Ez az elmélet. Ha
azonban megnézzük az első népszínművek címeit, láthatjuk, hogy sok olyan témáról
szólnak ezek a népszínművek, amit lehet, hogy nem sorolnánk ma a magyar nemzetépítés kérdéséhez, vagy elgondolkodnánk azon, hogy ha azt mondjuk, hogy a magyar
népszínmű a magyar nemzeti reprezentációra hivatott, akkor a Zsidó vagy A cigány című
népszínmű hogyan illeszkedhet ebbe a paradigmába. Valójában a népszínművek korabeli recepciójának egy része is folyamatosan panaszkodik erről, hogy a népszínmű műfaja szerint a nép megjelenítésére lenne hivatott, de valamiért mégsem ezt teszi. Folyamatosan számon kérik Szigligetin, hogy nem nyújt megfelelő nemzet- és népreprezentációt
annak ellenére, hogy népszínműnek nevezi a műfajt. Az egyik problémája a korabeli
kritikusoknak az, hogy az idilli falukép helyett az első népszínművek egy része nem falun
játszódik, hanem Pesten például, a Zrínyi kávéházban, Olaszországban, egy siralomházban, és a népszínmű alapszituációja is sok esetben egy bűntény, ármány, gyilkosság. Úgy
tűnik, ez nem fér össze a korabeliek elgondolásával a nép vágyott megjelenítése tekintetében.2 Arról kezdenek vitázni, hogy mi lehet az oka annak, hogy Szigligeti olyan nyugati mintára alkotja meg a népszínműveit, amelyet ők összeférhetetlennek gondolnak
a népszínmű természetével, és ez a minta Sue városi rémregényei3 – ahogyan a korban
nevezik: „Mióta Sue rejtelmes munkái világra jöttek, az azokban leírt borzadalmasságok, jellemszörnyek, gazságminták nem egy olvasó és író phantasiáját terhesíték meg
hasonló sötét képek borzasztó árnyaival, mik száz meg száz beszélyekben, népszínművek
vagy drámákban kerülnek aztán, mint mi ködfátyolképek a közönség szemei elé.” (–ÜY.
(1845): [c. n.]. Honderű ,8. aug. 26. 159) Észreveszik tehát a kortársak is a Sue-hatást, és
2
Az 1840-es évek magyar sajtójában rengeteg példát találunk erre, számos anonim cikk, tudósítás,
vitairat mellett például Császár Ferenc értekezik hosszasan a kérdésről, egyenesen „népbűn-mutatványok”ként, „népsalaki cudarságok”-ként emlegeti a népszínműveket. (Császár, 1844. 397) Zerffi Gusztáv A
barnafürtű bírálónő című, didaszkália műfajmegjelöléssel megjelent írásában azt nehezményezi, hogy
a bűnelkövetés megjelenítése gyakorlatilag a népszínmű műfaji jegyévé vált: „Ha a színlapon azt látom,
»népszínmű«, mindjárt káprázni kezd a szemem. Előre tudom, hogy az egész genie műnek alkatrészei
ezek lesznek: körmönfont zsiványok – a nagylelkűség mázával kikendőzve, váltóhamisítók, testvérgyilkosok,
iszákosok stb. cifra juhászbundával, telt kulaccsal, vasvillákkal, vagy lábvassal kiállítva, mintha bizony
minden eredetiségünk egy bizonyos póriasságban rejlenék.” (Zerffi, 1846. 292)
3
Eugène Sue (1804–1857), francia író, akinek az 1842-ben megjelent Les mystères de Paris (korabeli
magyar fordításban Páris titkai) című regényfolyama volt nagy hatással a népszínmű műfajára.
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ráadásul olyan környezetekben játszódnak sok esetben ezek a darabok, amelyek a bűn
helyszíneiként jelennek meg: a kávéházak keretei között, városi környezetben. A Zrínyi
kávéházról – mint a népszínmű egyik fontos helyszínéről – rengeteget cikkeznek a korabeli sajtóban: hogy hogyan lehet érteni, kezelni ezt a helyzetet.4
Ha belegondolunk, hogy a nemzetreprezentációnk egy igen népszerű műfajában a
nép reprezentációja nem például valamely népköltészeti műfajunk, hanem Sue városábrázolási technikái felől munkálódik ki, e felől nyer keretet, máris láthatjuk, hogy a
népszínművel kapcsolatos sztereotípiáink revideálásra szorulnak.
Sokak számára tehát azért nem volt elfogadható a népszínmű által nyújtott nemzetreprezentáció, mert olyan struktúrákból építkezett, amelyeket nem tekintettek megfelelőnek a nemzeti jellemvonások megmutatására.
Nagyon izgalmas látni ugyanakkor azt a folyamatot, ahogyan a 19. század második
felére több, a 19. század első felében még nagyon botrányosnak tűnő aspektus kanonizálódik, ekkorra már sokkal kevésbé találkozunk olyan kritikákkal, amelyekben a népszínmű helyszíneit, a bűn megjelenítését kifogásolnák, az 50-es évekre a műforma tisztázása
válik az egyik fontos kérdésévé a recepciónak.5
Utaltam többször arra, hogy kritikák érték a műfajt, nagyon sok kritikus problémának látta ennek a műfajnak a népszerűségét és státusát a korabeli színházban. A népszínműnek volt ugyanakkor egy jóval kevésbé reflexív, népes közönsége, amely viszont rajongott a népszínmű által nyújtott szórakozási lehetőségért, és nagyon direktben értette a
népszínművek leegyszerűsített üzeneteit, amelyek sok esetben nagyon konkrét politikai
és társadalomkritikai üzenetek voltak. Ennek a rétegnek a művészetértelmező kompetenciái ugyanakkor időnként kiszámíthatatlanoknak bizonyultak. Egy ilyen rosszul kiszámított eset volt Az obsitos (1845) című népszínműnek az esete. Kovács Pál Az obsitos
című művel jelentkezett egy népszínmű pályázatra, a drámabíráló bizottság megítélte
neki az ötven aranyat, és előadhatónak ítélte a darabot. Ez a népszínmű nagyon direkt
üzenetet hordozott, a védegylet támogatását javasolta, aminek az volt többek között a lé4
Példaként csak néhány jellemzőbb híradás a Szökött katona előadásairól, melynek harmadik
felvonása a Zrínyi-kávéházban játszódik: „A harmadik szakasz címe Zrínyi kávéház, melyben e barlang
bűntartalmával megnyílik előttünk.” (Szontagh, 1843. 1401); „Ha tapsok után indulnánk, akkor
nagyobb értéket kellene tulajdonítanunk a Szökött katonabeli Zrínyi kávéházi életképnek, mint a Romeo
erkélyjelenetének, mely legalább a nemzeti színházban mindig gyérebb tapsokat kap” (r. l. 1859. 425) A
kortársak számára láthatóan problémát jelentett a népszínmű hallatlan népszerűsége, és az a képessége,
hogy a magas esztétikai minőséggel rendelkező darabokhoz képest nagyságrendekkel több nézőt tudott a
színházba csábítani, s megszólítani őket.
5

Gyulai Pál híres népszínmű-meghatározásán túl (Gyulai, 1908. 571. pp.) Salamon Ferenc vonatkozó
megjegyzéseit lehetne itt példaként idézni: „Én általában véve is azt tartom, hogy a dráma mindenben,
érzelmében, jellemben, cselekvényben és jelenetekben sokkal több hathatóságot követelvén, mint más költői
nemek, melyek mindezek kevesebb mértékével is legalább ellehetnek, a költői belformára nézve is e két
legerőteljesebb végletet kívánja: vagy tragoediát, vagy comoediát. Minden gyenge aránylag, ami e két forma
közt esik […], ha nincs tragoedia és comoedia, – legalább legyen a színmű vagy határozottan szomorújáték,
vagy határozottan vígjáték. Ami a népszínművet illeti, nézetem az, hogy annak is a kettő közül határozottan
valamelyikhez kell tartoznia, s én azt hiszem, hogy a vígjáték formáját kell öltenie, mint más nemzeteknél
szokta.” (Salamon, 1861. 46.)
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nyege, hogy arra buzdította a magyarokat, a közönséget, hogy a honi termékeket vásárolja. A védegylet fontos politikai kérdése volt a kornak, az volt az üzenete, hogy a magyar
pénz, a magyar tőke Magyarországon maradjon, és ezért a külföldi termékek használatát
próbálták visszaszorítani. Ez a konkrét politikai kérdés, ami nagyon nagy vitákat szült a
kor politikai életében és társadalmában, tematizálódik ebben a népszínműben. Szegény
Laborfalvi Róza járt rosszul, mert az egyik jelenet végén az őáltala alakított grófné „honi
daróc”-nak nevezi a szolgálólányát. Ez hatalmas felháborodást szül a közönség soraiban,
tombolni kezdenek, kifütyülik, Laborfalvi Rózának és a cselédlányt alakító színésznőnek
valósággal ki kell menekülnie a színpadról. A Pesti Divatlap a következőképpen tudósít
erről: „22-kén Az obsitos. 50 darab arany pályajutalmat nyert eredeti népszínmű, Kovács Páltól. – Az első két felvonásbeli gyönge, képtelen bonyolítás, és kifejtés az egészet
elrontá, megbuktatá. A többi közt igen kár volt szerzőnek a »honi« szó gúnyolását egy
rossz erkölcsű, kacér főrangú nő szájába adni, – a nélkül, hogy a gúnyt más valamely
egyén által megcáfoltatta volna. Ez rendkívül fölingerlé a közönséget, s a darabot a bukás
pályájára löké, – mi szép diadala a honi iparvédési ügy kegyeletének, és hitünk szerint
nem annyira a jó szellemű szerzőt, mint inkább műve fitymáló hősnéjét illeté.” (Szinéri,
1845); „És tehát miután kimenekülnek a színpadról a jelenet végén, Szigeti lépett be a
következő jelenetben, és épp ez volt a belépő mondata, hogy „Ugyan, mi történhetett?”
Ekkor a közönség gyakorlatilag becsatlakozott az előadásba, mintegy átírta, átalakította
az előadást, válaszolt a szereplő kérdésére. A korabeli források szerint így zajlott az eset:
„(a közönség fütyöl és zúg; a kettő [a közönség felháborodását kiváltó két női szereplő]
el; az ifjú gróf (Szigeti) betoppan.) / Szigeti: Ugyan mi történhetett? / Közönség: Kifütyöltetett! – / Kacaj.” (O–h–i. (1845): Színibírálat. Társalkodó, 96., nov. 30.). Olyan mértékben bukott meg a darab, hogy utána többé elő sem adták a Nemzeti Színházban. Később
Kolozsváron próbálkoztak a színre hozatalával.6
Hosszas cikkezés követte ezt az esetet, a hírlapok rengeteg írást jelentettek meg ezzel
kapcsolatban, próbáltak napirendre térni az eset fölött.7 Ezekből a cikkekből, tudósításokból tudjuk meg azt is, hogy az ilyesmi nem példa nélküli a kor színházában, egy meg
nem nevezett népszerű drámaszerző bukott darabját a tudósítások szerint még ennél
is durvábban bosszulták meg a nézők, előadás után hazakísérték, végig kiabáltak vele
az úton, és éjszaka macskazenét is kapott, tehát ez a közönség időnként nagyon erősen

6

1846. április 2-án adták elő a kolozsvári színházban ([sz. n.] (1846), [c. n.]. Múlt és Jelen, április 21.
32. sz. 486.)
7

„Sejtésünk az 50 aranyos Obsitos irányában fájdalom! nem volt alaptalan; mert azt nem nézve, hogy
nemzeti színházi díjas darab, múlt szombaton adatásakor a színházi közönség, bár csupa félreértés s visszás
felfogásból, kifütyölte.” ([sz. n.] (1845), [c. n. ]. Jelenkor, 95. november 27) „Furcsa dolgokat is tesz az a pesti
műértő közönség, az Obsitost megbuktatja, mely pedig van olyan mint ez a szerencsétlen rejtelem [utalás
Szigligeti Ede Egy szekrény rejtelme című népszínművére], s miért? csak azon egyszerű okból, hogy az író
merészlett egy külföldieskedő nőt állítani elő benne, ki a védegylet felett szobaleányával elménckedik.” ([sz.
n.] (1846): Nemzeti színház Kolozsvárt. Múlt és Jelen, 28. április 7. 165–166.)

13

MAGISZTER

XVIII. évfolyam. 2. szám. 2020 / TÉL

megtorolta a bukott darabokat, ilyen értelemben nem volt teljesen veszély nélküli bukott
darab szerzőjének lenni.8
Aktuális társadalmi kérdéseket nyilván nem csupán Kovács Pál próbált színre vinni
ezekben a művekben, hanem maga Szigligeti is nagyon szívesen feszegetett ilyen kérdéseket népszínműveiben. A koraiak közül a Zsidó (1844) és A cigány (1853) címűek
különleges státussal rendelkeznek ebből a szempontból. Ezekben a darabokban meglepő módon például a cigányokkal és a zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákat próbálja
feloldani, annyira invenciózusan, hogy A cigány című darab megoldásait az idő teltével
sem tudták elfogadni, annak ellenére sem, hogy gyakran játszott darabról van szó. Az
irodalomkritikai szövegekben a darab bemutató előadásával kezdődően folyamatosan
visszatérő megjegyzés, hogy a cigánylány szerepe problematikus. Az történik ugyanis,
hogy a mű egy adott pontján a cigánylány megőrül, és ez nem fér meg a korban tipikusnak, általánosnak mondható buffó típusú cigányábrázolással, így a közönség gyakorlatilag értetlenül áll ez előtt a helyzet előtt. Egészen döbbenetes hatásról tanúskodnak az
előadásról tudósító korabeli beszámolók:
„[…] ha nincs meg e kellő összhangzás, a humor és tragicum közt, ha nem a tragicai
helyzetből foly mintegy a humor, miként Lear őrült jelenetében: az alacsony humor semmivé teszi a tragicai hatást. Ez igazságot sohasem tapasztaltuk inkább, mint a jelen darabban, midőn a megőrült cigánylányt atyja vigasztalta. Tisztes asszonyságok körűlünk
igen mulatságosnak találták e jelenetet, s folyvást kacagtak. Bulyovszkyné asszony (a cigánylány) minden művészi igyekezete sem bírta elragadni őket. A szembetett két benyomás közől a kellemesbnek engedték át magokat, – a nevetségesnek. S csak az ájulásnál,
mikor a függöny legördült, kezdették sejteni, hogy nem tréfa a dolog.” ([sz. n.] (1853),
[c. n.], Divatcsarnok, 1550. 76, dec. 22.) Nagyon izgalmas látni azt, ahogyan Szigligeti
ilyen látványosan és ennyire radikálisan megbontja a sztereotipikus ábrázolást, olyanynyira, hogy a közönséget teljesen összezavarja a tekintetben is, hogy milyen hatást kellene kiváltania a szóban forgó ábrázolásnak. Vannak szép számmal olyan színibírálatok,
amelyek expliciten megfogalmazzák, hogy mi is a problémájuk ezzel a jelenettel, egészen
pontosan az, „hogy egy cigányleány csak a műveltebb körökben képzelhető finom érzés
és hanggal van elénk állítva, s a megőrülési, valóságos állatkínzó jelenetben még Opheliát
is túlhaladja!” ([sz. n.] (1853), A Cigány és [a] színházi kritika. Budapesti Hírlap, 301.,
dec. 23. 1689.) Látható, hogy az a gondjuk, hogy shakespeare-i tragikummal mérhető az,
amit itt Szigligeti produkál, és hogy az „állatkínzó jelenet” szintagma éppen a cigánylány
kapcsán jelenhet meg ebben a szövegben, nagyon beszédes a tekintetben, hogy hogyan
gondolkodtak, milyen sztereotípiáik voltak ebben az időben ezzel kapcsolatban.
A Zsidó című népszínművel hasonló a helyzet. Ennek a műnek az esetében a kritika a kereskedői szakmával kapcsolatos sztereotípiákat hiányolja, nem tudja elfogadni,
hogy Szigligeti lélektani kérdéseket feszeget ebben a darabban. Az egyik kritikában a 45.
8
„ez éretlen harag [amit az Obsitos előadásán tanúsított a közönség] már nem első esetben mutatkozik;
mert emlékezzünk csak kissé vissza, hiszen nem rég’ történt, hogy egyik különben kedvelt színköltőnk
nevét, egy megbukott műveért, a színházból haza térő hallgatóság egy része ocsmányul szidalmazá, és – ha
jól értesültem – utóbb meg is macskazenézte.” (Bajza, 1845)
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álnéven író szerző kifejti, hogy a népszínműveiben megjelenő zsidó figurák esetében
„megkívánni az írótul, hogy midőn »zsidót« hoz föl színpadra, hozzon zsidót, milyen
az életben van, milyen Magyarországon van, hozzon valót, hozzon élő zsidót, ismertesse meg őt, mint p. o. Shak[e]speare a magáét megismerteté, ha nem oly mély lélekismerettel is, de teljes, húsos csontos élet-ismerettel; adjon zsidót – mondjuk – milyen
köztünk él; adjon zsidót hibáival, melyek társas-életi helyzetének következései, erényeivel, melyeknek e kiválólag kereskedő osztályban csíráira akadunk, melyekből honunkra
nézve kellő – nem túldajkáló, de egyszersmind nem túlmostoháskodó – ápolás mellett
jók háramolhatnak... ” (45. (1844), [c. n.]. Nemzeti Újság, 20. augusztus 2. 79.) Látható,
hogy a kanonikus reprezentáció szerint a kereskedői szakma felől meghatározott zsidó
szereplőket vár a korabeli recepció, és csodálkoznak, hogy miért nem találják ezeket az
aspektusokat a darabban.
További kutatási irányok
Az előadás végére jelzésszerűen szeretnék még felvillantani néhány, számomra érdekesnek tűnő kérdést ezzel a korpusszal, ezzel a műfajjal kapcsolatban.
Az egyik a népdalok kérdése. A népszínművek dalos, táncos darabok, az itt előadott népdalok, népies műdalok ugyanannyira részei ezeknek az előadásoknak, mint
magának a népszínműnek a szövege, és láthatjuk, hogy ugyan népdaloknak nevezik a
korban ezeket a dalbetéteket, valójában viszont többnyire zeneszerzők írják őket. Egressy Béniről, Szerdahelyi Józsefről tudjuk, hogy rengeteg ilyen dalt írt.9 Nagyon érdekes
kérdés ebben a történetben a népies műdalok útja a népszínművekből a folklorizáció
fele: népdaloknak nevezik a korban őket, és valóban többjük folklorizálódik is. Annyira
népszerű műfaja a kornak a népszínmű, s annyira közismertté válnak a dalbetétek, hogy
aztán később népdalgyűjteményekben felbukkannak az ezen zeneszerzők által komponált népies műdalok.10 A magyar népdal tehát sok tekintetben nem valamiféle érintetlen,
őseredeti magyar szellemiség megtestesülése, hanem – amint ennek a forrásanyagnak a
vizsgálatából is kiderül – nagy szerepe van népdaltörténetünkben a tudatos nemzetépítő mechanizmusoknak, ilyen értelemben pedig nemzetreprezentációs konstruktumként
kell tekintenünk és vizsgálnunk.
A másik kérdés a népies öltözék kérdése, ennek a reprezentációi, azok a mechanizmusok, amelyekkel kialakítják, elképzelik a nemzeti viseletet a színpadon. Kiderül,
hogy ebben az esetben is egy nemzetépítő mechanizmusra figyelhetünk fel. A színpadon
megjelenő és ezáltal kanonizálódó „népi viselet” sok esetben köszönő viszonyban sincs a
9
„– Szigligetinek, – a P. H. szerint – új népszínműve van készen, A csikós című. A népdalokat most
írja hozzá Szerdahelyi úr.” ([sz. n.] (1846): [c. n.]. Honderű, 18. szept. 15. 216.) A kor színlapjain is két
szerzőnév szerepelt a népszínművek előadásai esetében: a szöveg szerzőjének és a zeneszerzőnek a neve.
Nagyon fontos tanulságokkal szolgálhat tehát a népszínmű-történet kutatása abból a szempontból is, hogy
saját népköltészeti dalkincsünk történetének fontos aspektusaira világít rá, és kimozdít bennünket a „száll a
zene szájrul szájra”-típusú romantikus sztereotípiáinkból.
10

Lásd erről bővebben: Flórián 2002.
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valós helyzettel: „A csikósok közt Füredy volt legjobban, legcsinosabban öltözve: fekete
selyem bő inge és rövid gatyája, a zsírba főzött fekete-fehér ruhát, színpadon, hol majd
mindent nemesíteni kell, helyesen képviselé.” (Szinéri (1847): [c. n.]. Pesti Divatlap 5.,
január 31. 153). Megszépített, idealizált ábrázolásra törekednek tehát, és ezek az átírt,
módosított reprezentációk „autentikus nemzeti” sajátosságként kanonizálódnak a magyar kultúrában.
Az utolsó kérdés, amire még kitérnék, a nemzeti tánc. Azt feltételeznénk, hogy beemelik a csárdást mint nemzeti táncot. A forrásokból viszont nyilvánvalóvá válik, hogy
többféle tánccal is próbálkoznak. Vannak olyan tudósítások, amelyek arról tanúskodnak,
hogy jelen van egyfajta autentikusság-igény is a színpadi táncok kiválasztásában,11 látjuk
viszont, hogy túlnyomó részt mégiscsak eklektikus módon, sok esetben akár nyugati elemekből próbálják összebarkácsolni azt a táncot, ami úgy jelenhessék meg a színpadon,
hogy ne fulladjon meg a közönség, merthogy visszatérő probléma az elején, hogy csárdást járnak a népszínműben, és fuldoklik a közönség a felvert por miatt, s arról cikkeznek
gyakran, hogy épp csak, hogy ki nem futottak a színházból, mert nem kaptak levegőt.12
Ezt a heves táncot próbálják megszelídíteni, hogy színpadon ilyen szempontból is és a
magasabb ízlés szempontjából is előadhatóvá tegyék. „A vasárnapi Csikós második fölvonásában Szőllősy valami új csikós táncot mutatott, melyet bízvást emberevő táncnak
is nevezhetett volna, mert ennél vadabb, ízetlenebb, otrombább, irtózatosb bakugrásokat
még alig láttunk nemzeti színpadunkon. Kár, hogy a jelez Idaly és Sáry ügyességét is így
pellengérre állítják, mindakettő szégyenülve távozott a színpadról, és Szőllősy szaporítá
bűneit, miket nemzeti táncunk elkorcsosítására nézve már elkövetett. Ha fejökön állva,
lábaikkal fölfelé vitték volna véghez csömörletes táncukat, úgy a Balaton bakhullámaihoz lehetne hasonlítani mozdulataikat, így azonban minden hasonlításon fölül állnak.”
([szem jel] (1847): [c. n.]. Budapesti Híradó, 587., máj. 6. 303) Az itt bírált előadásban
tehát olyan táncot adtak elő, amely túl szilajnak, túlontúl vadnak bizonyult a korabeli
ízlés számára, és ezt kívánták szelídebbé, lágyabbá tenni.
Érdekes látni ugyanakkor, hogy a nemzetépítési törekvésekben fontos szerepet kapó
népszínműben nem csupán magyar dalok és táncok kaptak helyet. A korabeli recepció
nagy felháborodással konstatálta, hogy a nemzet megmutatására hivatott műfajt a szerzők esetenként épphogy nem a magyarság jellemvonásainak a reprezentációjára használták, hanem olykor többnyelvű, és amint a korábbi példákból is látható volt, többféle
etnikum reprezentációját megkísérlő darabok voltak ezek.13 Ez is megbontja azokat az
11
„Szigligeti úr Két pisztol című új népszínműve mához egy hétre fog színpadra kerülni. Ezen előadást
jellemzővé teendi többi között az is, hogy a benne előforduló új kanásztánc e célra megrendelt valóságos
kanászok után lőn betanulva.” ([sz. n.] (1844): [c. n.]. Honderű, 9. márc. 2. 290.)
12
„egész népiességét nálunk [a népszínmű] legtöbbnyire néhány közbeszőtt dal, a deszkaport
felbokázó csárdás, számtalan kerekkalap, szűr és gatya, gazszívű nagyságos és tettes urak stb. képviselik”
([sz. n.] (1847): Színházi javaslatok. Honderű, 15. ápr. 13. 298); „még sokkal sértőbb lesz ez ugrándozás, ha
oly deszkákon történik, mik rosszul vannak kiseperve, ha az ízléstelen tombolás következtében porfelleg
száll a hallgatóság fölé” (Zerffi, 1847, 140.)
13
„Martius 1-én „Egy szekrény rejtelme” ismételtetett. Mindkétszer nagyszámú közönség,
másodszor jóval hanyagabb előadás, mely annyira ment, hogy még Fáncsi is tetemesen akadozott, és
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előfeltevéseinket, miszerint a népszínmű valamiféle tiszta népiesség képviselője lett volna, és elgondolkodtat, hova helyezhetjük a súlyokat akkor, amikor a népszínmű korabeli
funkciójáról gondolkodunk. Láthattuk, hogy bár az autentikusságra törekvés természetesen jelen volt, jól körvonalazhatóak ilyen jellegű törekvések,14 nagyon fontos megfigyelni azokat a folyamatokat, amelyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy hogyan és
miként térnek el ettől, és helyeznek előtérbe más, aktuálpolitikai, szociokulturális, vagy
akár nagyon gyakorlatias érdekeket, alakítva ezáltal a kánoni nemzetreprezentációs mechanizmusokat is.
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Ki szereti Ady Endrét?
A kánon mint lehetőség1

N

emrégiben előkerült egy 1919-es filmfelvétel, amely megdöbbentően közel hozza Ady Endre temetésének pillanatait. A képsorozatot Az Est című újság készítette, mely ebben az időben a nyomtatott hírek mozgóképes kiegészítésével
kísérletezett. Filmhíradójából korábban csupán néhány igen rossz állapotú töredék állt
rendelkezésre. Hogy a most megtalált kópia ilyen jó minőségben maradt fenn, történetesen a cenzúrának köszönhető, a rendőrség ugyanis a forradalmak bukása után elkobozta
az 1918–1919-es filmhíradók kameranegatívjait és kópiáit (Az Est mozimellékletét, illetve az azt felváltó Vörös Riport-Film hírtermékeit). A gondosan elzárt tekercseket többé
senki sem vetítette le, egy raktárban szunnyadoztak elfeledve, s így afféle időkapszulaként konzerválták az évszázados üzenetet. (Nemzeti Filmintézet, 2019).
Az Ady-híradás előkerülése óhatatlanul is jelképes esemény. Jóvoltából a 2019. januári gyász-jubileumon éles és pontos mozgóképeken tekinthettük meg a száz év előtti nyilvános emlékezés rítusát, melyről a fotók mellett eddig csak néhány megsárgult
és szakadozott képsor tanúskodott. De vajon valóban fogékony-e erre a mai közönség?
Meddig maradhat éles Ady közösségi emlékezeti képe a százegyedik évforduló múltán?
Az irodalmi feledést hivatásbeli és szívbéli elkötelezettséggel késleltető szakemberek
folyton a közösségi emlékezet halványodásától tartanak – nyilván magam sem vagyok
kivétel. Ám valójában épp Ady recepciója tanúskodik arról, hogy a feledés versus emlékezés algoritmusa nem egyenletes és folyamatos. Ady nagyjából 1906-tól – vagy talán
már 1904-től – 1914-ig a magyar kultúra egyik legfontosabb és legellentmondásosabb
személyisége volt. Bár alakjának társadalmi attribúciói első fokon a közéleti-újságírói
működés kontextusával állnak közvetlen kapcsolatban, arcélének morális vésetei elválaszthatatlanok az esztétikai szférától. Ady nem közíróként, hanem költőként keltett
valódi figyelmet; igenlőinek és tagadóinak versengő táborai nem elsősorban közéleti
kérdéseken különböztek össze, hanem – egymással összefonódó – etikai és esztétikai
kérdéseken.
Az első világháború – a „Nagy Háború” – alatt Ady kissé a háttérbe szorult; kötete
sem jelent meg. Az esztétikai alakítás autonómiája, az önálló irodalmi mező elsődlegessége felől megalapozott nyugatos szövegkultúrának a pragmatikai viszonyok radikális
megváltozásával igencsak megrendült a helyzete, és ez Ady költészetének hatását is érin1
Az előadás a BBTE Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Intézetének 2020. október 30–
31-én szervezett Kánon, kanonizáció, irodalomoktatás című online konferenciáján hangzott el.
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tette. Annak ellenére, hogy e költészet (néhány más, nyugatos irodalmi törekvéshez, pl.
a Móriczéhoz hasonlóan) egyébként mindig is bizonyos távolságot tartott a domináns
parnasszista-esztétista iránytól, és – ha gyakran a retorikai Én filtermediációja révén
is, de – korántsem függetlenítette magát a társadalmi (nemzeti, osztály etc.) kérdésektől. Igaz, hogy e téren is leginkább a poétikai figuráció lehetőségeivel kísérletezett. Ez
a tendencia még inkább minőségi irodalomként teljesedett ki a háború végén, amikor
Adynak talán a legjelentősebb könyve lát napvilágot. A halottak élén (1918) az egyetemes és nemzeti katasztrófa poétikailag legösszetettebb reflexióját adja a korabeli magyar
irodalomban. Innentől kezdve majd az Ady-kultusz is fellángol, mely újból paradox eltérülésekkel fogja alakítani az életmű külső és belső kánonját. Azt, hogy hol helyezhető el,
s hogyan értékelendő Ady költészete (és prózája) az irodalmi folyamatban; illetve, hogy
a költő mely versei (és esszéi, publicisztikái) tekinthetők igazán értékesnek. A recepció
története megdöbbentően változatos.
A helyzet azonban száz esztendeje sem volt egyértelmű. Már Krúdy Gyulában is
felötlött a gyászszertartáson, hogy „[t]ízen se tudták abból a sok ezerből, aki a Múzeum-kertben hömpölygött, mint egy bikaviadalon, hogy ki is volt ez az Ady, akinek neve
egyszerre megtöltötte az újságok hasábjait” (Krúdy, 1989). Pedig a temetés társadalmi
esemény volt 1919. január 29-én, két nappal a költő halála után. Adyt a Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, itt és a múzeumkertben több ezren búcsúztatták a
költőt. (Debreczeni-Droppán, 2019. 01. 29., 2019. 01.30.)
„Ha meggondolom, kedves jó barátom, Bandi, hogy három hét előtt azt
üzented Márton Ferenccel, a festőművésszel, aki megbízásomból lerajzolt betegágyadban: hogy nincs senkid, feleséged hiába telefonoz barátaid után, te magad gyönge vagy, az asszony félig gyermek, szeretnél szanatóriumba menni, de
nincs, aki intézkedjen [...] Ha ezt meggondolom: nagyon szép temetésed volt
három hét múltán. Váratlanul sokan jelentkeztek hangos gyászolóid.” (Krúdy,
1989).
Krúdy szövege azért is megrázó, mert – szinte tudathasadásos módon – egyfelől
ostorozza a tömeg ignoranciáját, másfelől viszont méltatja a forradalmi hevületet, amely
– az újságok által felszítva – végső soron Ady temetésére csődítette a sokaságot. Ady az ő
szemükben az őszirózsás forradalom költője volt. Pedig Ady mindig is, és elsősorban is,
író volt, mondja Krúdy Gyula, író, akinek az életét fel kellett áldoznia a művészet érdekében. Nemcsak a halálban, de az ihletkereső mindennapokban is.
„Sohase tudott többé megbolondulni, felejteni, élni, piros hintán hintázni,
magát lelógatni az Opera előtti kőszfinxről, és vad örömmel az egész világ, a
megvetett, gyűlölt, aljas világ arcába köpni. Szép, vad, medveszínű feje koppant
a buta kőlépcsőn, ahová a szfinx hátáról lezuhant, az alattomos élet megrúgta
hátulról az ifjan magasra törő költőt. Hátrább az agarakkal – mondta a kegyetlen
öreg –, még szenvedned, jajgatnod, kíntól, betegségtől félig megőrülnöd kell,
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minden titkokat meg kell ismerned, ide kell adni a barátaidat, akik elhanyagoltak
nyomorú betegségedben, az otthonodat, amelyet kirabolt a csőcselék, amelynek
jogot kértél verseidben, minden legparányi örömödet..., amíg végre feljuthatsz
a sokaság feje fölé, a szfinx hátára. Meg kell halnod, Ady Endre, hogy mindenki levegye a kalapját előtted, nem egyedül csak a kucséber, a Három Hollónál.”
(Krúdy, 1989).
A kérdés ma is ugyanaz, mint száz esztendeje: vajon ki szereti Adyt? S ettől elválaszthatatlanul: vajon ki érti Adyt? Végül, de nem utolsósorban: kié Ady Endre?
A költő recepciójában a politikai színezet kezdettől fogva fontos szerepet játszott
(Herczeg, 2013; Boka, 2020), és a szó tágabb és szűkebb értelmében mindvégig befolyásolta az életmű értelmezését. Ez nemcsak a nagy ideológiai kánonokhoz való alkalmazkodást, illetve ennek aprópénzre váltását, a napi politikai használatot jelenti. Az Ady-líra
számos szövege ugyanis olyan sajátos performatív beszédmódot valósít meg, amelynek
cselekvő propozícióit a befogadó a legritkább esetben tudja válaszmentes semlegességgel
szemlélni. Az, hogy politikai értelemben miként is reagál a beszédaktusokra, jórészt az
egyes értelmezői közösségek csoportspecifikus kódrendszereinek függvénye. Ez azonban csak a felszín. A legjobb művek esetében az esztétikai válasz jóval intenzívebb, egyetemesebb és tartósabb a politikainál; megelőzi, majd követi is, mintegy körülveszi azt. E
nyitott jelentésszerkezetű Ady-versekből sokkal több van, mint amit a kényelmes emlékezet számon tart, noha a kényelmes lista sem mondható éppen rövidnek.2 Ugyanakkor
a recepció paradoxonja, hogy a politikai és ideológiai nézőpontok zsurnalizmusa a véleményformálás hatalomtechnikájával folyton felülírja az affektív és kognitív benyomásokat és belátásokat. Ma is ez fedi el Ady igazi örökségét.
Ady Endre öröksége közvetlenül a költő halála után közösségi üggyé vált Magyarországon. Közüggyé lett, de nem egyetlen közösség ügyévé: különféle, eltérő gondolkodású és meggyőződésű csoportok vallották magukénak a költészetét, versengve az értelmezés privilégiumáért. Ezeknek a gyakran homlokegyenest különböző nézeteknek az a
meggyőződés volt a közös nevezőjük, mely szerint Ady művei túlmutatnak az irodalmi
önérdeken, s azon túlemelkedve képesek önmagukat valamilyen egyetemesebbnek vélt
mondandó felé transzcendálni. Hogy ez a mondandó metafizikus vagy immanens–
anyagelvű, s hogy milyen társadalmi szemléleten és történelemképen nyugszik: nemzeti
elkötelezettségű vagy kozmopolita, mérsékelt vagy radikális, liberális vagy konzervatív,
szociáldemokrata vagy kommunista, vallásos vagy ateista, református vagy katolikus,
népies vagy urbánus; ezt az egyes intézmények és közösségek eltérő automatizmusai,
2
Minden adystának megvannak a maga listái. A kánon egyik jelentésrétege is éppen ez: a felsorolás,
a lista, amely persze normatív és paradigmatikus, azaz maga is cselekvés jellegű (Assmann, 2013). Én
leggyakrabban A fehér csönd című versre szoktam hivatkozni, a nyitott jelentésszerkezetű metaforakomplexum (szimbólum) példájaként. De ugyanebből a szövegcsoportból (szerelmi-erotikus versek) a
Tüzes seb vagyok; vagy egy másikból (balladás-mitologikus versek) a Harc a Nagyúrral és Az ős Kaján; egy
harmadikból (istenes versek) pedig A Sion-hegy alatt, az Istenhez hanyatló árnyék és Az Isten-kereső lárma is
előkelő helyen szerepel a saját kánonomban –, amelyet persze értelmezésekkel és kontextuális vizsgálatokkal
igyekszem megalapozni, így korántsem merül ki a felsorolásokban.
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és kiemelkedő személyiségeik értelmező aktivitása határozták meg, kánonalkotó vagy
ellenkánon-állító jelleggel. Az oppozíciók ezen sorozata nemcsak a történelmi léptékű viták történetét rajzolja ki, de nyomukban felsejlik az aszimmetrikus ellenfogalmak
(Koselleck, 1997) szellembénító kényszerűsége is.
Csupán egyetlen példát emelek ki a számos lehetséges nyomvonal közül, Ady „istenes költészetének” esetét.
Az a jellegzetes mitologizmus, amely nagyon sajátos területe a szimbolikus és balladás Ady-poétikának, az istenes költészetében is jelen van. Ez azt is jelenti, hogy van egy
sor verse, amelyekben bibliai motívumokat használ fel, s ahol tulajdonképpen a vallásos
horizont is megjelenik, mégsem tekinthetők a szó szoros értelmében véve vallásos verseknek.
Az „istenes” mellett van még egy kategória, amit a recepció fölajánl, és amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, ez pedig az „Isten-keresés” alakzata. A „kereső” szót ma
is alkalmazni szokás spirituális dolgokra, a New Age-es – vagy New New Age-es – világban, amikor a szinkretikus vallásos nézetek elözönlik a nyilvánosságot, és állandóan
angyalos megosztások jönnek szembe a közösségi médiában. Ez a szinkretikus üzenet
némiképp hasonló ahhoz, ami már Ady idejében is jelen volt, de természetesen az ő esetében az intézményes vallásossághoz tartozást mindenképpen érdemes határozottabban
is megvizsgálni. Ez pedig nála, mint ahogyan az egyik írásában, Az én kálvinistaságom
című esszéjében írja, a nevelődésben gyökeredző, erős kötődést, de egyúttal a hittel való
nagyon is problematikus viszonyt jelenti (Ady, 1916). Ma ezt úgy nevezhetnénk, hogy
„kulturális református”. De Ady bizonyos mértékig nemcsak kulturális református volt,
hanem kulturális katolikus is, hiszen tudjuk, hogy négy esztendeig piarista gimnáziumba járt Nagykárolyban, s a nevelődésében a katolikus hatás is egyértelműen érvényesült
(Balla, 2019). Ugyanakkor az említett „Isten-keresés” túlmegy ezeken a kulturális hatásokon, és valójában a magyar lírának és az egész 20. századi – sőt 21. századi – magyar
irodalmi kultúrának, sőt világirodalmi kultúrának egy olyan diszpozíciójáról van szó,
amelyben az válik immáron evidenssé, hogy nem állnak spontán rendelkezésre a hit
igazságai, bár továbbra is vonzerővel rendelkeznek.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes felekezetek ne érdeklődtek volna Ady
költészete iránt. Sík Sándor ír egy fontos, Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyvet a húszas években, amelyben katolikus kontextusban helyezi el, értelmezi, és gesztusszinten
kanonizálja az életművet (Sík, 1929). Református szempontból Makkai Sándor a Magyar
fa sorsa című könyvében, szintén a húszas években, végzi el Ady rehabilitációját (Makkai, 1927). A költő a maga idején hevesen vitázott Ravasz Lászlóval (Ady, 1916; Aleph
[Ravasz László], 1916), és általában is a katolikus és református egyházak képviselőivel,
vagy még inkább, őt bírálták erőteljesen. A költő halála után Makkai elvégzi ezt a rehabilitációt, sőt a legfontosabb magyar vallásos költőnek nevezi Adyt; mondván: Balassi is
jelentős volt, de Ady még jelentősebb, mert jobb vallásos verseket írt. Óriási perspektívaváltás ez, és tulajdonképpen egy ilyen váltásra van szükség ahhoz, hogy valaki elismerje
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nemcsak az irodalom, de ezúttal a kultusz, a vallás oldaláról is, a keresés, a kérdezés, a
bizonytalanság, a kétely létjogosultságát.
Ez tehát az Isten-keresés. Joggal állítja e fogalmat a középpontba a Ferencz Győző (1993) szerkesztette, kiváló gyűjtemény, a Hang szólít című világirodalmi antológia.
Amint azt Ferencz is rögzíti az előszóban, a modernségben az egyén, a szubjektum önszemlélete nem tudja már magát metafizikai értelemben függővé tenni, kiszolgáltatni
magát a vallási dogmatikának, a vallási rendszereknek, ugyanakkor mégis viszonyba lép
velük, így felértékelődik a kulturális hagyomány kérdése és szerepe. Ugyanakkor a hithez
való személyes viszony kérdése is felértékelődik: a vallás helyét sokkal inkább átveszi a
hit kérdésköre. Adynál ez tökéletesen nyomon követhető, olyan versek sorában, mint A
Sion-hegy alatt, Az Isten-kereső lárma vagy A megőszült tenger.
Ugyanakkor az is nyomon követhető, hogy amint halad előre az életmű, egyre tudatosabb és egyre drámaibb viszony épül ki a vallás hagyományával. 1918-as, A halottak
élén című kötetében már teljesen egyértelmű a kötődés a Bibliához. Az Ady-kutatók joggal hangsúlyozzák, hogy a Biblia szókincse – a Károli-Bibliáról beszélünk – szövegszerűen is meghatározza Ady költészetét. (E hatást, csakúgy, mint Csokonai, illetve Vajda
János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő hatását, a középiskolai tananyag is emlegeti.) A
halottak élén kötetben rendszerszerűvé válik a Bibliához való viszony, túllépve az ötleteken és a ciklusba gyűjtött versek poétikai eseményein. Az Ószövetség mellett különös
jelentőséggel idézi fel a Jelenések könyvét, a Biblia apokaliptikus záró fejezetét, ami az
első világháború – ahogyan akkor hívták, a Nagy Háború – horizontjában meghatározza
Ady gondolkodását, költészetének poétikai, eszmei és esztétikai programját.
Mindezeknek nyomon követése ugyanakkor csak akkor lehetséges, ha a kánonalkotás cenzurális aspektusa nem nyomja el a szövegek önfeltárulását, mint ahogy az sajnos
a recepcióban többször is bekövetkezett.
Ady „istenes versei” közül bizonyára A Sion-hegy alatt a legalkalmasabb a liminális
helyzetben lévő – a gyermekkort elhagyó, a felnőttkor küszöbén álló – középiskolások
megszólítására. E költemény ugyanis egzisztenciális érvényű időszembesítéssel él, esztétikai stratégiája pedig az affektusokra épül. Mindvégig érzékelhető, de az 5. és a 6. versszak
balladás szólamában különösen világosan kirajzolódik, ahogyan a poétikailag megalkotott gyermeki istentapasztalat szembesül a felnőtt istentapasztalattal. A paradox hiány
alakzatával van itt dolgunk: az emlékezés pillanata egyszersmind az eltűnés pillanata is.
A vers által színre vitt történetben az Úr a gyermeki fantázia által kerül elénk: a harang
hangja, képe és a borzolt szakállú, szaladó öregember látványa egymásra mintázódik. Az
„Isten-szag” templomi illatokat-benyomásokat asszociál, s erős személyes benyomásra
utal. A gyerekeknél különösen erős lehet a pszichológiai értelemben vett szinesztétikus
ingeregyüttes, mely létrehozhatja az emlékezet stabil pontjait, és – a későbbiekre nézvést
is – az emlékezés meghatározó pillanatait. Gyermekként vagy gyermek-idéző felnőttként belépve a templomba, intenzíven érezni a templom-, azaz az „Isten-szagot”. Mindenképpen ebből a mnemotechnikai, emlékezettechnikai perspektívából érdemes a vers
beszédét és időszembesítő poétikáját megközelíteni. Láthatjuk, hogy olyan képek kap-
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nak helyet a költeményben, amelyek az (érzékelés értelmében vett) érzéki benyomások
együttesével szoros összhangban, a gyermeki világot idézik fel és idézik meg. Ez az az
elveszített teljesség, amivel a versbeli jelen felnőtt beszélője szembesül.
Adynál megszoktuk már, hogy a halál alakzata jelképes értelemben az élet értékeitől
való megfosztottságot is jelölheti, és most nyilvánvalóan éppen erről van szó. A „Halottan visszajöttem hozzád / Én, az életben kárhozott” sorokban a halál mint kiüresedettség
jelenik meg: a beszélő elveszíti a vitális értékeket, elveszíti mindazt, amit az élet nyújthat
neki. Ebben az értelemben a gyermekkor különösen kitüntetett állapot. Bár nem Ady az
a költő, akinél ezt különösen intenzíven megtaláljuk, hanem például Kosztolányi Dezső,
de egyazon gondolati paradigmáról van szó, mellyel a 20. század irodalmában igen gyakran találkozunk. A gyermekkor mint különleges állapot felfedezése az élmények elsődlegességének felismeréséhez kötődik. Ezt a nézetet a korszerű, neurobiológiai vizsgálatokkal alátámasztott fejlődéspszichológia egyébként teljességgel megerősíti. Analógiával
élve: ha a gazdaságtan szerint a kora-kapitalizmusban az „eredeti tőkefelhalmozás” megy
végbe, akkor a gyermekkor az eredeti élményfelhalmozás és -feldolgozás időszaka. Az
első tapasztalatok sorozata a neuronok szintjén végbemenő, elsődleges beíródások sorozatához vezet. Olyan, alapvető referenciaegyüttes ez, amelynek az elsődlegessége soha
többé nem reprodukálható. Ez a folyamat egészen a fiatal felnőttkorig tart, de a gyerekkor azért olyan kitüntetett, mert az agy fejlődési sebessége a szabad (nem-specializált,
struktúrákhoz nem kötött, „fölös”) neuronok határtalan, pazarló bősége miatt, ekkor a
leggyorsabb.3
A vers poétikáját meghatározó viszonyítási rendszernek ez az aspektusa dinamikusan egészíti ki a másikat, a Bibliához és a tételes vallási hagyományhoz való viszonyt
(Isten neve, Sion, zsoltár). Erős képekkel, szuggesztív víziókkal találkozunk a versben, s
az érzelmeket is nagyon éles, intenzív képek fejezik ki. A vers sajátos zeneisége, különös
ritmusa pedig Ady jellegzetes, szabados-licenciás, de a legkülönbözőbb ritmikai rendszerekre rendkívül nyitott költői képességét vetíti elénk.
Annak számára, aki a hitélmény horizontjából olvassa a verset, csalódást kelthet,
hogy a narratívája nem zárul happy enddel, hiszen nem a valláshoz való visszatalálás,
hanem a felejtés pozíciója az, amivel befejeződik. De arra is lehet gondolni: reális, hogy a
hiány és a szomorúság érzelmi telítettségét érezze bárki, aki vissza szeretne találni a hithez, hiszen a hit eleve sem racionális, hanem érzelmi természetű. Ady szimbolizmusában
és drámai-balladás versszerkesztésében jellegzetes módszer, hogy a monológba forduló
aszimmetrikus párbeszéd másik résztvevője néma marad. A Harc a Nagyúrral-ban, Az
ős Kajánban és számos más Ady-versben is találkozunk ezzel a szerkezettel. A Sion-hegy
alatt színpadán maga az Úr az, aki hallgat – ez azonban korántsem üres némaságként
konfigurálódik, hiszen a választ éppen a csend jelszerűsége adja meg. Mindezt persze
lehet a hit és a kétely pozíciójából is olvasni. A vers nyitott jelentésszerkezete lehetőséget teremt a diákok számára, hogy benyomásaik alapján kialakítsák a saját esztétikai és
etikai viszonyukat a vershez, és a versben felvetett problémához. A tanár feladata, hogy
3
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megfelelő kérdéseivel katalizálja ennek kifejtését, s moderálja a beszélgetést, melyben a
poétikai alakzatok és nyelvi effektusok funkcióinak megértése felé is terelgeti a diákokat.
Az „istenes költészet” tehát mint Isten-kereső líra áll előttünk, a nyitottnak a zárttal
szembeni primátusát reprezentálva Ady költészetében és annak recepciójában. Azért is
ezt választottam a számos lehetséges példa közül, és nem valamely immanensebb ideológiai dilemmát, mert így nem kellett azzal a napi közéleti csatatérrel foglalkoznom, ahol rég
meghaladottnak hitt reflexekkel puffogtatnak ma is Ady-allúziókat és dekontextualizált
életrajzi adatokat a bal- és jobboldali hivatásosok és önkéntesek.
A mai jelenségek közül sokkal szívesebben hivatkozom a részvételi kultúra gyöngyszemére, az „Ady Endre költészetét kedvelők” nevű privát Facebook-csoportra, amelynek – mint a közösségi portál előzékenyen tájékoztat róla – velem együtt 16.317 tagja
van, s a legutóbbi felmérés szerint többségük aktívan követi a bejegyzéseket. A csoport
„Leírásában” egyebek mellett ezt olvassuk: „A csoport politikamentes, és mindenféle
erre való utalás, vagy politikai felhangú hozzászólás kizárást von maga után. Ady Endre
zsenialitása messze túlmutat azon, hogy bármiféle politikai ideológia kisajátítsa önmaga
számára.” Irodalomtörténészként, aki egyúttal Ady költészetének kedvelője is, e szavakkal csak egyetérthetek.
Ellentétek persze nagyon is vannak az Ady-értésben, de semmiképp sem baj, ha
irodalmi–esztétikai szempontok ütköznek egymással. Ezek a nemritkán igencsak élesen
szembenálló értésirányok sajátos kánonokkal és ellenkánonokkal, listákkal és normarendszerekkel dolgoznak, azaz – szerencsére – folyamatosan dolgoznak az Ady-életművel. Az elmúlt harminc esztendőben jelentős befolyásra szert tett, negatív Ady-képet jól
ismerjük. Vezérszavai: az én hipertrófiája, zseni-kultusz, vátesz-szerep, a nyelvi jelentés
irányításának költői illúziója, totalitás-igény, metafizikai illúziók, a nemzeti identitás
előtérbe helyezése, csoportszellem, modorosság, pátosz. Mindezeknek persze e kritikus
diskurzusban megvan a más költőkhöz allokált, pozitív ellenpárja, amelyekhez képest
értékfosztó–megbélyegző, aszimmetrikus ellenfogalmakként fungálnak. Irodalomtörténészként és Ady-kedvelőként erre csak annyit mondhatok, mint az egyszeri színész:
inkább jöjjön a becsmérlő hír, mint a hallgatás. Inkább a polémikus emlékezet, mint a
felejtés.
De az iskolában Adyt nem is igen kell védeni, mert versei megvédik magukat, vagy
legalábbis termékeny kihívás elé állítják az értelmezőt. A középiskolai szcénán – amint az
egyetemen is – Ady költészetét át kell engedni a folyamatos újraértelmezés szabad, de elmélyült folyamatának (Arató, 2014). A vita, a beszélgetés elengedhetetlen. Minden vélemény becses, ami a tanórán elhangzik. A fiatalokat a Web 2.0-s részvételi kultúra mintegy
képesíti arra, hogy hozzászóljanak, akár rövid „kommentekben”, akár az influenszerek –
a filmértékelő videósok vagy éppen a booktuberek – modorában. Tanárként ne féljünk
ettől, mert ezzel a legfontosabbat már megléptük, meghívtuk a diákokat az értelmezési
folyamatba. Innentől csupán az a dolgunk, hogy összetettebb szempontokat, elaborált
fogalmakat bevonva gazdagítsuk a beszélgetést. Olyan kérdések kerülhetnek így a figyelem fókuszába, mint a szerelem történeti szemantikája, a kultusz és a mítosz, a narratív
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és drámai líra kérdése, vagy a szimbolizmus és a performatívumok viszonya. Ha nem
vagyunk túl elméletiek és preskritívek, mindezek megszólítják a mai fiatalokat is. De az
intermediális feldolgozás – mint például a megzenésített, sőt elrappelt Őrizem a szemed
(Antal, 2016) – élő, közösségi praxisa is ide tartozik, ami természetesen további értelmezéseket és motivációkat indukálhat, ha a középiskolai órákon a diákok szembesülnek
velük. Talán maguk is kedvet kapnak hasonlókhoz.
A közeli és a távoli olvasás technikáinak összeegyeztetése szükséges ahhoz, hogy
feltárjuk, hogyan alakul ki az egyes korszakok, irányzatok, erős olvasatok Ady-Gestaltja,
azaz a verseinek szemantikus-kognitív sémája. Amely tehát diskurzusfüggő, intézményfüggő, és természetesen az iskolai oktatásban is megjelenik, de nem vonható kétségbe,
hogy maguk a versek olyan gazdagok a jelszerűség értelmében, hogy többféle érzelmi és
értelmi kognitív folyamatot képesek megindítani a mindenkori befogadásban.
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Farmati Anna

A kánon pereméről: dekanonizáció és
újrakanonizáció, avagy régi szövegek autonóm
olvasatban és diakronikus függőségben1
Miben áll a „peremről szólás”?

A

cím eleve kétértelmű, ezért pontosítom: nem a kánon különféle peremeiről szeretnék beszélni (mert több is van, köztük az egyik éppen a régi irodalom), hanem a középkori (magyar és európai) irodalom oktatójaként-kutatójaként erről
a perem-pontról szólalok meg: innen beszélek. A kánon és a kanonizáció irodalomoktatás felőli felvetése olyan irodalomtörténet-oktatói tapasztalatokra irányította a figyelmemet, amelyek elsősorban a kánonok egymásmellettiségére/alternativitására kérdeznek
rá, illetve kanonizált értelmezések státusmegőrzésére vagy éppen elvesztésére. Miért van
az, hogy Janus Pannonius néhány versét még mindig meghaladott értelmezéssel „hozzák
vissza” diákjaink diákjai? Hol szivárog el a tudás sokszínűsége, az alternativitás szabadsága, amikor évről évre csak a Margit-legenda jelenti a legenda műfaját a középiskolában
tanító számára? A középkori szövegek – egyáltalán a régi irodalom jelenlétének létjogosultsága az iskolai tartalmakban (irodalomoktatási „kánon”-ban) egyébként is gyakran
vitatott, mégis ott van – „mint szükséges rossz”. De ha „rossz”, miért szükséges? Vagy, ha
szükséges, mi benne a rossz? A hazai közoktatás – melynek művelői többnyire a mi intézetünkből kerülnek ki – vajon tud-e kapcsolatot teremteni az irodalomtörténet története
során változó kánonok között? A régi (magyar) szöveg végül is mitől és hogyan kanonikus az oktatásban? Nem választ keresek ezekre a kérdésekre, hanem az irodalmi régiség
mai kutatási gyakorlatának és a régi szöveg olvas(tat)hatóságának találkozási pontjaihoz
szeretnék eljutni. Nem áll szándékomban semmit mondani arról, hogy a régi szövegeknek milyen funkciójuk legyen, vagy ne legyen az oktatásban, a megelőlegezett dilemmákat nem fogom megoldani, sőt talán még kreálok néhányat –, de abban a reményben,
hogy ezek a kérdések továbbgondolkodásra késztetnek, kreativitásra ösztönöznek majd
mindannyiunkat.
Miben áll tehát ez a „peremről szólás”? Egyfelől reflexió a kánon előtti idők (tanítandó/tanítható) szövegeire. Az alteritás irodalma az irodalmi kánon szempontjából egy
1
Az előadás a BBTE Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Intézetének 2020. október 30–
31-én szervezett Kánon, kanonizáció, irodalomoktatás című online konferenciáján hangzott el.
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eleve nehezen megközelíthető terület, hiszen amikor ezek a régi szövegek keletkeztek,
sem a mai értelemben vett irodalmi kánon, sem a szépirodalom fogalma nem létezett,
következésképpen olyan fogalmakkal kísérlem meg hosszú századok szövegtermését
megközelíteni, amelyek tőle teljesen idegenek. A reflexió a „kánon előtti időre” mégsem
fölösleges: az óvatos konstruálás termékeny lehet. És azért sem indokolatlan, mert pl. a
12–13. században már születtek kánonhoz hasonló rendszerek Európában,2 illetve minden európai régióban születtek anyanyelvű szövegek a középkor valamelyik szakaszában,
amelyek így vagy úgy „bekérezkedtek” az irodalomtörténet-íráson keresztül a későbbi
irodalmi és/vagy oktatási kánonokba.3 Ugyanakkor innen szólok majd a kanonikus vagy
szépirodalom felé is: mögöttük is van ugyanis élet, vannak ott több szempontból is értékes szövegek, kapcsolatban is vannak újakkal, és tulajdonképpen ez a kapcsolat az, ami
érdekel. Célom az érintkezési pontok keresése, kapcsolatteremtés korok és szövegek között, tágabb perspektíva vázolása nem csak a magyar irodalom története alapján, hiszen
ez az útkeresés nemcsak a magyar irodalom oktatása terén esetében zajlik, hanem például a sokkal színesebb középkori irodalmi örökséggel rendelkező francia középiskolai
irodalomoktatás esetében is. (Bouchet, 2017)
Mit tud mondani a régiség önmagáról?
Mindenekelőtt azt, hogy ő is „igazi”. Kőszeghy Péter egyik tanulmányára4 szívesen
és gyakran hivatkozom ebben a témában: „Igazi irodalom? Mi a fene az? És vajh csak
az öncélú irodalom, az »irodalom az irodalomért«” igazi irodalom? A funkcionális szöveg (az Ómagyar Mária-siralom nyilván az) viszont bizonyosan nem irodalom? Ami a
18–19. századdal, a klasszicizmussal-romantikával kezdődött? Mert a régebbi – s Bojtár
véleménye kétségtelenül irodalomtörténészi konszenzust közvetít –, az egyetlen Balassi
kivételével, nem az. Hanem »irodalom alatti tömegáru, leszállt szövegek«”. (2015, 614.)
A sokféle szöveg azért tartozik össze, mondja a továbbiakban, mert volt egy közös
„ars”. Nincs mit kezdeni olyan fogalommal, ami nem létezett (ti. irodalom). Van saját
belső rendszere – csak nem kánonnak nevezték. Igen, a középkor, és általában a régi irodalom haszonelvű, szolgáló (a finalis causa, a fructus a fontos az olvasója számára) – de
színvonalasan és autentikusan az. A poézis infima doctrina – de nélkülözhetetlen, ezt még
Aquinói Tamás is elismeri. (Szénási, 2012). Nem eredeti, viszont eredetien kombinál – a
lego-technika (Szigeti, 1989, 257.) nem teszi unalmassá a szövegeket – éppen ellenkező2
Ilyen például a Conrad Hirsau Dialogus super auctores (1150) c. dialógusa, amely a középkor kedvelt
oktató műfajában, a Mester és Tanítvány párbeszéde során tárja fel a tanítvány előtt azokat a műveket,
amelyeket érdemes (sőt szükséges) elolvasni, megkülönböztetve a fokozatosság elve szerint az auctores
minores és az auctore maiores kategóriáját, további csoportokat meghatározva. (Lucken, 2019, 15–16.)
3

Olyan középkori szerző is van, aki saját maga kánont épít, majd többször nő mivolta miatt
dekanonizálódik-újrakanonizálódik – jellegzetes példa erre Christine de Pizan, akinek az életműve most a
genderkutatások révén kerül a figyelem középpontjába (Paupert 2019).
4

Kőszeghy Péter tanulmánya része annak a gondolkodási folyamatnak, melynek célja egy új
irodalomtörténet megírása. Az értelmezés hatalma címmel évente megszervezett konferenciák tematikája,
részben előadásai követhetők az MTA-BTK honlapján (https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels).
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leg. A hangsúlyok valóban máshol vannak: az esztétikai értéknél mindig fontosabb, hogy
az írott szöveg tanítson, épületes példát szolgáltasson. Van (szöveg)élet a kánon előtt is,
van poézis, história, komédia, vannak retorikai szövegek, és ez az élet elég gyakran átüt
akár a kortárs szövegeken is: az intertextualitás figyelmeztet, figyelmet irányít(hat). A
szerzői intenció el tudja távolítani a szöveget a saját korától (intertextualitás), és noha
sok esetben csak játékos eszköz, mégis kulturális hálót működtet (Kőszeghy 2015, 622.).
Érdemes tehát a sztereotípiákkal óvatosan bánni, és utánanézni a valóságnak.
Gyakori érvek a régi szövegek tanítása mellett
Bár a mai kánonban egyes vélemények szerint a régi szerzők közül egyedül Balassi
van benne, mások szerint még néhányan – a dekanonizáció és az újrakononizáció folyamatos, az oktatás esetében is. A kánon tágulóban van – jegyzi meg Kőszeghy is már
említett tanulmányában, és bekerülhetnek középiskolai tankönyvekbe olyan szerzők,
akikről nem is hallottunk (2015, 623.). A régi szövegek egyre inkább felbukkannak antológiákban, folyóiratokban, és nemcsak kortárs szövegek intertextusaiként, hanem egyre
gyakrabban emlékhelyekként is. A tantervek készítői és aktualizálói is érzékelik, hogy
valami mégis mindig szükséges az 1600-as határ előttről is. Sokféle érvet szokás emlegetni amellett, hogy a régi szövegek ismeretére szükségünk van: az első nyelvemlékek a
magyar nemzeti önérzet és önbecsülés miatt fontosak, a kódexek szövegében a népiesség
értékét is felfedezték. A közéletben is elengedhetetlen néhány szöveg ismerete, hiszen az
irodalmi műveltség része, a magyar kultúra tartozéka, amely értékrendet, identitástudatot alakít. A modern, posztmodern, kortárs irodalmat sem lehet az intertextusok miatt
jól megérteni a régi szövegek ismerete nélkül. Ezek mind fontos érvek, és sok pedagógiai
bölcsesség van a mérlegelésük mögött. Ugyanakkor az egyetlen érv, ami miatt megéri
régi szöveget tanítani, az a fiatalok egészséges kíváncsisága aziránt, ami volt, ami megelőzte a jelent.5
Hogyan közvetíthető az alteritás irodalma?
A régi szövegnek tehát semmilyen szempontból nincs szüksége “önigazolásra”, megközelítésük módját, a tanítás részleteit azonban valóban új paradigmába kell helyezni ahhoz, hogy kielégítse ezt a kíváncsiságot, illetve akár fel is ébressze azokban a diákokban,
akikben nem volna meg.
Mindenekelőtt a sztereotípiák felülvizsgálására van szükség – ez egyébként már történik. Ezen kívül hasznos a kettős irányú figyelem gyakorlása (ez valójában Kőszeghy
javaslata kicsit átfogalmazva – ő többszörös kontextusnak nevezi (2015, 615.): a kutató
vegye észre, mérje fel, hogy mi befogadás aktuális kontextusa, a (kíváncsi) olvasó pedig vegye észre, hogy szükséges az eredeti kontextus megismerése is a kalandhoz. Ez
5

Az irodalomtörténet tárgy bevezető óráján az idei (2020) első évesek 92,15%-a válaszolt igennel
arra a kérdésre, hogy Kíváncsi szokott-e lenni valaminek a történetére? A maradék 8% a néha lehetőségre
szavazott, de senki sem válaszolt nemmel az 51 hallgató közül.
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változást implikál az olvasói habitusban. Érdemes mindkét irányra kicsit részletesebben
kitérni.
Elmozdulások a kutatásban
A régiség kutatási gyakorlata sokat változott az utóbbi évtizedekben, fokozatosan
történt elmozdulás az értelmezés felé is. Patrick Moran átfogó, a medievisztika egész történetét felölelő tanulmányának végén fogalmazza meg mintegy következtetésképpen a
különféle irányzatok szembesítése után, hogy a medievista ma négy szerepben találhatja
magát: diakronikus szemszögből nézve, amikor speciális kérdésekkel foglalkozik, akkor
filológus, amikor általános jelenségeket kutat, akkor irodalomtörténész. Szinkronikus
szemszögből megközelítve a speciális kérdéskörök a hermeneuta hozzáállást követelik meg tőle, míg általános vonatkozásban a poetológusét (Moran, 2014,13–14.). Tehát
amikor irodalomtanárként, a kutatási eredmények ismeretében, amelyek az eredeti kontextusokat feltárják, a befogadás/olvasás kontextusában ezeknek olvashatóságát „megtanítjuk” a középiskolás korosztálynak, semmi tudománytalan dolgot nem követünk el.
A régi szövegeknél ugyan soha nem működik a kizárólag szövegimmanens vizsgálat,
és inkább a leíró, mint az értékelő elemzések felelnek meg természetüknek (Kőszeghy,
2015, 618.), a szövegek többszörös identitása az értelmezés során megnyilvánulhat, mai
olvasata lehetséges. Nem múzeumi tárgy, hanem megszólaló és megszólító szöveg.
A kutatások előrehaladottsága egyébként több szinten megnyilvánul: figyelemre
méltó például az a tény is, hogy rengeteg szövegváltozat vált elérhetővé a reprintkiadások, a digitalizált kéziratok és nyomtatványok által, amelyeknek többsége szabadon hozzáférhető a világhálón. Adatbázisok készültek,6 amelyekben sok érdekes részletre bukkanhatunk nagyon rövid idő alatt. Hatalmas mennyiségű szöveg és kutatási eredmény
áll rendelkezésére bárkinek, aki egy-egy korszak irodalmával kapcsolatban tájékozódni
kíván. Az audiovizuális segédanyagok szintén rendelkezésünkre állnak. (Vö. Back 2015)
A multimedialitás révén a régi szövegekkel való találkozás módja és lehetősége egészen
más, mint akár egy-két évtizeddel ezelőtt, olyan eszközök vannak a pedagógus kezében,
amelyek egyszerre gyökereznek a mai kultúrában és a régiségben.
Elmozdulások a kánon peremén
A változás azonban nem minden olvasó, felhasználó, pedagógus számára egyértelmű, és nem egyforma ritmusú. Amikor a kánonváltások, az irányzatváltások bekövetkeznek, az olvasási módok, a szövegértelmezés módja, de akár a kiválasztott szövegek
sem követik nyomban az új koncepciót, irányt. Nem szoktunk számolni azzal a természetes és általános reakcióval, ami a változásokat, új helyzeteket követi. Egy új tanterv
6

A régi magyar irodalom szempontjából fontos lehet az OSZK Digitális könyvtára, a Régi Magyar
Exemplum-adatbázis (http://sermones.elte.hu/exemplumadatbazis) és A régi magyar vers repertóriuma
(RRPHA-adatbázis: https://rpha.oszk.hu).
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bevezetése mindig ilyen helyzet, különösen akkor, ha a tartalmi elemek jelentős mértékben változnak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az új iránti lelkesedés, a kihívások keresése és a régi,
jól bevált nyújtotta biztonság megtartására való törekvés, a jól bevált munkamenethez
való ragaszkodás egyformán jellemzi ilyenkor a gyakorlati irodalomoktatást. Nem elég
az, hogy az irodalmi élet (és ezzel a befogadás módja), mint minden más, gyorsan változik, és meg kell ezzel birkózni, még a tartalmi elemek is változnak. Az olvasó – tanító ember számára ez is egy úgynevezett „megküzdési terület”, amelyet Kenneth I. Pargament
valláspszichológus modellje (1997) körvonalaz. Ezt a modellt lefordítva a klasszikus és új
irodalmi művek preferenciájára, illetve a szövegekhez való közeledés régi és új módozataira, hasonló megfigyeléseket tehetünk: van, aki csak jól bevált szöveget olvas megszokott módszerekkel, mert konzervál, így látja megőrizhetőnek a számára fontos értékeket.
Van, aki újraértékel ugyan, de változatlan eszközökkel közeledik új szövegekhez – ebben
azért benne van a kudarc lehetősége is. Gyümölcsözőbb lehet a rekonstrukció: a régi szövegekhez új értelmezési módszerek és új kontextusok társíthatók. Az újjáteremtő olvasó
az irodalomtörténeti és jelenbeli változásokat integrálni tudja, el tudja engedni – akár
veszteségként megnevezve – azt az irodalom-képet, amit örökölt vagy felépített magának, és mintegy ráalakul arra a befogadói működésmódra, ami összhangba hozható a
jelen elvárásokkal. Egy kezdő tanár megfigyelése tökéletesen leképezi ezt a modellt: „Jelenlegi tanárként is nap, mint nap szembesültem ezzel a problémának mondható jelenséggel a kollégáim körében. Ugyanis a magyar nyelvtant érintve nagy változások mentek
végbe. De ugyanez történt az irodalom berkeiben is. Vannak olyan kollégák, akik megtörhetetlenül ragaszkodnak a nagy magyar költők verseinek tanításához, például a Petőfi
vagy Arany versek, de abszolút nem nyitottak a kortárs versek beépítésére. Ennek oka
lehet az, hogy számukra kényelmes a jól megszokott és bejáratott módszer és tanítási technika, vagy teljes mértékben elvetik a kortárs szövegeket, mondván, hogy azoknak nincs
jelentőségük, értékük, illetve mondanivalójuk. A másik réteg az, aki a régi és új szövegeket összhangba állítva végzi a feladatát, új módszerek és technikák által értelmezhetőbbé
teszi a régit, vagy egymás mellé helyezi a két változatot. Például ha a diákok először elolvassák Petőfi Füstbement terv című költeményét, majd megismerkednek Vörös István
Füstbement nyelv című versével, akkor az a nagy szakadék, amely addig a két korszak
között húzódott, most megszűnik.“ (Cs. K., 2020. Kiemelések tőlem.)
Merre mozdulunk el? Hogyan reagálunk a változásra? Mennyire tudatos az ellenállás az új iránt, vagy éppen mennyire uralja választásainkat minden megszokott elvetése?
Mennyire vagyunk képesek átjárni a különböző kánonokon? Mi a tipikus olvasói és tanári megküzdési stratégiánk, amikor változást észlelünk, vagy változtatnunk kell?
Ma elsősorban rugalmasságra, reflektáltságra, helyzetfelismerésre van szükség ahhoz, hogy az irodalomtanár élni tudjon a tanterv biztosította szabadságával.

32

HORIZONTOK
A régiségben rejlő megértési lehetőségek
Nem fér tehát kétség ahhoz, hogy a régi szöveg is olvasható és tanítható, választható
– akár folyamatosan kánonban/tantervben szereplő szövegről legyen szó, akár kevésbé ismert, ritkábban idézett alkotásról. Ha arra érdemesnek találjuk, sok más szöveg
is „rekanonizálható”, csak számolni kell a többszörös kontextusteremtéssel. A legenda
műfaját nem csak a Margit-legenda reprezentálhatja, ott vannak például az Erdélyben
népszerű Szent László-történetek mondai és legendákbeli csodás eseményei. Középiskolások számára is befogadható téma és történet a stílusa szempontjából is igen értékesnek számító Exemplum mirabile, ha megfelelően készítjük elő. Nem kifogás a „gyenge
osztály” sem. Gyakorlatozó diák konkrét leleményessége volt: az olvasási nehézségekkel
küzdő középiskolások számára a társművészeti elemek segítségével tette befogadhatóvá a nyelvemlék-szövegeket, úgy, hogy először kontextust teremtett, és leépített néhány
sztereotípiát. De a (jó ifjúsági) fantasy-től sem kell megriadni: ezek általában tele vannak
középkori elemekkel, amelyekre építeni lehet. Vannak továbbá olyan vonásai a középkori kultúrának, amelyek meglepő – néha akár sokkoló – módon hasonlítanak a maihoz. A
középkori kultúra például erőteljesen vizuális kultúra volt, akárcsak a miénk, és a hangzó szöveg gyakorisága a régiségben nem csak úgy értelmezhető, mint az írásbeliséget
megelőző szóbeliség, hanem úgy is, mint az írásbeli kultúra hordozója. A fejből tudott
szövegek kicsit a hangoskönyvekre emlékeztethetnek minket, nyilván azzal a különbséggel, hogy élő adathordozók meghatározott alkalmakon, gyakran dallammal együtt működtették ezeket a szövegeket. A szövegalkotás terén a középkori cento-módszer rokon a
mai copy-paste technikával, a mai szövegek fragmentáltságával (Vodolazkin, 2016). Az
ugyan sokszor már magyar nyelvű, de nemzetközi gyökerű középkori irodalmat olyan
jelenségek határozták meg, amelyek fogódzót kínálhatnak mai, hasonló jelenségek megértéshez is. Ilyen például a migránsirodalom vagy a transzkulturális irodalom (Németh,
2016, 65.) A mai globalizáció-meghatározta világképéhez nagyon hasonlít az az univerzalitás, ami az európai műveltséget jellemezte az érett középkorban, és ennek az egyetemességnek is megvolt a nyelve: „az az átkozott latin”, amiről szintén érdemes lebontani a
sztereotípiákat, és nem ellenszenvesen kezelni, bemutatni.
A régiség irodalma tehát éppen a másságán keresztül válhat érdekessé, a kihívások
miatt vonzóvá, a távolságok és a közelségek felfedezése révén sajátosan befogadhatóvá. A
szöveg-, téma- és módszerlehetőségek megsokszorozódása nem a bizonytalanság forrásai, hanem a rugalmasság és az életszerűség próbaköve.
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T. Szabó Levente

Klasszikus magyar irodalom az iskolában?1

U

gyan nem mindig örülök neki, de kétségkívül hasznos, hogy most már jó ideje
a klasszikus magyar irodalom is az oktatási kánonviták kellős közepébe került.
Nem örülök neki – mert mint ebből a gondolatmenetből is rövidesen egyértelmű lesz – néha ezekből a vitákból a klasszikus magyar irodalom (azaz a nagyjából 1772
és 1908 közti magyar irodalom) percepciójáról, de általában a kulturális örökséghez való
viszonyról, ennek kezeléséről olyan dolgok is kiderülnek, amelyek nem minden esetben
töltenek el bizakodással. De mindeközben be kell ismernem, hogy ezek a viták rendkívül
hasznosak már csak azért is, mert beszédtémává – és így újra és újra fontossá teszik – a
dolgot, s ugyanakkor arra késztetnek, hogy mi magunk is megkérdezzük: tényleg, valójában mi az értelme az iskolai vagy akár az egyetemi oktatásban a klasszikus magyar
irodalom vagy a róla szóló értelmezések olvasásának?
Nem kívánom itt a kronológiáját adni annak, a régiek és újak, antikok és modernek kulturális paneljeit idéző hosszú megszólalássorozatnak, amelynek kétségkívül
Kukorelly Endre 2007-es ÉS-beli A kortárs irodalom helyzete az oktatásban című szellemes és maró esszéje, pamfletje2 volt talán a kezdete, s aminek visszatérő toposza, hogy
a kortárs irodalom méltatlanul kevéssé látható és része az oktatásnak, noha innen kezdődhetne / kellene kezdődnie vagy erre kellene elsősorban koncentrálnia az irodalommal kapcsolatos mindenfajta ismerkedésnek, hiszen ez az „élő”, „szerves”, „érdekfeszítő”
(élesebb megfogalmazásokban: „kevésbé poros”, „kevésbé érthetetlen”) része az irodalomnak. Van olyan mozzanata ezeknek az érveléseknek, amellyel nyilván kevéssé tudnék
vitatkozni: számomra is nyilvánvaló, hogy a kortárs, az épp történő irodalom az oktatásban (is) kevésbé szerencsés és kanonikus pozícióból indul, s eleve esélyhátrányban van,
noha legalább két értelemben még itt is összetettebb lehet a kérdés. Ugyanis hiába volt
sokáig kanonikus pozícióban Tompa Mihály (mint a Petőfi-Arany-Tompa-triász egyik
tagja), ha az utóbbi évtizedekben ezt nem támogatták meg szövegkiadások és erős (újra)
értelmezések, s így teljesen kikopott az iskolai kánonból. A régit is gondozni kell, (új)
értelmet kell neki adni, ennek híján ugyanis egyáltalán nem lesz magától értetődő a súlya: ráadásul Tompa esetében még a triász másik két egykori tagját érintő friss újraértelmezések sem tartották fent a triász alakzatát, így a szakma is menthetetlenül elengedte
Tompa szépirodalmi szövegeit.

1
Az előadás a BBTE Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Intézetének 2020. október 30–
31-én szervezett Kánon, kanonizáció, irodalomoktatás című online konferenciáján hangzott el.
2

Kukorelly Endre, Lil(l)a legyező. A kortárs irodalom helyzete az oktatásban, ÉS 2007. 40.
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Az összetettség második mozzanata abból fakad, hogy – noha ez nem mindig és
mindenki számára magától értetődő – a magyar irodalom iskolai oktatása térben rendkívül tagolt. Bizonyára már önök is láttak olyan romániai magyartanárt, aki egyetértően
osztotta meg a Magyartanárok Egyesületének azokat a posztjait / írásait / problémafelvetéseit, amelyek a kortárs magyar irodalom (jogi és adminisztratív természetű) háttérbe szorulására figyelmeztettek az iskolai oktatásban. Ilyenkor mindig szívesen megkérdezném, hogy milyen jogi és adminisztratív kényszer tartja őt vissza attól, hogy kortárs
irodalmat oktasson. Hiszen már jó sok éve nem bátorság, hanem szakmai tájékozottság,
talpraesettség (és persze eszközökkel való ellátottság) kérdése kortárs magyar irodalmi
tartalmakat bevinni a romániai magyar irodalomórára. A tanterv ugyanis olyan módon
laza, porózus, hogy rendkívüli mértékben hagy teret (s a magyartanárok egy része épp
ezt a tágasságot értelmezte elbizonytalanítóként) az, hogy ma Kovács András Ferenc neve
a magyar szakra érkező egyetemistáink számára ugyanannyira (vagy néha még jobban
cseng), mint a Vajda Jánosé vagy a Czóbel Minkáé, épp ennek a rendkívül nagy és eléggé
nem méltányolható oktatási szabadságnak tudható be. S az, hogy a kézdivásárhelyi Nagy
Mózes Gimnáziumtól vagy a Bod Péter Líceumtól a zilahi Wesselényi Kollégiumig –
csak hogy három általam jól ismert példát mondjak – a líceumi diákok egyszerre beszélnek Kazinczyról és Péterfy Gergely Kitömött barbárjáról, vagy az Egy dadogás története
Vida Gábortól ugyanúgy „tananyag”, mint Mikszáth Beszterce ostroma, jól jelzi ezt a
tágasságot és a magyar irodalom olvasását érintő korábbi tantervi reformok inspiratív és
sokakat felszabadító erejét.
Ebben a helyzetben már csak a tanárok tájékozottsága, ízlése, egyensúlyérzéke, zsebe vagy a helyi könyvtárak ellátottsága szab korlátot annak, hogy mi kerül be órára.
Épp ezért csak valamiféle metaforikus értelemben, elvont világfájdalomként lehet ma
romániai magyartanárként osztani olyan magyarországi véleményeket a kortárs magyar
irodalom háttérbe szorulásáról, hátrányos helyzetéről, amelyeknek ma Magyarországon
kőkemény jogi és adminisztratív realitásuk van. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
pontosan ezért különösen elgondolkodtató és messze vezetne az, hogy miért hiányzik
látványosan a romániai magyar oktatásból a világirodalom intenzívebb oktatása: csak
a friss kiadványokhoz való hozzáférés vagy szemléleti kérdések, a fogódzók – például
jó minőségű, friss tankönyvek –, a szakmai közbeszéd stb. hiánya az, ami miatt ma az
egyetemi képzésbe bekerülő diákok nagyon kis hányadáról derül ki, hogy valaha világirodalmat is olvasott iskolai keretek között.)3 Ugyan nem így szoktuk ezt mondani, de
valójában az egyetemi környezetben tanszabadságnak nevezett szabadsággal analóg,
rendkívüli mozgástere van a romániai magyar irodalomoktatásnak, s épp ez a magyarországi állapotok felől látszik egyre jobban. Ez viszont azt is jelenti, hogy a romániai
magyar oktatás összefüggésében a kortárs magyar irodalom viszonya a magyar irodalom
régebbi időszakaival és alkotásaival távolról sem ugyanazt jelenti, mint a határon túl.

3
A világirodalom és az összehasonlító irodalom nem egyszerűen mellékes szál a magyar irodalom
oktatásában.

36

HORIZONTOK
Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor akaratlanul is engedjük gyarmatosítani azt
a kérdést, hogy milyen (azaz mennyire más lehet) a romániai magyar irodalomoktatásban a kortárs, az ún. klasszikus és ezek viszonya. Nincsen ideológiai kényszerhelyzet,
még csak az a nagy és heves ellenállás sem, ami a szülők, tankönyvírók és oktatók részéről a román irodalom oktatásának hasonló emancipációját jellemezte, tehát semmi
nem kényszerít minket, hogy militáns módon beszéljünk erről a kérdésről. Ráadásul a
militáns, a kortársat a nem kortárssal, vagy bármelyik korszakot egy másikkal kijátszó
megoldások láttán érdemes morfondírozni azon, hogy mi a járulékos vesztesége annak
a túlzásba vitt intézményi szembenállásnak, amely az 1990-as években kijátszotta egymással szemben az irodalomtörténetet és az irodalomelméletet, s ez szakmai belháború
hogyan járult hozzá, hogy maga az egész irodalomtudományi szakma súlytalanodjék el
(hány magyar könyvesboltban maradt önálló polca mára az irodalomtudománynak?), s
ezáltal a magyar irodalomtudomány még nehezebben és bizonytalanabbul tudja érvényesíteni a szempontjait és a szakma érdekeit, mint ahogyan azt másként tehetné. Ha
a magyar irodalom fontos szövegeit, korszakait eleve stigmatizáljuk, nem csupán értelmetlen „belharcok” helyettesíthetik szövegek, szerzők és korszakok újraértését, hanem
eleve célelvűvé válhat az irodalom olvasása, s bizonyos szövegek vagy szerzők nem azért
jelentenek majd többet vagy kevesebbet, mert meggyőzőbb olvasatokat kapcsolunk hozzájuk, hanem azért, mert időben valahol helyezkednek el.4
Már csak azért sem állnék bele a régiek és antikoknak ebbe az újragombolt vitájába,
mert úgy látom, hogy a kortárs és „régi” irodalom iskolai értésének számos közös felüle4
Első- és másodéves egyetemi hallgatókkal gyakran próbáltam ki az elmúlt években azt a
spekulatív gyakorlatot, amely azzal kísérletezett, hogy szembesítse őket a különféle irodalomtörténeti
korszakokhoz fűzött viszonyukkal: a szépirodalmi szövegekről eltávolítottam a paratextusokat, és arra
kértem a hallgatókat, hogy a „puszta” szöveg alapján érveljenek, milyen textuális fogódzók alapján tudnák
modernnek vagy kevésbé modernnek mondani az egyes szövegeket. A spekulatív játék nem csupán arra jó,
hogy gyakran kiderüljön, mennyire kevéssé leíró s mennyire erőteljesen értékelő képzetként használjuk a
modernt, de segít a modern fogalmi hálóját (például a modern, modernség, modernizmus stb. képzeteit)
is tisztázni. Nem utolsósorban hasznosnak tapasztaltam abból a szempontból is, hogy segített rávezetni
a hallgatókat az ún. szoros/szövegközeli olvasat rejtett előfeltevéseire is: hiszen eddigelé úgy olvastak
szövegközeli módon, hogy eleve értékes szépirodalmi szövegekkel szembesültek, s akarva-akaratlanul épp
a szövegek irodalomtörténeti pozicionálása mentén olvasták modernné őket vagy távolították el maguktól,
korszerűtlenként, értektelenként bélyegezve meg azokat. Akkor, amikor még az sem tudható, hogy a szöveg
irodalmi-e vagy sem, értékes-e vagy sem, s a szokványos történeti támpontok / paratextusok (szerzői név,
keletkezés / publikáció időpontja /helye / médiuma stb.) sem adott, igazán zavarba ejtő találkozások jöhetnek
létre nem csupán a szépirodalmi szövegekkel, hanem saját magunknak az irodalomtörténeti korszakokkal
vagy az irodalom időbeliségével és történetiségével kapcsolatos (gyakran rejtve maradó, természetesnek
vett) előfeltevéseinkkel: nem egy esetben születtek emlékezetes olvasatok például arról, hogy egy-egy Petőfivagy Arany János-szöveg (amelyről természetesen nem tudták, hogy kihez kapcsolható) mennyire kortárs,
s historizáló vagy más megoldásokkal élő kortárs szövegek tucatjait sorolták a 19. század elé vagy gondolták
régi (világirodalmi vagy latin) szövegek újabb fordításainak. Nyilván az irodalmi szövegfogalmunk
és a szoros olvasás pedagógiai újraértésének ez csak egy lehetséges megoldása és iránya a sok közül, de
érzékeltetheti, hogy mennyi olvasói és pedagógiai potenciál van az irodalmi időbeliséggel kapcsolatos klisék
újragondolásában, s épp ezért is mennyire kártékony az irodalomtörténet vagy az irodalom időbeliségének
iskolai taníthatóságát / olvashatóságát kizárólag a jelen vs. múlt, kortárs vs. klasszikus / régi dichotómiáira
egyszerűsíteni.

37

MAGISZTER

XVIII. évfolyam. 2. szám. 2020 / TÉL

te, dilemmája van. Ezek közül az egyik legnagyobb az a sztereotípia, hogy a kortárs szöveget időbeli közelsége eleve érthetőbbé, befogadhatóbbá teszi, nem szorul különösebb
magyarázatra, eleve osztozunk a nyelvi vagy kulturális horizontjában. Azaz azt feltételezi, hogy kortársnak lenni adottság, miközben elemi tapasztalatunk, hogy ugyanolyan
erőt próbáló nyelvi és kulturális teljesítmény Szentkuthy Miklós Praejét vagy Nádas Péter Párhuzamos történetekjét olvasni és pontosan érteni, mint Kemény Zsigmondnak egy
újragyúrt 16–17. századi historizáló nyelvből építkező (azaz a 19. század közepén nyelvi
megformáltságában eleve idegenül ható) 1850-es évekbeli nagyregényeit. S egyformán
félrevezető is lehet az, hogy egy „klasszikus” vagy „kortárs” szöveg azonnal adja magát:
emiatt szokták Weörest gyermekversíróként felcímkézni hirtelen, de ugyanezért nem
szoktuk megkérdezni egymástól, hogy tényleg értünk-e mindent a közhiedelemszerűen „közérthető” Toldiban. Például tényleg mindenki érti az „ég a napmelegtől a kopár
szík sarja” verssort? Kipróbáltam egyetemisták és tanárok tucatjain: nem, nem (mindig)
értjük, hogy a szík szíksós terület, nátrium-karbonátos föld, azaz elképesztően tikkasztó
időben és szárazságban, a lepusztuló és embert próbáló, kissé vészjósló természeti körülmények között jelenik meg a dolgos-szorgos Toldi, akinek a viszonya a természettel már
ettől az induló pillanattól nagyon beszédes lesz.
A nyelvi hozzáférhetőség tehát nem csupán a klasszikus magyar irodalom oktatásának problémája, noha itt nyilván megsokszorozódva van jelen, még akkor is, ha nem
szívesen ismerjük be: ezért ütött akkorát Nádasdy Ádám Bánk bán-„fordítása” (amely
magyarról magyarra fordította a szöveget)5 noha az különösen izgalmas volt számomra,
hogy a fanyalgások és az iskolai kánonból való kiutasítását követelő hangok egy része
akkor kezdődött el, amikor végre nyelvileg érthetőbbé vált, hogy miről is beszél a dráma: azaz akkor értettük meg, hogy mennyire idegen kulturálisan, amikor végre nyelvileg hozzáfértünk.6 Persze az, hogy általában is a nyelvi hozzáférhetetlenség ritkán válik
problémává – s ha igen, akkor csak úgy tematizálódik, mintha ez a „régi” szövegek sajátja
lenne – arra a nyelvszemléletre is utal, amit természetesen működtetünk az irodalom
oktatásánál, s ami azt sugallja, hogy az anyanyelv eleve adott s ha megbicsaklik egy-egy
szépirodalmi szöveg értésekor, az egyéni probléma, nem kell az iskolai irodalomértés
módszertani sarokkövévé tenni. Noha épp a posztgyarmati tapasztalatból sok hasznos következtetést levonó angolszász irodalmi oktatás lehetne a figyelmeztető jel, hogy
egyáltalán nem magától értetődő a közös és azonos szintű anyanyelvi kompetencia az
irodalom iskolai olvasásában és értésében. Miért is lenne magától értetődő, hogy egy
hátrányos helyzetű, alacsonyan alfabetizált családból származó, korlátozott szókinccsel
rendelkező, a családi környezetében magaskultúrát nem fogyasztó, annak kis presztízsértéket tulajdonító ötödikes diák ugyanolyan gyorsan érti majd, hogy Toldi jót vagy
rosszat akar mondani magáról a „Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó” önjellem5

Katona József: Bánk bán. Eredeti szöveg Nádasdy Ádám prózai fordításával, Magvető Könyvkiadó,
Budapest, 2019.
6

Horváth Viktor: A király meztelen, de már keresgél a gardróbban (https://litera.hu/magazin/kritika/
a-kiraly-meztelen-de-mar-keresgel-a-gardrobban.html?fbclid=IwAR1696W6QfZ5CWzbK96jcSk0ai_4lp
8i-hoMtslbQ-Pc1PfDlKwV9cbLTGE), 2019. május 10.
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zésében a 12. ének elején, mint egy olyan polgári családból érkező, akinek gyermekkora
óta olvasnak, évek óta könyvtárból kölcsönöz, folyton beszédtéma otthon az irodalom,
sajtót olvasnak, erről reflexíven/kritikusan beszélnek stb. Az ilyen, nem reflektált helyzetek könnyen a bármifajta irodalomtól való elidegenedést hozhatják magukkal, s annak a
rossz szájízét és életre szóló sztereotípiáját, hogy az irodalom eleve érthetetlen, nyelvileg
hozzáférhetetlen. Az ilyen (anya)nyelvszemléletre alapozott irodalomolvasási stratégia
épp a társadalmi egyenlőtlenségeket erősítheti fel: ahelyett, hogy az irodalom közös horizont lenne, kiszámítható módon újratermeli a kulturális esélykülönbségeket. Erre az
előbb említett angolszász gyakorlatnak az a stratégiája, hogy elismeri: az anyanyelv nem
eleve adott, hanem elsajátítása különböző típusú szocializáció eredménye, s épp ezért
nem szégyen (sőt erény), ha valaki felismeri, mit (és mennyi mindent) nem tud még az
anyanyelvén megérteni vagy kifejezni. Ezért van az, hogy az anyanyelvi irodalomórákon
(és általában véve az irodalomolvasásban is) egészen egyetemi szintig magától értetődően ún. thesaurus-t használnak, tehát egy olyan értelmező szótárt, amelyhez szervesen
egy szinoníma- és egy antonímaszótár csatlakozik. S ha valaki nem érti E. A. Poe Man of
the Crowdjának tizedik mondatának valamelyik kifejezését, zsigeri mozdulattal lapozza
fel a tezauruszt, az összetett, szinonímákat és antonímákat is egyaránt tartalmazó egynyelvű értelmező szótárt, de kérdezhet is, nem szégyenítik meg. Az irodalmi olvasásnak
ez az elemi alfabetizációs megalapozása ahhoz vezet, hogy ezek a tanulók (olvasók) nem
ugyanazon a szinten akadnak el a szövegértésben, ahol a mi oktatási hagyományunkban,
s természetesek a kreatív írásgyakorlatok is, ahol rendszeres eszközük az egynyelvű, kibővített szótár. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ebben a hagyományban nem egy Nádasdy
van, hanem mindenki elvileg kicsiben ezt csinálja (azt kérdezi, hogy tényleg érti-e lexikális szinten az adott szöveget?7), így olvas irodalmat, s ennek az a nagy hozadéka, hogy
az az érv, miszerint a régi (de mennyire régi? ki számára érthetetlen?) szövegek nyelvi
távolságuk miatt eleve alkalmatlanok az oktatásban, nem válik olyan oktatáspolitikai aprópénzzé, amivel egy mozdulattal kisöprünk minden nyelvileg bonyolult vagy archaikus
szöveget az oktatásból. A nyelvi hozzáférhetőség társasnyelvészeti problémája strukturális esélyegyenlőségi kérdés is, természetessé tett felzárkóztatási, emancipációs gesztus a
nyelvileg (és társadalmilag) hátrányos helyzetben levők számára, úgy, hogy közben ezzel
azt is sugalljuk: senkinek sem tökéletes és lezárt a nyelvi kompetenciája, s az irodalom
olvasása nem csak az eleve jó nyelvi és társadalmi starthelyzetből indulók privilégiuma. A szépirodalom iskolai olvasásában – a klasszikus magyar irodaloméban is – elemi
szociolingvisztikai kiindulópont az alfabetizációs alapozás, épp ezért nem szerencsés
– mint ahogyan az nemrégiben a romániai gimnáziumi irodalom- és nyelvtankönyvek
körüli feszültségben történt – kijátszani az alfabetizációs jellegű célokat, feladatokat az
esztétikaiakkal szemben.
De a klasszikus magyar irodalom oktatásában azok a szövegek sem mindig járnak
jól, amelyeket látszólag mindenki ért, nyelvileg tökéletesen hozzáférhetőnek tűnnek. Például a Petőfi-életmű egy részét látszólag az unalomig közérthetővé olvastuk. Hogy csak
7

Ez az, amit az olvasáspedagógia szó szerinti / betű szerinti olvasási szintnek nevez.
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egyetlen példát említsek, egyáltalán nem egyértelmű, hogy a március 15-i ünnepi alkalmakon gyakran reflektálatlanul egymás mellé rendelt Nemzeti dalnak és az Akasszátok fel
a királyoknak mi köze egymáshoz. Ha nem olvastuk volna őket közérthetővé, talán meghökkennénk azon, hogy valaki „ártatlan” emberek gyilkolására buzdít, kizárólag (rendi)
származásuk miatt. S végre el lehetne beszélgetni arról, hogy micsoda belső törésvonalak
és eltérő forradalom-értelmezések vannak nem csupán Petőfi forradalmi versei között,
hanem az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban is. S még tovább, ebből kiindulva
ez újabb téttel bíró eszmecserékhez vezetne arról, hogy milyen helyzetekben engedhető
meg az erőszak, gyilkosság-e a véres konfliktusokban elkövetett emberölés, hogy miként
beszélhető el az erőszak vagy annak elszenvedése, netán – az iskolai bullying kapcsán is
annyira mérvadó kérdésként – mi az ismérve az erőszaknak? De ehhez az kellene, hogy
a kulturális magától értetődőségből kiszabadulhassanak ezek a szövegek, hiszen ez a fajta
„túlkanonizálódottság” a pedagógiai haláluk oka.
Mert innen is látszik, hogy a szövegek – s ezen belül a klasszikus magyar irodalom
szövegei is – nem önmagukban, nem légüres térben vannak. Kulturális összefüggésekben, mediális környezetben (például adott típusú szövegkiadásokban, zenei vagy épp
színházi feldolgozásokban, egyáltalában csupán az iskola vagy más intézmények által is
közvetítettként stb.) társadalmi életük van, mediált, közvetített formában kerülnek elénk.
Épp ezért számomra a nem csupán a klasszikus magyar irodalom esetében, hanem általában is az az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen a feltételrendszere a közvetítésnek.
Vagy részben megfordítva: Milyen közvetítő az iskola? Milyen közvetítő a tanár? A közvetítésben milyen eszközök állnak a rendelkezésére?
Mindenekelőtt ebben benne van a materiális hozzáférhetőség: egyáltalán van-e iskolai könyvtár vagy közkönyvtár, ahol szabadon hozzáférhetőek a kiadványok, van-e
értő könyvtáros, aki nem csupán szövegeket, hanem azok értelmezéseit is kézbe tudja
adni, van-e hozzáférés digitális és újmédiás adatbázisokhoz (igen, tudom, álom, de miért ne lehetne adt- vagy netflix-előfizetése az iskoláknak oktatási tartalmakkal)? Például
évtizedek óta elmaradt a romániai iskolai és közkönyvtárak szerepének és támogatási
rendszerének következetes oktatáspolitikai kidolgozása, s a széthulló vagy túlélésre játszó könyvtári rendszer mögött felfeslik az, hogy nem is igazán értjük, mire lehetnének
jók a könyvtárak a digitális forradalom idején, noha a világ (köztük a magyarországi)
nagy és fontos közkönyvtárai, a jól működő könyvtárosi szakmai zsinórmértéket szolgálhatnának e tekintetben is számunkra. Például annyira ritkán feltett kérdés a közoktatásban (de még az egyetemiben is), hogy a tanárok, diákok és szülők vajon honnan is
szerzik be (egyáltalán honnan is kellene beszerezniük?) a friss szép- vagy szakirodalmat,
az iskolai oktatásban kiemelten a rendkívül drága új gyermekirodalmi kiadványokat? S
noha vannak kifejezetten jó példák is erdélyi magyar szempontból (példaértékű a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai vagy akár kézdivásárhelyi közkönyvtárak helyzete), de a legtöbb esetben magánvásárlás eredményeként jut el nem csupán a kortárs gyermek- és
szépirodalom, hanem a klasszikus magyar irodalom új szépirodalmi vagy szakmai kánona is a tanárokhoz és diákokhoz. S ez újra komoly strukturális probléma, hiszen innen
látszik, hogy a könyvtáraknak az esélyegyenlőség megteremtésében milyen fontos sze-
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repük lehetne. Az olvasás, annak a szeretete és öröme nem csak spontán, és nem csupán
egyéni ügy, hanem társadalmilag kódolt folyamat: ha nincsenek közvetítő intézmények,
ahol hozzá lehet férni a könyvhöz, ahol vonzó környezetben lehet könyvekkel kapcsolatos élményekhez jutni, ahol értő szakemberek képesek bekapcsolódni az oktatási folyamatba, s ahol könyves események vagy más típusú rendezvények segítségével hívják
fel a figyelmet, értelmezik, keretezik az egyes kiadványokat / kiadványtípusokat, ott épp
az irodalomoktatás veszíti el az egyik legfontosabb támpontját, intézményi horizontját.
Láttak már önök olyan tantervi elvárást vagy tankönyvi utasítást romániai magyartanár számára, hogy évente ennyi és ennyi alkalommal vigye el hallgatóit könyvtárba,
kezdeményezzen beszélgetést a legfrissebb kölcsönzött és olvasott könyvekről? Szokványos az olyan tanterem, ahol könyvek vannak (akár osztályszinten kölcsönzöttek) és
ezáltal nem csupán órai, hanem a szünetek beszédtémája is egy-egy elolvasott könyv?
Láttak már olyan romániai parlamenti interpellációt az utóbbi évtizedekben, ahol a társadalmi esélyegyenlőség és az olvasásra nevelés rendszerszintű leépítéseként tette volna szóvá valamelyik országgyűlési képviselő az iskolai könyvtárosi normák leépítését,
a szakképzett könyvtárosok eltűnését az iskolai könyvtárakból, a könyvvásárlásra szánt
alapok szinte teljes hiányát a közkönyvtárakban?
Ha vannak ilyen helyzetek, azok mindenképpen a kezdeményezőket dicsérik, de
nem épültek bele rendszerszinten az oktatáspolitikába és a közbeszédbe, ahol az olvasástanulás és különösen a szépirodalmi olvasás értő művelése és szeretete vagy kizárólag a
magyartanárokra hárul, vagy a diákok (és szüleik) egyéni ügyévé vált, s olyan képzetekkel szoktuk leírni, mint a tehetség, a kivételes adottság vagy érzékenység az irodalom és a
művészetek iránt vagy a szorgalom. Miközben a tömegolvasás 18–19. századi elterjedése
óta klisészerűen használt metaforával szorgosan panaszkodunk össztársadalmilag, hogy
egyre kevesebben olvasnak (hiszen ezekben a panaszokban az olvasás nem mérésekre,
empirikus adatokra épül, hanem kulturális klisékre), elfeledünk rákérdezni, hogy társadalmilag valójában hozzáférhetővé tettük-e a könyveket, valamint a hozzájuk kapcsolódó kulturális termékeket és szolgáltatásokat? Az iskoláskorúak számára (különösen
azokból a családokból jövők számára, ahol nem magától értetődő az olvasás, nincsen saját könyvtár, nem rendszeres beszédtéma a könyv vagy az irodalom) elérhetővé tettük-e
alanyi jogon a jól felszerelt könyvtárak és a könyvtári szocializáció, az iskola és a könyvtárak átjárhatóságának megteremtése révén, hogy rendszeres, bejáratott jog és élmény
legyen a könyvkölcsönzés? Ha nem, akkor ne csodálkozzunk, hogy túl nagy a teher az
irodalmat oktató tanáron, akinek egész intézményi mechanizmusokat kell pótolnia és/
vagy az iskolai környezetben szóba kerülő szövegek csupán időszakos és kulturálisan
idegen világok maradnak.
De az irodalomoktatás közvetítő intézményi mechanizmusaiban ugyanígy benne
van a közvetítők minősége, jellege, felkészültsége. Mindhiába van szuper s már nem is
annyira új irodalomtörténeti értelmezésünk a Fanni hagyományairól s arról, hogy azt
tudjuk, hogy most már nem tudjuk, hogy ki a szerzője, vagy Petőfiről mint médiatudatos
szerzőről, Jókairól mint remek novellistáról, arról, hogy mit is érthetett Kemény rajongás
alatt a Rajongókban és micsoda remek rövidprózát írt 1850 és 1854 között, vagy meny-
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nyire elképesztően kiforgatja a hősi epikát Arany A nagyidai cigányokban vagy a Bolond
Istókban, micsoda remek lélektani regény az elmagányosodásról Gyulai Páltól az Egy régi
udvarház utolsó gazdája, miként értelmezi újra a bibliai hagyományt számos 19. századi
magyar költő vagy mit jelent életuntnak lenni huszon-harmincévesként Asbóth János
Álmok álmodójában, milyen köztes művészeti tereket hozott létre Csáth Géza számos
novellájában vagy mennyire korszerűek Mikszáth áltörténelmi regényei,8 ha ezek nem
jutnak el a diákokhoz. És miért jutnának el maradéktalanul: miért képzeljük el a magyartanárt egyfajta szuperhősként, aki folyamatosan képes követni minden szakterület
legfontosabb friss publikációit, s ráadásul a megfelelő korosztályhoz és iskolatípushoz
igazítva újrakeretezi ezeket. De akkor mégis mi lehet a megoldás arra, hogy a szakmailag
meggyőző érvek és értelmezések elvégezzék egy-egy elfeledett szöveg rekanonizációját,
új helyzetbe hozzanak látszólag jól ismert vagy érdektelenné vált klasszikus magyar irodalmi szövegeket vagy szakmailag érzékenyen előtérbe helyezzék egy-egy frissen kanonizálódott régebbi szöveg beágyazását?
Az esszé szűkös keretei okán csak kettőt mutatnék meg röviden. Az MLA (Modern
Language Association), a világ legnagyobb irodalom- és nyelvtudományi szakmai szervezete rendkívül nívós és elképesztő mennyiségű, illetve típusú szakmai anyagot jelentet
meg, amelynek a célja épp a szakmai eredmények „lefordítása” adott pedagógiai helyzetekre. Mondhatnánk, hogy az Egyesült Államok egy olyan szerencsés ország, ahol van
igény ilyen jellegű szakmai szervezetre, precízen becsatornázzák a szakmai szolidaritást
vagy van piaci igény a hasonló kiadványokra, de talán beérhetnénk azzal, ha rácsodálkozunk egyetlen kiadványtípus romániai hiányára. Ez a tanári kézikönyv: a nyelvtanárok,
például a DAF-osok (Deutsch als Fremdsprache) jól ismerik ezt a nemzetközi gyakorlatból, s nagyon hiányzik a romániai palettáról. Ennek hiányában ugyanis az irodalomtanár
újra egyfajta szuperhős: kiegészíti a tankönyvek összes ki nem mondott háttérinfóját,
megválaszolja azokat a kérdéseket is, amelyeket a tankönyvíró homályban hagyott, válaszol a tankönyvíró összes feltett (de még a tanár számára sem megválaszolt) kérdésére,
kiválogatja iskolája nem működő vagy rosszul felszerelt (vagy a saját magán)könyvtárából azokat a műveket is, amelyeket a tankönyvíró ajánlott és így tovább. Mondjuk ki
végre: ez demoralizáló helyzet, idő- és energiaveszteség, s nem utolsósorban épp a közvetítés hatékonyságából von le. Tudom, hogy az amúgy is sokszor és gyakran méltatlanul
támadott tankönyvíróknak a romániai rendszerben nem igazán van lehetőségük erre, a
8
Szilágyi Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Csokonai Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1998.; Margócsy István, Petőfi Sándor. Kísérlet, Korona Kiadó, Budapest, 1999.; A kispróza nagymestere.
Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, Tempevölgy Könyvek,
Balatonfüred, 2018. (s ennek kiegészítéseként a kötetben szereplő novellaértelmezések forrásanyaga: Jókai
Mór, A Balaton vőlegényei – Válogatott elbeszélések, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016.); Takáts
József, Kemény Zsigmond és a rajongás politikai fogalma, Holmi 2012/10., 1212-1218.; Kemény Zsigmond,
Kisregények és elbeszélések, s.a.r., a kísérőtanulmányt írta Bényei Péter, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1997.; Milbacher Róbert, „Földben állasz mély gyököddel”. A magyar irodalmi népiesség genezisének
akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, Osiris, Budapest, 2000.; Dávidházi Péter, „Vagy
jőni fog”. Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben, Ráció Kiadó, 2017.; Szajbély Mihály, Csáth
Géza élete és munkái, Magvető Kiadó, Budapest, 2019.

42

HORIZONTOK
tankönyv háttérvilágát megteremtő kézikönyveknek, azt a tanári felhasználók számára
értelmező kiadványokkal való rendszeres újraértésére (le a kalappal az előtt a nyelvészeti
kísérlet előtt, ami nemrégiben a gimnáziumi oktatás keretei között részben megtette!)9
csak nyilván jelzem, hogy értem, miért egyszerűsödnek le néha a kánonviták a kortárs
vs. régi / klasszikus sémára, ha épp az oktatási kánon intézményi összetettségére való
reflexió elmarad.
Azt jeleztem korábban, hogy sok ok miatt nem osztom azt a kétosztatú látásmódot, amely kijátssza a klasszikust a kortárssal szemben vagy fordítva (zárójelben jegyzem meg gyorsan, hogy azért az sem mindegy, hogy egy szerző kortárs klasszikus vagy
fordítva, a klasszikus magyar irodalom nem klasszikus, de valamilyen okból hirtelen
rekanonizált vagy felfedezett szerzője, mint Asbóth, tehát már itt megbicsaklik az a bizonyos kétosztatúság – de most ezt tegyük félre a mostani gondolatmenet erejéig). Nyilván
az új irodalom a régi irodalom felnyitásában vagy elevenen tartásában is elképesztő szerepet játszhat, de fordítva: a régebbi irodalomról adott új értelmezések új helyzetbe hozhatják a kortárs irodalom alakulástörténetét. Szécsi Noémi Nyughatatlanokja izgalmasan
nyitja fel a 19. századi női élettörténetek, alkotók és irodalom kérdését, de a Kazinczy körül megélénkült elképesztő forráskiadó és értelmező tevékenység nélkül egyszerűen nem
lehetne elképzelni vagy belátni Péterfy Gergely Kitömött barbárjának a gazdagságát. De
itt is folyton kiemelt kánoni szerzőkről és szövegekről beszélünk, miközben a klasszikus
magyar irodalom kutatásának számos elképesztő eredménye alapján néha úgy látom,
hogy a legnagyobb kihívás még csak nem is annak a mérlegelése, hogy mely szövegek
és szerzők közvetíthetők, őrizhetik meg vagy nyerhetik el a kanonikus pozíciójukat vagy
szoríthatók/szorítandók háttérbe. A 18–19. századi magyar irodalommal kapcsolatos
leginkább lenyűgöző kutatások egy része nem annyira kanonikus szövegekről és szerzőkről, hanem jelenségekről szól. Ez nem idegen az oktatástól: a korszerű történelem
vagy társadalomtudományos oktatásban elvileg nem csak a kiemelkedő szereplőkre vagyunk kíváncsiak, hanem a (társadalmi) folyamatokra, mechanizmusokra, az elvekre.
Olyanokat kérdezünk, mint: Hogyan is történt/történhetett meg valami? Miként is működött vagy működik egy társadalmi jelenség? Miben áll egy történelmi vagy társadalmi
probléma?
De vajon fel vagyunk-e készülve arra és van-e értelme, hogy ezentúl Kölcsey Hymnusa helyett (amit zárójelben legyen mondva, minden jel szerint maga Kölcsey nem tartott
fontos szövegnek) a nemzeti himnusz keresésének európai és magyar irodalmi folyamatairól beszéljünk a diákokkal? Vagy egy kanonikus Arany-szöveg mellett helyet kaphat-e
Lisznyai Kálmán, aki nem azért érdekes, mert modernné olvasható szövegeket írt, hanem
mert nyilvános felolvasásai révén alapjaiban érthetjük meg a modern író-olvasó találkozók s ezzel együtt az írói és olvasói szerep modern létrejöttének egyik kulcsfontosságú
mozzanatát a 19. század közepéről? Vagy a reformkori zsebkönyvek felsorolása helyett
/ mellett azt próbáljuk érteni, hogy a zsebkönyvek (melyeknek a neve a méretükre utal,
9

Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban, I. kötet, szerk. Kádár Edit, Ábel
Kiadó, Kolozsvár, 2017.; Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban, II. kötet, szerk.
Kádár Edit, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2018.
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hogy ti. egykor azért voltak forradalmiak, mert hordozhatók voltak, befértek a zsebbe) a
könnyen hordozható és fogyasztható könyv mintapéldáiként engednek rálátni a modern
irodalmi kapitalizmus létrejöttére? Vagy a színháztörténetet kizárólag a drámaszövegek
olvasására korlátozzuk-e, ha tudjuk például, hogy a 19. századi színházban mekkora szerepe volt a közönség közvetlen visszajelzésének, tetszés- és nemtetszés-nyilvánításának,
ami hallatlanul sok improvizatív helyzetet és a közönség ízléséhez, elvárásaihoz közvetlenül hozzáigazított szövegváltozatokat eredményezett?
Érdemes-e az irodalomolvasás tapasztalatából kizárni az ilyen és hasonló, az irodalom és a társművészetek (jelenkori és) történeti befogadásáról/használatáról, „társadalmi életéről” szóló jelenségeket? Nem lesz-e félelmetesen steril az a szemlélet, amely
az irodalom működését, az irodalmi értékválasztás, a kanonizáció miértjét szemérmesen
elhallgatja? Hiszen láthatjuk, hogy hány fontos, az irodalom működését érthetővé tevő
s épp az irodalmi szövegek történetiségét, helyi értékét, a kánonok működését érzékeltető eszmecsere kiindulópontja lehet egy ilyen oktatási szemlélet, ráadásul új értelmet
adhat annak a rendkívül vitatott dolognak is, amit úgy szoktak néha szintén sarkosan és
dichotomikusan megfogalmazni, hogy mit tanítsunk: szövegeket vagy irodalomtörténetet? Ennek a dilemmának a problémacentrikus, érvelő feloldása egyébként újranyithatná
a többi tantárggyal folytatott párbeszédet. Csak két példa erre: a piac nem csupán közgazdaságtani fogalom lenne, hanem érzékelni lehetne, hogy mekkora szerepet tölt be az
irodalmi kapitalizmusban és abban, hogy Jókai mit, mikor és hogyan ír, vagy az ökológia
nem csupán egy irodalomtól távoli tárgy neve volna, hanem rá lehetne kérdezni arra is,
hogy a romantikus irodalom miként ágyazott meg az állatokról való újszerű gondolkodásnak, s többek között az állatjogok első kodifikációjának.
Ebben a gondolatkísérletben eddig természetesnek vettem, hogy mindenki zsigerien olvasni akar bármit, csak épp az intézményi feltételeket kell megteremteni hozzá:
egy jó, korszerű, izgalmas értelmezés / közvetítés minden szöveget, szerzőt (netán még
jelenséget) is játékba hozhat. De mi van, ha mégsem? Olyan élesen fogalmazok, mint
ahogyan azt mások meg szokták tenni: rá lehet-e, rá szabad-e kényszeríteni klasszikus
magyar irodalmi (de talán más) szövegeket is a diákokra? Lehet-e „kötelező” bármi a
klasszikus magyar irodalmi szövegek köréből (is)? Máris gyorsan visszakérdeznék: rá
szabad-e kényszeríteni a szorzótáblát, az ábécé ismeretét, a Pitagorasz-tételt, Románia
domborzatának alapos ismeretét, a kémiai elemek periódusos rendszerét a diákokra? Ha
megmosolyogtató az utóbbi kérdés, akkor talán máris érzékeljük, hogy újra nem fehérfekete a kérdés, s felnyílhat a lehetőség a higgadt, értelmes eszmecserére.
A „régebbi” szövegeket érintő kritikák egyik sarkalatos pontja, hogy ezek gyakran
„csak” történeti emlékek, nem képesek (és itt eltérnek néha az elvárások) esztétikai élményt nyújtani / adott korosztályi érdeklődést felkelteni, s így nem lehet helyi pedagógiai értékük. A dolog nagyon sok kérdést felvet, de ezek közül talán a legkényesebb
a normativitás, a „kötelezők” ügye: szabad-e ilyet elvárni, mekkora legyen ezeknek a
köre, mire koncentráljon? Talán az utóbbi évtized legélénkebb kérdése volt ez a magyar
irodalom magyarországi oktatásában is, sok izgalmas érvvel. Itt egyelőre csak újra élére
állítanám a problémát: gondolhatjuk azt, hogy a kötelezők teljes vagy részleges hiánya

44

HORIZONTOK
vonzóbbá teszi az iskolai olvasást, de talán ne ringassuk magunkat abban az illúzióban,
hogy a kötelezők teljes eltörlése nyomán kialakuló állapot mentes lesz mindenféle normativitástól. Például majd ott lesz a piac normativitása, ahol a leginkább tőkeerős kiadók
saját érdekeik szerint befolyásolják az irodalmi ízlés alakulását. S miközben boldogan
ujjongunk, hogy mennyire felszabadító, hogy nem kell végre Bánk bánt kötelezően olvasni, azon vesszük észre magunkat, hogy észrevétlenül a Harry Potter vagy a Stepheny
Meyer-sorozat lesz az új magyar irodalmi klasszikus. Tévedés ne essék, szerintem is el
kell olvasni ezeket (én is megtettem!), már csak azért is, mert remek eszközök lehetnek
az olvasásra nevelésben, a közös beszédtémák megtalálásában, hiteles pedagógiai helyzeteket és alapot teremthetnek egy sor más szöveg, szerző, jelenség bevonásához. De nagy
kérdés, hogy a normativitás teljes feladása vagy bármifajta elemi normativitás elvetése
nem vezet-e olyan kulturális populizmushoz, amelyben az irodalom oktatása feloldódik
a popkultúra vizsgálatában vagy szeszélyes kapitalista kiadói játszmák eredményévé válik.
De mégis mi lehetne az, ami ezeket a nagyon eltérő igényeket összehangolja az iskolai irodalomoktatásban? Mi lehetne az a szervezőelv, amely megpróbál figyelni ezekre
a feszültségekre? Bizonyára nem meglepő, hogy ennek a gondolatmenetnek az érvelése
nyomán nem egyetlen, hanem egyenesen négy, néha homlokegyenest másként működő
elv méltányos és reflektált összehangolását fogom javasolni. Amikor a magyar nyelv és
irodalom középiskolai oktatásához elkészült az a 2020-as koncepciójavaslat, amelynek ez
a gondolatmenet egyfajta kommentárja is, a szöveg eredeti változata csupán egyetlen, az
irodalom esztétikai megértésének az elvét tartalmazta az irodalom olvasásának lehetséges pedagógiai céljaként. Ez teljesen érthető is volt, hiszen a magyar irodalom iskolai olvasását érintő friss vitákban ez az egyik legmarkánsabb szakmai cél. A klasszikus magyar
irodalommal foglalkozóként viszont az az elemi tapasztalatom, hogy emellé a szakmai
cél mellé érdemes olyan szakmai és társadalmi elveket is beemelni, amelyek néha ennek
ellenében kerülnek elő, noha valójában megerősítik és kiegészítik egymást.10
Mindenekelőtt egy alfabetizációs elvet: hiába akarok klasszikus irodalmat látni az
iskolai oktatásban, ha a diákok az olvasásértés elemi szintjein vannak. S mivel távolról sem minden 18–19. századi szöveg alkalmas arra, hogy azon sajátítsák el az alapvető alfabetizációs készségeket, épp ezért izgalmas szakmai kihívás, hogy milyen fikciós és nem fikciós szövegtípusok alkalmasak és egyáltalán mikor vonhatók be az elemi
alfabetizáció. De ugyaninnen kérdezhetünk rá, hogy reflektálatlanul hagyhatjuk-e általában az irodalmi szövegértést, nem járulhat-e hozzá a reflexió hiánya ahhoz a vaksághoz, ami az anyanyelvet és az irodalmi nyelvet eleve adottnak veszi.
Másodsorban: úgy látom, hogy az irodalmi olvasás az önmegértés és a világ értelmezésének nagyszerű lehetősége, s az erre való szocializáció elemi pedagógiai igény.
Hogyan akarjuk, hogy örömmel olvasson valaki, ha soha nem tapasztalja meg ezt az
élményt? Hogyan szeretnők elérni, hogy valaki fontosnak gondolja és kötődjön az olva10

A koncepciót érintő megbeszélések nyomán ezek az elvek bekerültek a javaslatba, s kíváncsian
és érdeklődve várom az operacionalizálásukat / gyakorlatba ültetésüket, hiszen a szakmai vagy laikus
közbeszédben ezeket gyakran kijátsszák egymás ellenében.
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sáshoz, ha a saját világát, problémáit nem látja viszont a közösen olvasott, értett szövegekben, amelyekkel iskolai környezetben találkozhat? Ha tabu és lenézett mindaz, ami
divatos korosztályos olvasmány, könnyen mély és áthidalhatatlan szakadék tátong majd
az iskolai és a nem iskolai olvasás között. Épp ezért fontos számomra is, hogy egyfajta
második elvként az iskolai olvasás értelme, tétje hadd igazodjék a korosztályi ízléshez,
érdeklődéshez, élethelyzethez, s miért ne, akár divathoz, ezáltal meg a konkrét korosztályi pedagógiai-pszichológiai tétekhez. Nem aggódom: ha valaki imádja a Harry Pottersorozat, mitológiáját, bizonyára érteni fogja a nemzetépítés és a nemzeti szimbólumok
19. századi kimunkálásának a versengő és izgalmas folyamatait a nemzeti himnuszoktól
kezdve a nemzeti zászlókig és nemzeti pénzekig, s másként olvassa Kölcsey Hymnusát is.
De nyilván az előző két elv még nem biztos, hogy könnyen elvezet ahhoz, ami a
közoktatás irodalomolvasási céljainak egyike lehet: a magyar irodalom értő olvasásához. Ha körbenézünk ma a világban, nem biztos, hogy szabadkozni kell azért, ha az
irodalom iskolai oktatásába és olvasásába beépülnek protekcionista elvek, hiszen nem
nagyon látni olyan nemzeti oktatási rendszert, amely nem élne ezzel: a magyar irodalmi
kultúrának a mély és alapos ismeretét, az általa hordozott értékek továbbadását nem
fogják a világ más országainak az oktatási intézményei felvállalni. Egy finn vagy a német
iskolai rendszerben és tantervekben nyilván peremhelyzete lehet a mindenkori magyar
irodalomnak, tehát le lehet mondani elvként az erre a speciális kötődésre való szocializációról, de utóbb nem érdemes panaszkodni, hogy más intézmények nem pótolják ezt. A
tétet másként fogalmazva: lehet-e az iskolai olvasás szerepe valamiféle nemzeti kulturális
minimum, nemzeti irodalmi patrimonizáció? Ha igen, akkor az igazi dilemmák csak
ezentúl következnek: mit jelenthet ma ez a bizonyos nemzeti irodalom és ennek a korszerű kánona, milyen logikában beszélendő el, ha irodalomtörténetiben, akkor ez egy- vagy
többfajta dolgot jelentsen-e?
És igen, negyedik elvként, nem utolsósorban minderre jól épülhet és mindezzel jól
megfér az esztétikai olvasásmód, főként, hogy mára ez nem csupán az irodalom magasabb szintű érzékeny olvasását jelenti, hanem elfér benne a szociális érzékenységtől a
történeti érzék felkeltéséig sok minden.
Ha ez a négy elv képes lesz együtt, egymást kiegészítve, egymással párbeszédben
megjelenni a középiskolai irodalomolvasás készülő új keretében, akkor annak nem csupán a klasszikus magyar irodalom lesz a nyertese, hanem mindannyian. Már csak azért
is, mert ezeknek az elveknek az együttes operacionalizálása, tankönyvekre (és miért ne,
kísérő-kiadványokra) való „lefordítása” megnyithatja a további érdemi párbeszédet arról, hogy valójában miért és hogyan van értelme az irodalom iskolai jelenlétének.
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Digitális tananyagszerkesztés LIVRESQ-ben.
Képzési lehetőségek pedagógusok számára
Két járvány

A

járványidőszak előtti idők egyik megbúvó kihívása a pedagógia számára az információs és kommunikációs technológiák háttéri jelenségként zajló forradalma
volt. Az ipari forradalom harmadik hullámának is nevezhető folyamat legutóbbi
szakaszában a könyvnyomtatás megjelenéséhez hasonló jelenség játszódott le: az információ a világháló infrastruktúráján és a mobiltelefonon keresztül lassan tíz éve, hogy
a kelet-európai régióban is eljuthat már a legutolsó kis faluba és házba is. Legalábbis
megvan erre a lehetőség. A generációk között újabban (akár húsbavágó gazdasági
szempontokból is) a digitális bevándorlás/digitális bennszülöttség válaszvonala húzódik.
A nagyoltan vázolt forradalmi folyamat pedagógiai munkát átalakító hatását évtizedekkel korábban elkezdte megmutatni és kezdett termékeket és megoldásokat kínálni
a tantermi munka számára. A pedagógustársadalom és a nevelőmunkát irányító szervek és szabályzások azonban mindeddig periférikus jelentőségű tényezőként kezelték
a kommunikációs technológiákat az oktatásban. Ennek a jelenségnek több oka is van.
Egyik részről a pedagógia saját hagyományait követve a személyes kontaktusra és az
iskola adta közösségi élmény nevelő erejére alappillérként épített. A számítógépes eszközök beépítése a tantermi munkába komoly kihívást jelentett, és csak nagyon szűk korlátok között valósult meg. Más részről a pedagógusokra (is) áthárult az a feladat, hogy
a közösségi oldalak, a számítógépes eszközök és az internet terjedése hozta csapdákat
kiszűrjék, és hatékony megoldásokat kínáljanak ezek elkerülésére a gyerekeknek és családoknak. A pedagógusok jó része tehát, akár amellett is, hogy lehetőséget látott a kommunikációs technológiában, egyszersmind veszélyként is élte meg és értette meg ezek
mindennapjainkra gyakorolt hatásának rohamos növekedését. A rendszer egyes elemeit
sem hangolták igazán össze: egy jobb iskolában is az átlagos tanuló sokszor csak tíz-tizenegyedikes korára jutott odáig, hogy az oktatásban is használható alapvető applikációkat (pl. a Microsoft Office programjai) ismerje, és önállóan használni is tudja. Sokkal
hamarabb megtanult a Facebookon, Twitteren vagy Tik-Tok-on szocializálódni, mint
egy házi feladatot a megfelelő formában megírni, elkészíteni ezeken az eszközökön.
Mindezen okokból kifolyólag a járványhelyzet és az online oktatás többszörös lépéshátrányban érte a pedagógiát szerte a világon. Egyszerre kellett megoldani az oktatási
folyamatok távmenedzselését, az ehhez szükséges infrastruktúrán mutatkozó öles rések
kitömését, a kommunikációt a diákokkal, a távoktatással egyszerre fellépő módszertani
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és pedagógiai problémákat és a digitális tananyagok kérdését. Ráadásul nemcsak a diáksereg digitális kompetenciáinak rossz vagy nem megfelelő kalibrálása okozott folyamatos problémát, de a tanári társadalom jó részén szintén járványszerűen ütött ki a digitális bevándorlói kategóriába tartozás minden hátránya. Az oktatók jelentős csoportja
ma sem rendelkezik kellő mennyiségű információval és specifikus kompetenciával sem
ezen a különleges területen. Mindenki tudja, milyen volt, amikor a világ nyakába szakadt
az online oktatás.
Ragályos gyógyulás

A digitális világ applikációinak és eszközeinek kezeléséhez szükséges kompetenciák hiánya járványszerűen mutatkozott, de szerencsére a gyógyulás folyamata is „ragályosnak” mutatkozik. Az online üzemmódba való visszatérés szeptemberben mutatkozó
előszele sokakat keresésre ösztönzött, és a továbbképző központok nem tudnak annyi
képzést kínálni, amekkora a kereslet ebben a szegmensben.
Az egyik legnagyobb űrt a rendszeren a digitális tananyagok hiánya jelentette. Ezekkel szemben olyan igények fogalmazódtak meg, mint az interaktivitás, a módszertani
alkalmazhatóság, azaz flexibilitás, és a tananyagok előállításához szükséges idő lerövidítése.
Ezen igények kielégítését szolgálja az a képzés, amelyet az Országos Magyar Továbbképző Központ kínált fel a romániai magyar pedagógustársadalom számára: digitális tananyagfejlesztés a Livresq alkalmazás segítségével.
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Tananyagfejlesztés a LIVRESQ-ben
Nem sok jó van ebben a helyzetben, s abban sem, ahogyan ez az ország reagált rá
eddig, mondhatnánk, ám ha mégis van valami igazán jó, akkor az többnyire a magánszféra részéről jön. Példa erre a LIVRESQ. Ezt a full responsive1 applikációt az Ascendia
S.A. nevű bukaresti cég fejlesztette ki, és a romániai tanártársadalom számára megfelelő
regisztráció mellett egy évig ingyenesen használható.

A LIVRESQ interaktív digitális tananyagok előállítására alkalmas program, amelyen lehet akár leckéket, akár digitális könyveket szerkeszteni. Az így szerkesztett tananyagok internetes linkek segítségével szabadon elérhetővé tehetők a diákok számára.
Használhatók otthoni tanulásra, de online órák tartására is. Mi több, a rendszer nagyon
modern, SCORM kompatibilis2 tananyagokat fejleszt, azaz használható olyan komplex
LMS-ekben3 is, amelyek a diákok és tanárok aktivitását pontosan regisztrálják. Ám az így
létrehozott tananyagok a nem SCORM kompatibilis rendszerekbe is feltölthetők, és ott is
használhatók. A program menüjét az Országos Magyar Továbbképző Központ munka2
E-learning sztenderd, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok által fejlesztett alkalmazások és leckék lehetőleg teljes körűen együtt tudjanak működni olyan LMS-ekkel, amelyek felölelik az oktatásmenedzsment
minden területét, pl. a diákok jelenlétének, aktivitásának nyomon követését, pontszámainak stb. regisztrációját, elektronikus naplók létrehozását és automatikus kitöltését stb. Ilyen ingyenes rendszer pl. a MOODLE.
Vö. https://scorm.com/?utm_source=google&utm_medium=natural_search
3
Learning Management System, oktatásmenedzselő számítógépes program (csomag). Pl. Google
Classroom, Microsoft Teams, MOODLE. A felsoroltak közül SCORM a MOODLE kompatibilis.
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társa, Hibácskó Gizella fordította magyarra, hozzáférhetővé téve a programot a magyar
felhasználók számára is.
A LIVRESQ alkalmas interaktív szöveges felületek létrehozására (pl. harmonika
vagy lapfül), videók beillesztésére, vágására és lejátszására közvetlenül az internetről vagy
a személyi számítógépről, hanganyagok feltöltésére, csatolmányok hozzáadására (pl. ppt,
doc, pdf kiterjesztésben), képek és képgalériák létrehozására, hat feladattípus szerkesztésére és kalibrálására (gyakorlófeladat, felmérés, közvéleménykutatás), valamint olyan
„sorompók” beépítésére, amelyek lépésekre osztják a leckét, és így a diákok otthoni tanulását segítik és némileg ellenőrizhetővé is teszik. A tananyagfejlesztő program erőssége a nyitottság is. A leckékbe más applikációkkal készített tananyagok is beágyazhatók.
Így küszöbölhetők ki például a feladattípusok korlátozott száma okozta hiányosságok.
Beágyazhatók például a Tankockákban (Learning Apps), Wordwallban, Mindmap-ben,
Preziben vagy a genial.ly-n stb. fejlesztett feladatok és szemléltető elemek. A LIVRESQ
ily módon egy sokfelé nyitott, sokféle módszertani megközelítés, internetes lehetőség
és a tanári habitus számára megfelelő, felhasználóbarát tananyagfejlesztő applikációnak
bizonyul. Ráadásul a LIVRESQ adatbázisában több ezer ezzel a programmal szerkesztett
tananyag érhető el ingyenesen a felhasználók számára, többnyire román nyelven. Ha
valamihez hasonlítani szeretnénk a LIVRESQ termékeit, talán nem hajítjuk túl meszsze a sulykot, amennyiben a magyar Mozaweben látható tananyagokhoz mérjük. Annyi
különbséggel, hogy a LIVRESQ-ben magunk állíthatjuk elő tananyagainkat.
LIVRESQ-képzések az Országos Magyar Továbbképző Központ szervezésében
A nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ 2020. október 1.
óta folyamatosan kínál képzéseket a LIVRESQ megismerésére és kezelésének megtanulására. A 20 órás, nem akkreditált, webináriumokat, konzultációt és szakmai támogatást
biztosító képzés minden oktatási szakterület számára nyitott.
A képzés idejének nagy részét a LIVRESQ felhasználói szintű kompetenciáinak a
kialakítása és az önálló felhasználói státusz elérése veszi fel. A program végén a résztve-
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vőknek be kell mutatniuk egy önállóan készített digitális leckét, amelynek összetettsége
természetesen arányban áll a felhasználó pedagógusi habitusával, digitális alapkompetenciáival, életkorával és saját pedagógiai céljaival.
Mivel a LIVRESQ nyitott más applikációk beágyazására is, a képzési program részét
képezi a Tankockák feladatszerkesztő moduljának a kezelése is, illetve más, fentebb felsorolt applikációkra való rámutatás.
A kurzust 2020 november közepéig 79 pedagógus végezte el, akiknek 90 százaléka
sikeresen elsajátította a program használatának csínjait. A 2020-re meghirdetett képzések december közepén zárulnak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium csoportjával. Újabb képzések már csak 2021 január-februárja során kerülnek meghirdetésre, tehát
ekkortól lehet jelentkezni. Az eddigi résztvevők jelentős része katolikus és református
hitoktató volt. Egy másik, nagyobb méretű csoport az óvodapedagógusoké és a tanítóké,
de beiratkoztak társadalomtudományokat, magyart, sőt testnevelést tanító oktatók is.
Közülük egyesek arra is vállalkoztak, hogy módszertani körön mutatják be szűkebb hazájuk pedagógusainak a programban készült leckéiket. Mások szakmai jellegű Facebook
csoportokban osztják meg elkészült tananyagaikat, így segítve kollégáik munkáját. A
bemutatók nagy módszertani tudásról, szemléletbeli változatosságról és kreativitásról
tanúskodnak, de alapvetően a rendeltetésük az, hogy visszaigazolják a képzés fő céljának
teljesülését, az önálló LIVRESQ-felhasználói minőség elérését.
Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné megtanulni, hogyan kell interaktív, esztétikus, működőképes digitális tananyagokat vagy akár tankönyveket szerkeszteni.
Kapcsolat:
Levelezési cím: Országos Magyar Továbbképző Központ, 4102020 Nagyvárad, P-ța
Rahovei nr. 1
Telefon: + 40 770 945 998; + 40 359 451 999
E-mail: centru.formare.maghiara@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CentruFormareMaghiara/
Vélemények a LIVRESQ-képzés után
Elsősorban azért vettem részt a képzésen, mert láttam már az alkalmazásban elkészített leckéket, és kíváncsi voltam, hogyan lehet használni ezt a programot. Kérdés volt
számomra az, hogy hogyan lehet egy olyan programban dolgozni, mely által egyszerre
több műveletet is végezhetünk, mellyel érdekessé, figyelemfelkeltővé tehetjük az órát.
Továbbá az is motivált engem, hogy olyan ismereteket szerezhessek, amelyek segítségével minél szemléletesebb órákat tarthatok diákjaimnak. Azért tartom lényegesnek ezt a
programot, mert itt nemcsak a szokásos prezentációt láthatják a diákok, amivel szemben
úgymond passzívak lehetnek, hanem be tudnak kapcsolódni, és dolgozni tudnak. Az
interaktivitással ébren tarthatjuk a figyelmüket a(z online) tanóra közben. Továbbá a
LIVRESQ program által lehetősége van a tanárnak más programok, alkalmazások felhasználására is. Ez pedig nem mindennapi. A LIVRESQ képes arra, hogy más progra-
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mokat is „befogadjon”. Gondolok itt például a feladatkészítő vagy a gyors reakciót lehetővé tevő alkalmazásokra (Mentimeter, Kahoot stb.).
A képzést lezáró „vizsgamunkám” szerkesztésekor elsődleges célom az volt, hogy
úgy tudjam átadni a diákoknak a mondanivalót, hogy az érthető, figyelemfelkeltő legyen, és az elkészült anyag könnyen használható legyen. A program ebben segítségemre
volt, mivel több alkalmazást be tudtam építeni a bemutatóba. Megjegyzem, a diákok
szeretik is, ha minél színesebb a bemutató: van benne videó is, ami az ő nyelvükön, fiatalos, könnyed módon mondja el a kapcsolódó történetet, és állóképekben is gazdag. Sok
gyerek vizuálisan tanul, vagy így tudja könnyebben elmélyíteni a lényeget. A játékosság
is elengedhetetlen. A program lehetőséget ad például a LearningApps felhasználására, s
így a játékos tanítást/tanulást szorgalmazza. Az is nagyon tetszik a LIVRESQ-ben, hogy
nem csak bizonyos korosztályhoz vagy területhez használható. A képzésen résztvevő
társak vizsgamunkája bizonyította azt, hogy akár hatéves gyermekek számára készítjük,
akár kamasz fiataloknak, ez a program mindenki számára érdekes és élvezetes lesz, és
nagyon megkönnyíti a tanulást.
Saját területemről szólva: úgy gondolom, hogy a hitoktatást is nagyban tudja segíteni, színesíteni a LIVRESQ, akár online, akár szemtől szemben oktatási módról legyen
szó. Nem csak egy „egyszerű” anyagot kapnak a diákok, amit olvasnak, szemlélnek, hanem aktívan dolgoznak benne. Lendületes, motiváló hittanórákat tudunk így tartani.
Mindenkinek csak ajánlani tudom! Hála és köszönet a képzésért! (Magyari Apolka – római katolikus hittantanár, József Attila Általános Iskola, Csíkszereda; Mártonffy György
Általános Iskola, Csíkkarcfalva)
*
Szembesülve a vírus okozta helyzettel, az online oktatás buktatóival, azon gondolkodtam, hogy bizonyára nehéz feladatuk van a pedagógusoknak. Azzal a kérdéssel is
eljátszottam, hogy helyükben én hogyan oldanám meg a helyzetet? Biztosan létezik valahol egy „varázskönyv”, amelyikben az ilyen esetekben alkalmazni szükséges fortélyok
olvashatók… Hitoktató-jelöltként úgy vélem, hogy jó, ha van a tanár zsebében néhány
kreatív ötlet. Amikor először találkoztam a LIVRESQ programmal, pontosan ez volt az
első gondolatom: Kreatív! Nem is volt kérdés, hogy szeretnék-e jobban megismerkedni
a felülettel!
A LIVRESQ egy rendkívül hasznos és praktikus program. Amellett, hogy a felhasználók olyan leckéket, feladatlapokat tudnak létrehozni, amelyekkel nagyban megkönynyítik saját munkájukat, és a diákokat is motiválni tudják, a sok felület között navigálva
nem veszítik el a fonalat, és új megvilágításba helyezik a feldolgozott témát. Ezáltal az
még érdekesebbé, szemléletesebbé és élvezhetőbbé válik. Egy-egy beékelt rövid videó,
képregénykocka vagy egy-egy elgondolkodtató feladat képes „élményszerűsíteni” az
amúgy sokak által nem kedvelt online teret.
A „vizsgamunkámban” a Krisztust szolgálni az embertársban: Kalkuttai Szent Teréz
című, nyolcadik osztályos leckét dolgoztam fel. Három szakaszban bontottam ki a témát.
Első körben fontosnak tartottam, hogy képekkel, galériával szemléltessem mindazt, ami
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olvasható, továbbá igyekeztem beszúrni a témával kapcsolatos plusz érdekességeket is,
amelyek egy kattintással, legördülő lapfülek segítségével elolvashatók, böngészhetők.
A folytatásban kisfilmeket ékeltem be, három különböző típusú feladatból egy gyakorló
kérdéssort és egy ellenőrző tesztsort. Végezetül egy videórészlettel és szintén néhány
érdekességgel zártam a témafeldolgozást. Mellőzhetetlennek tartottam az ábrákat, az
érdekességeket, a videókat és azt, hogy minden könnyen kapcsolódjon az élethez.
A program egyik erőssége, hogy internet segítségével bárhonnan és bármikor elérhető, tantárgytól függetlenül alkalmazható, és szinte bármi beékelhető, amivel szemléltetni lehet. A diák egyedül is tudja nézegetni az elkészített leckéket, mivel nem szükséges
hozzá tanári engedély. Az élő tantermi oktatásban is használhatónak tartom. (Dezső Renáta – harmadéves egyetemi hallgató, BBTE, Római Katolikus Teológia Kar, didaktikai
teológia szak)
*
Azért jelentkeztem a képzésre, mert fejleszteni akartam a digitális kompetenciáimat, és azt megtanulni, hogy miként lehet interaktív leckét készíteni, amely által a diák
is teljesen bevonható a tanulási folyamatba. Nagyon örülök, hogy megtanulhattam a
LIVRESQ program használatát. A program nagyon sokat segíthet abban, hogy a diákok
ne csak szemlélők legyenek az órán, ne csak olvassák a küldött anyagot, hanem feladatokat oldjanak meg, képeket, videókat lássanak, és ezzel közelebb kerüljenek a tartalmakhoz. A program különböző elemek a beszúrását lehetővé teszi, be lehet ékelni képet,
hangot, videót, tesztet vagy gyakorlófeladatot, de még kis „asszisztenst” is be lehet szúrni, aki végigvezeti a diákot a leckén. A LIVRESQ mindenképpen segíthet érdekessebbé
tenni az iskolai és a plébániai hittanórákat. Most, az online oktatás idején is aktivizálja a
diákokat, akik könnyen tanulhatnak vele. Örülök, hogy részt vettem a képzésen, ami sok
jó dolgot tanított ahhoz, hogy tanárként vagy az egyetemi pedagógiai gyakorlat során
motiváló, érdekes és szép leckéket mutathassak (be) a bármilyen korosztályú diákoknak.
(Csiki Amanda – harmadéves egyetemi hallgató, BBTE, Római Katolikus Teológia Kar,
didaktikai teológia szak)
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Kovács Szilvia

Készítsünk interaktív leckét egyszerűen!
A LIVRESQ program alkalmazásáról

S

zeptemberben egy kolléga osztotta meg a LIVRESQ programban készült interaktív
leckéjét. Rögtön kedvet kaptam arra, hogy magam is megtanuljam kezelni ezt
az alkalmazást. Már a tavaszi online-oktatás idején örültem volna egy olyan
felületnek, ahol egy helyen lehet megosztani különféle alkalmazásokat és fájlokat (videó, kép, interaktív feladat, szöveg). A LIVRESQ pont erre szolgál: a leckébe nem csupán
linkeket illeszthetünk be, hanem magát az alkalmazást is anélkül, hogy egy másik honlapra kellene átmennünk, de természetesen lehet linket is betenni, ami a tárgyalt téma
iránt érdeklődő diákok számára nyújthat további elmélyítésre lehetőséget. A program
használata akár segítség nélkül is elsajátítható, egy egyszerűbb leckét rögtön elsőre sikerült összehoznom, azután, ahogy egyre több leckét készítettem, szépen lassan fölfedeztem az apróságokat, amelyekkel szebbé és érdekesebbé tehetem a leckéimet.

A digitális hittankönyv alapján készített lecke
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Kezdetben arra használtam a programot, hogy az online térbe kényszerített
hittant érdekessebbé tegyem. Ekkor a diákjaim még rendesen jártak iskolába,
miközben a vallásóra már online volt. Nem lehetett videókonferenciás órát tartani, ezért rendkívül örültem, hogy így egyéni feldolgozásra küldhetek nekik
anyagot és feladatokat egyszerre. Ugyanakkor ezeket az interaktív leckéket felhasználtam a személyes jelenléttel megtartott óráimon is segédanyagnak (akár
csak magamnak, akár projektorral kivetítve). Most pedig, amikor mindenki online munkarendre tért át, úgy kezdtem el használni a programot, hogy a
videókonferenciás órán megosztott képernyőn kivetítem a LIVRESQ-ben előre
elkészített leckét, és azzal szemléltetem az órát (videó, kép, hang, szöveg). Az óra
után megosztom a diákokkal a leckét, amiben megtalálják az óra vázlatát, a házi
feladatot és mindent, amiről az órán szó volt. Házi feladatnak a LIVRESQ-ben
készíthetünk teszteket, de be is ágyazhatjuk például a LearningsAppal vagy más
feladatszerkesztővel készült interaktív feladatokat.
Az interaktív lecke készítése a LIVRESQ programban

Amikor szerkesztjük a leckét…
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A lecke tervezését ugyanúgy kezdem, mint a hagyományos lecketervnél:
megfogalmazom, milyen kompetenciákat szeretnék fejleszteni, és mi az oktatásiés nevelési cél. Amikor a célt sikerült megfogalmazni, még azt is el kell dönteni,
hogy egyéni tanuláshoz vagy videókonferenciás órához készül-e a terv. Ezután
elkészítem hozzá a vázlatot. A vázlat alapján meghatározom, hány részből (lapból) álljon a lecke, és hogy legyen-e sorompó benne (bizonyos feladat teljesítése
nélkül nem lehet továbblépni a következő oldalra – ez az egyéni tanulásnál lehet
hasznos). A következő lépés már az alkotás. A vázlat alapján elkezdem a lecke
nyers szerkesztését, és az egyes pontokhoz keresek anyagot az interneten, vagy
szükség esetén magam készítek (hang felvétele, diaképek, interaktív feladat szerkesztése). Ezeket elhelyezem az alkalmazásban. A végén, amikor elejétől végéig
elkészültem a leckével, jöhet a díszítés: háttérszín, megjelenés formája, árnyékolás… ezek szebbé és látványosabbá teszik az elkészült művet.
Az interaktív leckék szerkesztésének lényege

Kép, feladat, magyarázat egy helyen
Ugyanaz, mint a hagyományos tanításnál: a diák oktatása és nevelése. Az online térben viszont ezt sokkal nehezebb megvalósítani. A diákokkal már nem
lehetünk egy térben, még nehezebb motiválni őket, a figyelmüket fenntartani és
az elsajátított tudást ellenőrizni. Még több múlik a diákon és a családján. Éppen
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ezért nagyon fontos, hogy az általunk készített anyag fölvegye a versenyt a digitális világból rájuk zúduló tartalmakkal. Minden leckémnél igyekszem változatosan
feldolgozni az anyagot. Kevesebb olvasnivaló legyen, ugyanakkor több kép,
videó, hanganyag. A leckébe beillesztett feladatok segítik az önellenőrzést, a
végére pedig adok egy olyan feladatot, amely kivezeti őket az online térből: például Isten teremtett világának szépségét szemlélni, imádkozni, fogalmazást írni
stb.
A program felhasználhatósága
Azoknál az évfolyamoknál, ahol van digitális tankönyv, viszonylag könnyen
és gyorsan készíthetünk LIVRESQ-leckét, hiszen a digitális anyag egy helyen van,
nekünk csupán szebb köntösbe kell helyeznünk és átláthatóbbá tennünk.
Jóval nehezebb helyzetben vagyunk, ha nincs semmilyen hivatalos digitális
tananyag. Ebben az esetben sokkal több munkára lesz szükségünk ahhoz, hogy
színvonalas leckét készíthessünk.
Egyéni tanulásnál nagyon jó a program, mert a megjelenése alkalmazkodik
a felhasználó eszközéhez. Így jól látható laptopon, de tableten és okostelefonon is
megfelelő méretű még a szöveg is.

Egy diák által visszaküldött kép a megoldott feladatokról
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A videókonferenciás órán viszont kevésbé alkalmas, hiszen a megosztott
képernyő nem alkalmazkodik a diák eszközéhez, ezért az ilyen órára szerkesztett
lecketervnél más formátumot kell használni: nagyobb betűméretet és figyelni kell
arra is, hogy ne legyen több hasáb. Ez nem olyan szép és látványos, de itt fontosabb a praktikusság és olvashatóság.
Személyes vélemény
A programot nagyon jónak tartom, mert kis tudással, könnyen és viszonylag
gyorsan készíthetünk egyszerű interaktív leckét, ugyanakkor több idő és energia
befektetésével profi anyagot adhatunk diákjainknak. Érdemes belevágni a program kezelésének elsajátításába, mert nagy örömöt okozhatunk vele nem csupán
diákjainknak, hanem akár testvéreiknek vagy szüleiknek is, és összehozhatja a
családot, ami ebben az időszakban fontos célunk lehet, különösen igaz ez a hittan
tanítására, de véleményem szerint minden tantárgy jól jár azzal, ha a család
belepillanthat a tanterem kulisszáiba.
Befejezésül álljon itt egy édesanya üzenete, ami mindannyiunkat motiválhat,
hogy szép és tartalmas leckékkel segítsük diákjainkat ebben a rendkívüli helyzetben (is): „Nagyon érdekes, és jó sok munka van belefektetve az interaktív leckébe!
Ezt még a szülő is szívesen hallgatja, és szívesen oldja meg a feladatokat! :)”
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Nemes István

Az angyali üdvözlet – Mária döntés előtt
(9. osztályos katolikus hittanóra-vázlat)
Fejlesztendő kompetenciák:
- Aktuális tények, jelenségek és helyzetek bibliai üzenethez viszonyított elemzése (4)
- A mindennapi élet egyes aspektusainak Jézus életéhez viszonyított bemutatása
(4.1.)
- Az Újszövetség egyes szövegeinek értelmezése a hitéletre vonatkozó következményeik tekintetbe vételével (2.)
- Olyan üdvesemények felfedezése, amelyek az egyéni és közösségi hitéletre nézve
következményekkel bírnak (2.1.)
- Jézus életének eseményeit a keresztény élet modelljeiként vizsgálni (2.2.)
1. Ráhangoló – felvezető rész
Ima: Az órát ráhangoló imádsággal kezdjük: Isten jelenlétébe helyezzük magunkat,
és kérjük, hogy adja meg a szükséges éberséget ahhoz, hogy felismerjük és meghalljuk
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azt a belső hangot, amelyen keresztül ő vezet bennünket. Kérjük azt is, hogy meg tudjuk
különböztetni ezt a hangot azoktól, amelyek ettől az úttól eltéríteni akarnak bennünket.
Felvezetés: „Ma egy nagyon fontos bibliai személlyel és egy nagyon fontos döntéssel
fogunk foglalkozni.”
Játék: „Ismertem egy embert…”
Az osztállyal szemben elhelyezünk egy üres széket. Elmondjuk, hogy ez egy olyan
személy helye, akinek az alakját ők kell megrajzolják, ők kell jelenvalóvá tegyék ezt a
személyt.
Online variáns: Egyik diákunkat, akit a Mária szerepére választunk, megkérjük,
hogy a Zoom vagy Google Meet alkalmazásban egy másik gépről is lépjen be, vagy a
saját felületét nevezze át kezdetben ismeretlenné. Így lesz egy ismeretlen személy is közöttünk, aki a jelenet során végig hallgat.
A fiatalok feladata az, hogy a játék során megalkossák Mária portréját olyan tulajdonságokból, amelyeket Máriához illőnek találnak. Itt azonban még nem áruljuk el,
hogy Máriáról van szó. Ezt csak az első mondat fogja feltárni. A szabályokat azonban
elmondjuk:
Mindenki mond egy mondatot, amely úgy kezdődik: „Ismertem egy fiatal lányt,
aki…”, és hozzátesz egy tulajdonságot, amelyről azt gondolja, hogy talál a fiatal lányhoz.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi indítjuk a játékot, és figyelni kell arra, hogy az
első mondatban kiről van szó.
Hagyunk 10–20 másodperc hatásszünetet, hogy megteremtődjék a dispozíció.
Online variáns: Vigyázunk arra, hogy csendben és sorrendben, mintha egy szertartásról lenne szó, vezényeljük le csendben a digitális változatot. Mivel a diákok ezúttal
nem padokban ülnek, és nem látják, hogy a mi képernyőnkön milyen sorrendben tűnnek fel, ezért nevükön szólítjuk őket, és ezt a szabályt az elején közöljük is velük.
- A tanár elindítja a játékot azzal, hogy megadja Mária személyazonosságát: „Ismertem egy fiatal lányt, aki Isten Fiának édesanyja lett.”
- A diákok tovább folytatják a játékot kiegészítve a mondatot tulajdonságokkal vagy
érzelmi töltetű életrajzi elemekkel: „Ismertem egy fiatal lányt, aki…”
Ajánlás: Vigyázzunk arra, hogy az óra elején teremtett csend, az Isten jelenlétébe
helyezkedés csendje megmaradjon.
2. A téma feldolgozása/Jelentésteremtés
Az angyali üdvözlet története és egy kép szemlélése
- Miután így közelebb hoztuk Mária személyét, kivetítjük Leonardo da Vinci Az
angyali üdvözlet című képét. Hagyjuk, hogy a diákok rövid ideig halk zene kíséretében
szemléljék a képet.
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- Ezután a halk zenével a háttérben elolvassuk Lukács evangéliumából az angyali
üdvözlet történetét, miközben a gyerekek még mindig a képet szemlélik.
Kép: Leonardo da Vinci: Az angyali üdvözlet
Zene (az alábbiak javasoltak, választható módon):
Max Richter: On the Nature of Daylight. https://youtu.be/b_YHE4Sx-08
Arvo Pärt: Salve Regina https://youtu.be/f1CNNf9iU9Y
Yiruma: River Flows in You https://www.youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0
Taizé: Instrumental https://youtu.be/UBjBWjLFr_Q
Lk 1,26–38: Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába,
amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt,
Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő,
a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és
uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége«.
Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?«
Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz
téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te
rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak
hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen«. Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal.
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Megjegyzések az online változathoz: A kép szemlélése történhet képernyőmegosztással, de úgy is, hogy mindenkinek elküldjük a képet, és minden diák a saját gépén szemléli
azt. A zenét viszont adhatjuk mi úgy, hogy megosztjuk a készülékünk hangját, ha van
erre lehetőség a kommunikációs felületünkön.
Párbeszéd: az angyal és én
- Megkérjük a résztvevőket, hogy képzeljék el, az angyal őket látogatja meg a Máriának hozott hírrel. Írják le, hogyan folyt volna le ebben az esetben a párbeszéd köztük
és az angyal között. (Ha felmerül a kérdés, hogy a fiúk ezt hogyan tegyék, megkérjük,
vonatkoztassanak el nemi hovatartozásuktól).
Online variáns: Ha online térben tartjuk az órát, a munka idejére (kb. 5 perc), a diákok kikapcsolhatják a mikrofonokat és képernyőiket.
- Bekapcsolt képernyőkkel meghallgatjuk a párbeszédeket.
Mária döntéshelyzetben
- Egy résztvevőt (lehetőleg lányt) kiválasztunk önkéntes jelentkezés alapján, és kiküldünk a teremből.
- A bent maradottakat megkérjük, álljanak fel két csoportba aszerint, hogy igennel
vagy nemmel válaszoltak párbeszédükben az angyalnak, Istennek kérésére.
- Megkérjük a két csoport minden tagját, fogalmazzanak meg egy-egy pro és kontra
érvet, egy-egy rövid mondatban: „Vállald, mert…!”, „Ne vállald, mert…!”
- Ezt a mondatot el kell majd mondaniuk, amikor a kiküldött résztvevőt behozzuk a
terembe, és elvezetjük közöttük.
- A kiküldött résztvevőnek bekötjük a szemét, és bevezetjük a terembe. Elmondjuk neki, hogy ő most az a személy, akit az angyal meglátogat és megszólít. A látogatás
nyomot hagy benne, és különböző belső hangok szólalnak meg ennek nyomán benne,
figyelje meg a rájuk való reakcióit.
- Végigvezetjük a sorfalak között. Közben tekintetünkkel irányíthatjuk a pro és
kontra érvek elmondását, sugallását.
- Miután a sor végére értünk, levesszük a kendőt a vezetett résztvevő szeméről, leültetjük az üres székbe, a többieket pedig megkérjük, hogy foglaljanak helyet a megszokott
padjukban.
- Arra kérjük vezetettünket, beszéljen belső tapasztalatiról: Mi játszódott le benne,
amikor végigment a két sorfal között.
Figyelem! Nem kérünk tőle olyat, hogy döntsön a Mária helyében!!! A hangsúly itt a
szituáció megélésén van, nem egy döntés kicsikarásán!

62

MÓDSZERKOSÁR
Online változathoz: A fiatalt, lehetőleg lányt, akit a foglalkozás kezdetén Mária szerepére kértünk fel, megkérjük, hogy hagyja el a találkozót, és 5 percen múlva jelentkezzék vissza. Közöljük vele, hogy meg kell várnia, amíg visszaengedjük. Saját „idegen” képernyőjére pedig képernyőborítónak helyezzen el addig is egy Istenanya ikont, és lépjen ki
ideiglenesen azzal is, aztán lépjen vissza öt perc múlva. A csoport tagjaival megbeszéljük
a csoportbontást úgy, mint fent. Megszervezzük, hogy nevezzék át képernyőiket Hang 1,
Hang 2, Hang 3-ra stb., és képernyőiket sötétítsék le. Miután ez megtörtént, a foglalkozást a fent leírt módon folytatjuk, azzal a különbséggel, hogy szólítjuk a hangokat: első
hang, második hang stb.
3. Megbeszélés – összegzés – lezárás
- Milyen benyomások, élmények keletkeztek a foglalkozás során?
- Mi volt az a döntő mozzanat, aminek alapján Mária igent mondott Jézus befogadására?

A foglalkozás végén a székre teszünk egy Istenanya ikont, gyertyát gyújtunk, és imát
mondunk értelmezésként:
„Istenünk, te kiválasztottad Máriát, aki egész életét a te akaratodba simulva élte le.
Köszönjük neked Máriát, aki megmutatta, hogyan kell belesimulni a te akaratodba. Köszönjük, hogy döntéseinkben bennünket vezetsz is a szívünk mélyéről. Kérünk, segíts
ébernek maradni, hogy mindig meghalljuk hangodat, és meglegyen az erőnk a megfelelő
döntés meghozatalához.”
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Kovács Szilvia

Krisztus Király ünnepe
(Iskolai katolikus hittanóra online munkarendben)
Ez a lecketerv egy római katolikus hittanórához készült, de a benne foglalt ötletetek,
programok alkalmazhatók más tantárgyak óráihoz is.
A lecke témája: Krisztus Király ünnepe, a katolikus egyház egyik főünnepe. Az egyházi év utolsó vasárnapján az egyház Krisztust mint a világmindenség királyát ünnepli.
Az egyházi év kezdetét advent jelzi, amikor Jézus első érkezésének ünnepére készülünk
(karácsony). Krisztus Király vasárnapja pedig Jézus második eljövetelére irányítja figyelmünket. Ez az ünnep egész hívő életünkre hatással van: az, ahogyan Jézusra tekintünk
(„Ti kinek tartatok engem?” vö. Mt 16,15), meghatározza vallásos életünk formáját.
Krisztus nem csak a világmindenség királya, hanem a mi személyes királyunk is.
Ennek az órának a célja kettős: a diákok tudják, milyen király is valójában Jézus.
Emellett érezzék át a meghívást, hogy ők is Jézust kövessék, helyezzék életüket az ő kezébe, és fogadják el őt Szeretet-királyuknak.
Az óra során a következő kompetenciák fejlesztését tűzöm ki célul:
- a tanuló ismerje Krisztus király ünnepének eredetét és tartalmát (1.2.);
- a tanuló tudja megfogalmazni, milyen király Jézus (1.2.);
- a diák ismerje és meg tudja cáfolni a téves elképzeléseket Jézus királyságáról (1.3.);
- a diák érezze át Jézus királyságának jelentőségét (3.1.);
- a tanuló fogalmazza meg a saját válaszát Jézusnak, aki az ő személyes királya akar
lenni (3.2.; 3.4.)
Korcsoport: A lecke az ötödik osztályos tanmenet része, de egy kis átalakítással
felhasználható más évfolyamok számára is (leginkább III–VIII. évfolyamoknál).
A lecke típusa: kombinált, vegyes típusú óra (leginkább új ismereteket közlő és gyakorlati alkalmazást elősegítő óra).
Felhasznált források:
- Tanterv – Magyar nyelvű római katolikus vallás V–VIII. osztály (2. számú melléklet az oktatási miniszter 3393 / 28.02.2017 rendeletéhez; https://hittan.ro/wp-content/
uploads/2020/10/Programa-scolara_noua_in-_lb_maghiara_cls_V_VIII_din-2017_
Religie_Cultul-romano-catolic-lb.maghiara_Clasele-V-VIII_Traducere-lb.-maghiara.
pdf)
- A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 2002.
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- Kivetítésre, interaktív tanári jegyzet: https://library.livresq.com/details/5facefb54
d37810007e093db
- Digitális tankönyv: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/
Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/cap01-2/p34.
html
- Bevezető videó a leckéhez: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20
V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/
assets/a-34-1/vid.html
- Szófelhő készítő program: www.mentimeter.com
- Digitális Biblia: www.szentiras.hu
- Király vagy (ének): https://www.youtube.com/watch?v=s8HW-BhikA8
- Christus vincit (ének): https://www.youtube.com/watch?v=LxDG-vbXEp0
- 45. zsoltár (ének): https://zsoltaros.ewk.hu/44--zsoltar/
Bevezetés: keresztvetéssel kezdjük az órát, ezáltal tudatosítva Isten jelenlétét közöttünk, még az online térben is. Ő az, aki összeköt bennünket még a technikai eszközök
előtt.
Előzetes ismeretek felmérése:
1. Mindenféle különösebb bevezető nélkül megkérdezzük a diákokat, hogy nevezzenek meg történelmi királyokat (szóban vagy a chatbe írva a neveket). Szükség esetén
rávezető kérdésekkel segítjük őket.
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2. Miután már a gondolataikban ott vannak a királyok, meghívjuk őket, hogy a
Mentimeter alkalmazás segítségével (pl. https://www.menti.com/gp8utmcuav)1 közösen
készítsünk egy szófelhőt, melynek témája: mije van egy földi királynak, és mivel foglalkozik? (Ez a későbbiekben majd ahhoz kell, hogy összehasonlítsuk Jézus királyt a földi
uralkodókkal, és megállapítsuk, mik a hasonlóságok és mik a különbségek közöttük.)
Áthajlás: A király az Ószövetségben
- Ez az 5. osztályban jó kitérő, mert 4. osztályban tanulták az Ószövetség fontosabb
királyait, ugyanakkor ez már megalapozza az új anyagot. A többi évfolyamon elég röviden megemlíteni.
- Kivetítünk egy zsoltárrészletet, amit egy önként jelentkező gyermek felolvas:
https://szentiras.hu/SZIT/Zsolt45
- Ezután megbeszéljük (vagy a tanár elmondja, ha nem emlékeznek rá), mit jelentett
a királyság az Ószövetségben (mik a király feladatai, ki a legfontosabb király?). Ennek a
résznek a végére eljutunk oda, hogy a nép igazi királya Isten.
Új ismeretek átadása/Jelentésteremtés: Krisztus a világ királya
Megnézzük a bevezető videót az 5. osztályos digitális tankönyvből.
Magyarázat: (esetleg közben, inkább óra után „aszinkronban” vázlatírás)
A tanár itt részletesen elmagyarázza, mit jelent az, hogy Jézus király, és miben hasonlít / tér el a földi királyoktól. A magyarázat tartalma vázlatosan ez:
Jézus másféle király, mint a földi királyok.
- „Értünk szegénnyé lett, hogy minket meggazdagítson” – vagyis bevezessen Isten
kegyelmének gazdagságába.
- Bár Isten Fia és Dávid király leszármazottja, mégis kiüresítette önmagát, hogy
minket gazdaggá tegyen: istállóban született, vándortanítóként tevékenykedett, visszautasította, hogy a nép királlyá tegye…
- Saját küldetését szolgálatként fogta fel („aki első akar lenni…”, lábmosás, „azért
jöttem, hogy életemet adjam”, Jó pásztor).
- Ugyanakkor: Virágvasárnap, „az én országom nem e világból való”. „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön.” – lelki hatalom!
- Magát azonosítja a szegényekkel, betegekkel, kicsinyekkel…
- Magát kiszolgáltatja az Eucharisztiában.
- A világ végén viszont dicsőségben tér vissza
Gyakorlati alkalmazás, élethez kötés: Krisztus az én királyom
Ez az óra csúcspontja, itt válik a lecke „életszagúvá”. Eddig inkább elméleti oldalról
tárgyaltuk az ünnepet, most a diákok lelkét szólítjuk meg.
1
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Ez egy példa. Minden tanárnak el kell készítenie a sajátját, amit kezelni tud (pl. újraindítani).

MÓDSZERKOSÁR
- Arra hív, hogy vele „uralkodjak” – vagyis legyek olyan, mint ő. Ehhez a recept:
- Kivetítjük Krisztus király képét, és megbeszéljük, mit látunk a képen.
- Ha van idő, felolvassuk vagy elmondjuk Mt 25,31-40-et (esetleg házi feladatnak is
adható)
- Ezután meghívjuk a diákokat, hogy ők is adják át az életüket Jézusnak, vagy ha
ezt már megtették, erősítsék meg az igenjüket. Egy rövid bevezetés után meghallgatjuk a
Király vagy, Jézus király kezdetű éneket (lásd a források között).

Az új ismeretek rögzítése: Ez a rész
elhagyható, vagy a következő óra elején
ismétlésnek használható.
- Az ünnep helye a liturgiában: az
egyházi év utolsó vasárnapja (nov. 26–
29. között)
- Neve: Krisztus, a világmindenség
királya (VI. Pál)
- Tartalma: milyen Jézus királysága
+ második eljövetele – beteljesedés (új
ég, új föld: amilyennek Isten szánta)
- Ha van idő (inkább nagyobbaknál): téves elképzelés Jézus királyságáról
(Neked szól és Út a Szentíráshoz tankönyvbéli rovatok alapján)
Házi feladat: az ötödikes tankönyv
négy feladata közül választhat a diák.
A csoportos feladatok is adhatók házi
feladatnak (akár a tanár által beosztott
csoportoknak), de megbeszélhetők a
tanórán is (ezen, vagy a következőn) az
online térben kialakított csoportszobában.
- Egyéni / 2.: Írj fogalmazást „Az én királyságom” címmel! Fogalmazd meg, milyennek kellene lennie egy olyan királyságnak, amelyben az emberek a lehető legjobban
élnek!
- Egyéni / 3.: Keresd meg, mi a Jézus keresztfájára került négy betű jelentése! Keresd
ki a hozzá kapcsolódó bibliai gondolatsort (Jn 19,17–22)!
- Csoport / 1. Törvényhozás. Négyes csoportokban fogalmazzatok meg szabályokat
arra vonatkozólag, hogy miknek kellene érvényesülniük az online munkarendben működő iskolában! Vegyétek alapul az élet olyan területeit, mint az egymással való viselkedés, a tanárokkal szembeni viselkedés, tanulás, felmérők írása stb.! – Ezt el lehet készíteni
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akár a Trello programban is, ahol egymás munkáját láthatják, és a következő órán meg
lehet beszélni röviden.
- Csoport / 2. ötletek: beszélgessetek arról, miként tudjátok követni Jézust, a lelkek királyát! Ötleteitekből készítsetek kis plakátokat! – Ezt szintén lehet a trellóban vagy
jamboardon.
Az óra értékelése és lezárása:
Ha van időnk, gyors körkérdés: mi volt a legjobb pillanat az órában számodra? (szóban / chatfalra beírva)
Ima:
- spontán (dicsőítés és hálaadás azért, mert Jézus a világ királya és a mi királyunk)
- vagy az ünnep egyetemes könyörgéseinek felolvasása (ebbe a diákok is bevonhatók)
Befejező ének: Cristus vincit
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Az erdélyi magyar tannyelvű Waldorf iskolák
története megalakulásuk sorrendjében (2)
„Semmi sem állja útját annak az eszmének, melynek eljött az ideje.”
Victor Hugo
A sepsiszentgyörgyi Waldorf Iskola története
Az 1994-es indulás

S

epsiszentgyörgyön a Waldorf-iskola megálmodója Ferencz Réka újságíró, három
kisgyerek anyukája volt. Amikor 2020 januárjában megkértem, hogy meséljen a
kezdetekről, szívesen vállalta a beszélgetést. Az alábbi rész a Ferencz Rékával való
beszélgetés és a saját visszaemlékezésem alapján született.
Réka elutasítja az iskolaindítói titulust. Szerepét csak abban látja, hogy akkor, a politikai fordulat után kevéssel, 1994-ben lépett. Egyszerű az ok: iskolába készülő gyerekekei
voltak, akiknek valami mást szeretett volna nyújtani, mint amit akkor a hagyományos
iskola adni tudott. Olyan iskolát álmodott, amelyik a világot a maga sokszínűségében
mutatja meg, amelyik élő, hasznos tudás birtokába juttatja majd az oda járókat. Éppen
25 éve annak, hogy én elköteleztem magam, felvállaltam a sepsiszentgyörgyi magyar
Waldorf osztály elindítását (a Mihály Vitéz Líceumban a román Waldorf osztályosok,
Onofrei Olga diákjai ekkor már harmadikosok voltak).
Én, aki akkoriban Zabolán tanítottam matematikát. 1992-ben két újságcikkre lettem figyelmes, mindkettő Ferencz Réka tollából származott. Egyik a brassói Waldorfszimpóziumot hirdette, a másik egy nemezkészítő tábor hírét hozta, a részvétel nagy
lehetőségét villantotta fel. Az első cikk szövege nagy hatással volt rám, aki hatéves tanári
múltamban már számos területen foglalkoztattam a diákjaimat (néptánccsoportot működtettem, hegyi és biciklitúrákat szerveztem, a katedrám kiegészítéseként kapott kézimunkaórákon újszerű dolgokat tanítottam).
Ezeken az extra tevékenységeken a gyerekekkel közösen megélt öröm nagyobb volt
annál, amit a matekkatedrán naponta megéltem. A cikkből egy olyan iskola lehetőségét láttam meg, amely épp azt kínálja fel, amit én már teszek tulajdonképpen. Bejelentkeztem hát a szimpóziumra. A nemeztáborban nem tudtam részt venni, de egy napra
átbicikliztem Kovásznáról Csernátonba, hogy ízelítőt kapjak legalább. Bekapcsolódtam
a munkálatokba, szívesen fogadtak. Összeszokott csapat dolgozott a nemezmunkákon.
Akkor ismertem meg Dan Juditot, aki a kolozsvári csapatával képezte a tábor magját.
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Amikor a szimpózium első napján viszontláttam a csernátoni nemezelőket, megéreztem, hogy találkozásunk egy hosszabb útnak a kezdetét jelenti. A szálakat 1993-ban kötöztük össze, amikor megjelentem Sepsiszentgyörgyön (ugyancsak újsághirdetésre) az
első iskolanépszerűsítő találkozón, ahol Dan Judit előadói minőségben, Ferencz Réka
pedig a gyereke számára iskolát szervező szülő szerepében volt jelen. Judit mutatott be
egymásnak, és már ketten voltunk, szülő és tanár, akik akartuk az iskolát. A szimpózium után jelentkeztem a bukaresti tanárképzőre. Felvettek, tartalmas évet töltöttem Bukarestben, nagyon készültem az osztálytanítóságra. Eközben Ferencz Réka szervezte az
osztályt. Megtudta az indulás feltételeit (15 gyereket kellett akkoriban összegyűjteni), befogadó iskolát kellett keresni, tanfelügyelői engedélyeket kérni. Óvodáról-óvodára járt.
Bekérezkedett nagycsoportosok szülői értekezletére, ott mesélt a Waldorf-pedagógiáról.
„Látszott, hogy sokan vannak, akik szeretnék, de nem merik megtenni – mesélte. Az ismerőseimhez fordultam, a barátaimhoz, akiknek iskolába induló gyerekeik voltak. Arra
gondoltam, hogy ha egy ember, akivel kölcsönösen ismerjük egymást, látja, hogy én a
saját gyermekemet odakínálom a Waldorfnak, ő is megteszi talán.” Eredményes politika
volt: harminc gyerek került fel az indulási engedélyt kérő listára: barátok, rokonok, ismerősök és egyszerűen a hirdetésre érkező emberek is voltak azon a listán.
Az iskola is hamarosan megkerült. A Váradi József Általános Iskola fogadott be
minket, melynek Demeter Miklós személyében nagyon nyitott igazgatója volt. Harcolt
értünk foggal-körömmel, szeretett is minket. Végigkísért utunkon a VIII. osztályig. Minden ünnepélyünkön, előadásunkon részt vett, táborainkban meglátogatott. Teljes szabadságot adott, bizalmát élveztük mindvégig. Könnyű életünk volt a Váradi iskolában. A
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kollégák kissé csodabogaraknak tartottak, kétkedve figyelték munkánkat, de elfogadtak.
Matematikából éreztem meg először, hogy nem tesz jót, ha elakadásomban tankönyvhöz
fordulok. Az alaposan kidolgozott, hagyományos és ismerős tanterv biztonsága, rutinja
hamar beszippantott. Féltem, hogy elkanyarodom a helyes úttól. Az évek folyamán rájöttem, hogy csak a megküzdött, kiizzadt saját út vezetett előre.
Mindenki azt hitte, hogy a Waldorf-pedagógia nagykönyvében minden meg van
írva. Csak menni kell az úton előre. A valóság pedig az, hogy a Waldorf-tanterv csak a
körvonalakat, a keretet adta. Tartalommal nekünk, pedagógusoknak kellett feltöltenünk.
Ezzel együtt nagy szabadságot kaptunk, óriásit. Sokszor elakadtam, ilyenkor szaladtam
Kolozsvárra kérdéseimmel, kételyeimmel. A zene, a kottaolvasás nehezen ment nekem.
Hiába furulyáztam le kottából egy-egy gyerekdalt, ha a ritmusát nem tettem hozzá helyesen, az eredmény siralmas lett. Kolozsváron mindig megnyugtattak és „feltarisznyáltak” alaposan. Több énekkel a fülemben vonatoztam hazafelé, és dúdoltam őket, hogy el
ne felejtsem hazáig, vihessem az énekes pacsirtáknak az új dalt.

Gyönyörű osztály verődött össze. Egytől-egyig nyitott, érdeklődő, kellő huncutsággal beoltott társaság volt. Szívták magukba, amit tanítottam. Nagyon szép családokból
érkeztek a gyerekek. Abból, ahogyan viselkedtek, beszéltek, viszonyultak egymáshoz,
simítottak el egy-egy konfliktust, hamarosan kiderült ez. Tudatos, egészséges világszem-
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léletű szülők voltak. Sokat voltunk együtt szülők-gyermekek-nevelők. Én a szüneteket
is velük töltöttem, táncházba is elkísértem őket, az osztályból is igyekeztem mindenkit
bevonni a tevékenységekbe. Soha senki nem maradt ki semmiből. A gyerekekkel nagyon
ismertük, szinte éreztük egymást.
Hogy milyen könnyű dolgunk volt, elárulja az a tény, hogy mi abból az osztályteremből ballagtunk el nyolcadikban, amelynek virágküszöbét 1994. szeptember 15-én
léptük át. Igazán nyitott kollégák csatlakoztak hozzánk, és kísértek ezen az úton: már
elsőben bekapcsolódott Dézsi Ildikó, angol-német szakos tanárnő, aki később elvégezte
a Waldorf-képzést is Bukarestben. Nyolcadikig tanította mindkét idegen nyelvet az osztálynak. Később zenetanárt kellett keríteni, aki a tehetséges gyerekeket képességeikhez
mérten tanítja. Szőcs Dániel zenetanár személyében megtaláltuk, akit kerestünk. Ő harmadiktól tanította az osztályt, és a leghosszabb ideig volt a csapattal, ugyanis a líceumi
éveken is kísérte őket, érettségiig. Nyitott volt mindarra, amit a Waldorf-tanterv zenéből
megkövetelt. Az együtt zenélés nemcsak zenei tudásunkat, énekhangunkat, hangszerismeretünket fejlesztette, szociális értékeinket is jó fényesre csiszolta. Megtanított arra,
hogy a csapatban mindenkire szükség van, mindenkiből pedig épp annyi kell, amennyit
a helyzet megkövetel.
Ugyancsak harmadik osztálytól kötöttünk testvérkapcsolatot a Solymári Fészek
Waldorf Iskolával és a Hámori Waldorf Iskolával. Nyaranta együtt táborozott a három
osztály, sok rendkívüli élménnyel gazdagodtunk (a Bükk megismerése, az Aggteleki
barlang hosszú túrájának élményei, kenutúra a Mosoni-Dunán, a Csukás hegység megmászása, a Fekete-tengeri úszótanfolyam örömei, Miskolc környékének megismerése).
Ezen kívül a bukaresti 68-as Iskola velünk párhuzamos Waldorf osztályával is szerveztünk közös programokat (egymást látogattuk, közösen táboroztunk). Román tudásunk
gyarapítására rövideknek bizonyultak ezek a programok, de az egymás elfogadása felé
komoly lépéseket tettünk.
Szinte észre sem vettük, hogy eltelt az első négy év. Hogy folytatjuk-e mindezt a felső
tagozaton, nem is volt kérdéses. Mindenki jött tovább, kíváncsian várta az új tanárok
csatlakozását. Megtaláltuk a Váradi József Iskola legnyitottabb tanárait. Ötödik osztálytól Szakács Gabriella romántanárt, Rabocskay László biológiatanárt, Székely Gyöngyvér
tornatanárt. Nagyon szép utat jártunk be együtt.
A nehézségekre reflektálva Ferencz Réka a megbélyegzést említi, amit viszont ellensúlyozott az, hogy a gyermekek szívesen jöttek iskolába. A nagyszülők kételyei is elmúltak idővel. Amikor végignézték az epochazáró előadásokat, a gyerekek munkáiból
készült kiállításokat, a különböző rendezvényeken való megjelenésüket, végignézték a
füzeteiket, meghallgatták iskolai beszámolóikat, beleolvastak az unokák bizonyítványaiba, már a nagyszülők félelmét is a megnyugvás, az öröm, a bizalom váltotta fel.

Míg a hagyományos iskolába járó barátok délutánonként órákat tanultak együtt
gyerekeikkel, a Waldorfban erre nem volt szükség. Megóvták őket attól, hogy délután
értelmetlen tananyagot kelljen tanulniuk. Meghagyták a gyermekkorukat, azokat az
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éveket, amikor gyermeknek kellett lenniük. Volt idő mindenre délután: sportra, játékra,
kirándulásra. Lemaradtak a gyerekek arról a fajta versenyszellemről, amelyről sokan azt
gondolják, hogy jó. Jó az, amit ötödikben a görög olimpián éltünk meg, amikor mindenki hozta a saját maximumát, nem a másikat akarta legyőzni!
Vívódás azért volt az elején. Tartottak attól, hogy csak a nevében, a külsőségekben
lesz a sepsiszentgyörgyi iskola egy steineri iskola. Kíváncsiak voltak a tartalmakra. Látták, hogy a tanító együtt tanul furulyázni, kötni, horgolni a gyerekekkel. Mindig csak
annyival volt előbb a pedagógus a gyerekeknél, hogy segíteni tudjon az elakadásokban.
A megkérdezett szülőnek volt annyi belátása a pedagógiába, hogy nem várt el a tanítótól
lehetetlent. Akkor még nem tudták, hogy a Waldorf-pedagógia egyik alapelve szerint
a tanító törekvését utánozzák a gyerekek. A felnőttnek a gyerek fejlődésének érdekében megtett lépése megsokszorozódva nyilvánul meg a gyerekben. A szülők érzékelték
a nevelő törekvését, értékelték, és megpróbáltak segítséget nyújtani ebben. Később már
azt kérdezgették, hogy a tanárok, akik csatlakoznak a Waldorf-osztályokhoz, tudnak-e,
akarnak-e majd ugyanúgy építkezni, ahogy azt az osztálytanító teszi? És hál’ Istennek,
akartak és ezért tudtak! Nagyon is!
Ferencz Réka elmondása szerint mindhárom gyermekének lelkében máig megmaradtak a Waldorf-évek nyomai. Az alkotásban, a zene iránti vonzódásban, az őszinteségben, önmaguk bátor felvállalásában érhető ez leginkább tetten. Ott vert gyökeret bennük
az emberiesség, a jótékonykodás, a szép iránti érzék, az igazság iránti elköteleződés. Szeretettel gondolnak vissza az iskolai évekre, a sok emlékre, az ott kapott szépre, jóra. És a
szülők nem csalódtak.
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Az évek alatt a tagozatépítés lassan átcsúszott a tanítók hatáskörébe. A legnehezebb
mindig a következő évfolyam tanítójának a megtalálása volt. Nem volt könnyű évente
rábukkanni arra a pedagógusra, aki elkötelezi magát, eljár a képzésekre, helytáll a tankönyvszerkesztői, tananyagösszeállítói feladatkörben, felkészül minden ünnepre, évente
kétszer táborozik az osztályával, a fél vakációt bizonyítványírással, másik felét továbbképzésekkel tölti. Ha mégis megkerült a tanító, következett a gyerekek toborzása. Akkoriban óvodáról-óvodára jártunk, bekérezkedtünk szülői értekezletekre, meséltünk az
élményeinkből is (amik már kezdtek nekünk is lenni jócskán). Ha elbizonytalanodott
és visszalépett a tanító, nem indult osztály, csalódtak, elbizonytalanodtak a szülők. Ez is
megtörtént. Volt két foghíj a négy évfolyamban, de többnyire népes, színes összetételű
gyerekközösségek és tájékozott, elszánt, egészséges értékrenddel bíró szülői közösségek
verődtek össze.
Az első alapítású Waldorf-osztályok, ahogyan következtek
1994-ben született meg Sepsiszentgyörgyön az a szülői kezdeményezés, amely útjára indította az első Waldorf oktatási módszeren alapuló osztályt. A kezdeti próbálkozás
nem volt hiábavaló, 1994–2007 között négy generáció sikeresen képességvizsgázott, és
legtöbben a város neves líceumaiban folytatták tanulmányaikat.
Elsőként jómagam csatlakoztam a mozgalomhoz, matematikatanári végzettséggel, és az 1994–1995-ös tanévben – a Váradi József Általános Iskola keretein belül
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– elindítottam az első magyar Waldorf-osztályt Sepsiszentgyörgyön. Végigkísértem a
gyerekeket nyolcadik osztályig. 2002-ben búcsúztam tőlük.
Az 1996–1997-es tanévben indult a következő osztály, Fejér Kata tanító vezetésével,
aki VI. osztályig (1996–2002) volt a gyerekek osztálytanítója. 2002–2004 között átvettem
az osztály vezetését, végigkísértem őket is VIII. osztályig.
Az 1997–1998-as tanévben indult a harmadik Waldorf-osztály, Császár Ildikó tanítónő vezetésével, aki a 2002-ben, azaz VI. osztálytól átengedte az osztályt Bajka Mária
kémia szakos tanárnőnek, a csoport az ő vezetésével végezte el 2005-ben a nyolcadik osztályt. Ez idő alatt az osztályokat áthelyezték a Kiss Árpád Általános Iskolába, sajnálatos
módon a helyszínváltozás a létszámra negatív hatással volt.
Az 1999–2000-es tanévben elindult egy újabb osztály. Másfél évig Kádár Kata volt a
tanító, akitől gyermeknevelési szabadsága alatt Becsey Éva tanítónő vette át az osztályt,
és vitte őket negyedik osztály végéig. 2003–2007 között Köllő Zsolt-Ágoston biológiatanár vállalta az osztálytanító szerepet, és kísérte őket nyolcadikig. Mivel a Kiss Árpád
iskolát felszámolták, ők utolsó tanévükre visszatértek a Váradi József Iskolába.
1999 után hosszú szünet következett. Évekig nem született igény a Waldorf-iskolára
Sepsiszentgyörgyön. 2007–2012 között csak egy óvodai csoport képviselte a sepsiszentgyörgyi Waldorf-mozgalmat.
Újraindul a Waldorf iskola
Köllő Zsolt, aki az utolsó osztályt kísérte nyolcadikig, egy nagyon elszánt szülői
közösséggel együtt, 2012-ben saját és a szülői közösség gyerekei számára kezdte újraszervezni a Waldorf-oktatást városunkban. A régi értékek talaján, új csapattal, megújult
erővel, az alapoktól kezdték ismét felépíteni a tagozatot. A 2012-ben iskolába induló gyerekek szülei tapasztaltabbak, járatosabbak voltak a civil kezdeményezések ügyvitelében.
2014-ben kézbe vették az előző generáció szülei által, 1997-ben alapított Sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf – a Waldorf-pedagógia Támogatásáért Egyesületet, és működőképessé
tették. Felfrissített testülettel az egyesület jelenleg is aktívan tevékenykedik a cél érdekében.
Köllő Zsolt feleségét, Ildikót kértem meg, meséljen, mi késztette arra, hogy belevágjon a Waldorf iskola újraindításába.
Amikor férje elvállalta a Waldorf-osztály vezetését, az ő pályáját kísérve csodálkozott
rá a módszer szépségeire, hatékonyságára és közösségépítő szerepére. Nem is volt
kérdés, hogy 2009-ben első gyereküket a Waldorf-óvodába íratják. Az óvoda varázslatos
volt, nagyon jól sikerült a tiszta gyermeki közegben elfogadnia a steineri elméleteket
(2011-ben már két gyerekük járt a Waldorf-oviba).
Mielőtt iskolaérett lett volna a nagyobbik lányuk, elkezdte foglalkoztatni a gondolat,
hogy milyen jó lenne egy Waldorf-iskola. Vajon újra lehet-e indítani a 2007-ben támogatás és érdeklődés hiányában teljesen felszámolt iskolát? Óvodai szülőtársakkal sokat
beszéltek a Waldorf-iskoláról, mint a testi, lelki és szellemi fejlődésre egyaránt figyelmet
fordító iskoláról, amely szemben a lexikális tudást értékelő és erőltető hagyományos oktatással, a mozgás, a művészetek fontosságát is szem előtt tartja. Bár reménykedett, nem
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hitte, hogy lehetővé válhat. Utópiának gondolta, de szerencsére ott volt még három család. Ők jobban bíztak, hittek, hogy mindez megvalósítható. Négy család volt az elindító:
Kacsó Lajos és Hollanda Andrea, Miklós András és Kinga, Kádár Lehel és Zsuzsi és a
Köllő család. Az út nem volt egyszerű, a toborzás, a megfelelő pedagógus/pedagógusok
megtalálása sem. De sikerült! Nagyon fontos szerepet tulajdonít Köllő Ildikó a Nicolae
Colan Általános Iskola vezetőtestületének, Szőcs Emese igazgatónőnek, akinek támogatását folyamatosan élvezhették.
Rá két évre a második kislányukkal hasonlóképpen toborozták az osztályt (itt csak
két család jöhetett számításba: Magyari Zoltán és Bajka Mária csatlakozott hozzájuk). Ez
is összejött. Tökéletes kezdetekről, oktatásról nem beszél, van csiszolni-, alakítani való,
de az évek alatt felhalmozódott tapasztalatok és a szakmai találkozások segítségével
hiszi, hogy egyre jobb minőséget lehet majd lépésről-lépésre teremteni a steineri elvek mentén. Ők maguk, a szülők is alakultak, fejlődtek. Most tanítóikkal, a gyerekeikkel
együtt élvezik és ízlelik a közös alkotásuk gyümölcseit.
Bíztak a folytatásban, ezért lett gimnáziumi tagozat is. A nagyobb lányuk hetedikes, a kisebb lányuk ötödikes. Hétvégén azt várják, hogy hétfő legyen, hogy mehessenek
iskolába, vakációban, hogy kezdődjön már az iskola. Nagy öröm ez akkor, amikor az
ismerősök (nem waldorfos) gyerekei többnyire fájlalják az iskolába járást. Az övéi szeretettel mennek, tanáraikról jó véleménnyel vannak, néhányukat rajongással emlegetik. Ez
választ ad arra, hogy nem volt hiábavaló a befektetett munka, és arra, hogy sikerült
olyan elhivatott tanárokat találni számukra, akik rájuk hangolódva, szüleikkel együtt
vezetik őket a megismerés útjain. Megérte dolgozni érte!
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A második alapítású Waldorf-osztályok, ahogyan következtek
A 2012–2013-as tanévben az eredményes szervezés nyomán 20 fős gyereklétszámmal, a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan iskolában ismét útjára indult – egy új korszak

kezdetét jelentő – előkészítő Waldorf-osztály. A tanítónő egykori Waldorf-diák, Kolcsár
(Kovács) Linda volt, akit egy évre rá Incze Beáta tanító váltott fel, és vitte az osztályt
negyedikig (2013–2017).
2013-ban nem indult új előkészítő évfolyam, viszont öt évre rá, a 2018–2019-es
tanévben igény született hagyományos iskolákban tanuló diákok szülei részéről, hogy
a felső tagozaton Waldorf-osztályba járhassanak gyerekeik. Így sikerült pótolni a 2013ban keletkezett űrt. Létrejött egy újabb ötödik osztály, Péter Médea matematika szakos
osztálytanítóval.
A 2014–2015-ös tanévet Kisgyörgy (Ambrus) Zsuzsa tanítóval indították, de harmadik osztálytól Miklós Xénia vette át a kis közösséget. Ez az osztály jelenleg hatodikos,
osztályfőnökük Bodor Vilma román szakos tanárnő.
2015-ben a Waldorf-előkésztő osztály Sikó-Barabási Eszter tanító irányításával indult, akit gyermeknevelési szabadsága idején Konát Eszter váltott fel. Jelenleg ötödikesek
a gyerekek.
A 2016–2017-es tanévben Papp Judit indította az újabb előkészítő osztályt, ők jelenleg negyedikesek.
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A 2017–2018-as tanévben, a négy év Waldorf-tapasztalattal megerősödve, ismét
Incze Beáta vette át az újabb előkészítősöket – ők most harmadikosok.
A 2018–2019-es tanévben – az előkészítőt – Konát Eszter, egy év Waldorf-iskolai és
egy év Waldorf-óvodai tapasztalattal a tarsolyában kezdte.
A 2019–2020-as tanévben – az előkészítőt – Miklós Xénia vette át, két év Waldorfiskolai tapasztalattal.
A 2017–2018-as tanévtől a képzésre nyitott, a Waldorf-módszer iránt érdeklődő és
elköteleződő Nicolae Colan iskolában tanító tanárok és a kitartó szülői és iskolai közösség munkája nyomán létrejött a Waldorf ötödik osztály is. Osztályfőnökük Szonda Kinga
magyarszakos tanár.
Jelenleg a Waldorf iskolai oktatás Sepsiszentgyörgyön a Tulipán utcai Nicolae Colan
Általános Iskolában működik, magyar tagozaton, összesen 175 diákkal. Az elemi tagozat
egy-egy előkészítő, első, második, harmadik, negyedik osztályban – 115 diákkal, a gimnáziumi tagozat egy-egy ötödik, hatodik és hetedik osztályban – 60 diákkal.
A pedagógusaik a Bukaresti Waldorf Szövetség jóváhagyásával rendelkeznek, folyamatosan Waldorf szak- és továbbképzéseken vesznek részt, munkájukat segíti az iskola
igazgatósága és a szülői közösség az egyesület által.
Az iskola utánpótlását megalakulása óta az egykori Kiss Árpád Iskola (Gulliver/5ös számú napközi) épületében működő két magyar nyelvű Waldorf-csoportja biztosítja.
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A Pro Waldorf Egyesület nagyon sok terhet vesz le a tanítók válláról. Kézbe vette az
induló osztályok szervezésének ügyét: még mindig óvodákat végigjárva szólítják meg a
szülői célcsoportokat, nem bízzák véletlenre az osztály létrejöttét. Az iskola és az óvoda
nagyon szoros együttműködése eredményezte azt, hogy 2016-ban a teljes óvodai csapat
Waldorf-iskolában együtt kezdte a tanévet. Erre nagyon büszkék lehetnek. Ez azt jelenti,
hogy munkájukat megfelelő szaktudással, lelkiismeretesen végzik a tanítók, megszerezték a szülők, a Megyei Tanfelügyelőség bizalmát, a város elismerését.
Nagyon sok külföldi szakembert hívnak meg, akik előadásaikban a tájékozódni vágyókhoz is és a gyakorló pedagógusokhoz is érdemben szólnak. Vendégük volt: Dan
Judit, Forgács Erzsébet, Fenyő Ervin, Félegyházi Erika, Szentmártony Ivonne (Pesthidegkúti Waldorf Iskola euritmistája és osztálytanítója), Kökéndy Ákos (Pesthidegkúti
Waldorf Iskola osztálytanítója). A pedagógusok képzésének, továbbképzésének anyagi
hátterét biztosítják.
Számos programot szerveznek a Waldorf-közösség számára, néhányuk már hagyománnyá vált. Ilyenek: kiállítássorozat a Tein kávézóban, Waldorf-sátor jelenléte a Szent
György Napi rendezvényen, Márton-nap megünneplése, biciklitúra a Rétyi-nyírbe, a
szerveződő osztályok számára rendezett tavaszi kirándulás a Pacéra.
Az iskola a Kolozsvári Waldorf Líceum mentori segítségét élvezi, ugyanakkor a németországi IAO (a Kelet- és Közép-Európai és más keleti országokban működő Waldorf
pedagógiáért Nemzetközi Egyesület – Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik
in Mittel- und Osteuropa und weiter oestlich liegenden laendern) elnöksége megfigyelése alatt van.
Ferencz Réka interjúalanyom már csak tiszteletbeli tagja az egyesületnek, de az iskola minden eseményét nyomon követi, segíti, amikor felkérik erre. Méltán érezheti,
hogy volt értelme a sok-sok fáradozásnak, törődésnek, mert néha az álmok – ha kissé
földön járó módon is – kézzelfoghatóvá, ugyanakkor tünékeny és megfoghatatlan valósággá válnak.
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Laudációk Burus-Siklódi Botond
elköszönő igazgatónak

A

Burus-Siklódi Botond

csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a rendszerváltás óta
fokozatos építkezés és fejlődés által
nem
nemcsak
Hargita megye, hanem Székelyföld és
Erd
Erdély
egyik meghatározó pedagógus-továbbkép
képző
intézményévé, ilyen minőségében az
RM
RMPSZ
legfontosabb partnerévé vált. Az intézmé
ményt
mindvégig Burus-Siklódi Botond vezette, aki 2011 óta az RMPSZ országos elnöke is.
202 októberétől azonban Burus-Siklódi Botond
2020
nyu
nyugdíjba
vonulásával a Pedagógusház vezetés Ferencz-Salamon Alpár RMPSZ-alelnök,
tését
kor
korábbi
iskolaigazgató vette át. Leköszönő intéz
tézményvezetőként
Burus-Siklódi Botond több
díjb és elismerésben részesült az anyaországdíjban
ban és Erdélyben egyaránt. Ezen alkalmakra
kés
készült
méltatásokból és laudációkból közlünk
ket
kettőt,
bemutatva a leköszönő igazgató három
é ti
évtizedes
munkásságát és a Magiszter szerkesztői
és olvasói nevében is fejet hajtva a gyümölcsöző
szolgálat előtt.

Erősdi Edit
Burus-Siklódi Botond szakmai tevékenységének rövid méltatása
Készült az Emberi Erőforrás Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékéremre való előterjesztés alkalmából
Burus-Siklódi Botond kémia-fizika szakos tanárként került Csíkszeredába. 36 évesen, 1991. szeptember 1-jén nevezték ki a Hargita Megyei Pedagógusok Háza igazgatójának, rövid idővel az intézmény 1990-es újraalapítását követően. Az azóta eltelt csaknem
30 esztendő alatt az általa igazgatott, fejlesztett, építgetett-szépítgetett intézmény és a
maga köré gyűjtött emberek révén vált elkötelezett vezetővé, aki Romániában a leghoszszabb ideje viseli megszakítás nélkül ezt a tisztséget.
A Pedagógusok Háza, a romániai Tanügyminisztérium által kibocsátott rendeletbe
foglalt alapszabályzatából adódóan, szakmai erőforrásközpont, amelynek küldetése az
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innováció és az oktatási reform támogatása, valamint hogy a pedagógus-továbbképzési,
minőségbiztosítási standardoknak és nemzeti oktatáspolitikai stratégiáknak megfelelően keretet biztosítson a közoktatás szereplőinek szakmai és személyes kompetenciáinak
fejlesztésére. Elsődleges célja a megye pedagógusainak, tanintézmény-vezetőinek, valamint a közoktatásban dolgozó kisegítő személyzetnek a szakmai továbbképzése.
A rendeletbe foglaltatott küldetésre kihívásként tekintve, azon munkálkodott, hogy
mindazok számára, akiknek hivatásuk a tanítás és nevelés, egy szellemi bástya épülhessen, egy közösség, ahová ha belépsz, új motivációkkal felvértezve, aktualizált és megerősített pedagógiai tudással, megújult lendülettel térhetsz vissza óvodába–iskolába, bárhol
legyen is az, Maroshévíztől Tusnádfürdőig vagy Hidegségtől Románandrásfalváig és
még azon is túl. Elmondhatjuk, hogy vezetőként pedagógiai hitvallása a következetesen
képviselt haladásszemlélet, ezért nem meglepő, hogy az általa képviselt intézmény 1997ben felveszi Apáczai Csere János nevét.
Mit is jelentett, hogy „keretet biztosítani a szakmai fejlődéshez?” Azt, hogy a Taploca
utca 20. szám alatti omladozó bentlakás-épületből (több mint 2 évtizednyi kitartó építkezéssel) egy olyan infrastrukúrát alakított ki, ahol ízléses környezetben és 21. századi
technológiával felszerelten a 180 férőhelyes Aula Magna, a 84 személyes Bolyai-terem, a
25 helyes Concordia-terem, a 25 személy tréning jellegű képzésére is alkalmas Scientiaés Revelatio-termek, valamint az informatika labor (Neumann-terem) várja a pedagógusokat. Ezek mellett az épületben 53 személy 2–4 személyes, összesen 10 szobában és 2
apartmanban történő elszállásolására is van lehetőség.
Hogy a 30 év alatt szakmai erőforrásközponttá vált a Hargita Megyei Pedagógusok
Háza, azt a képzéseken megforduló és elégedettségüket visszajelző közoktatásban dolgozók bizonyítják. Az intézmény akkreditált képzésein átlagosan évi 400–500 pedagógus
vesz részt, a jóváhagyott programokat mostanra évente több mint 1500 pedagógus tiszteli meg jelenlétével, és ma már akadnak szép számban, akik más megyéből (Kovászna,
Maros, Kolozs) is eljönnek, vagy kérik a programok ottani megszervezését.
A szervezett továbbképző programok, konferenciák, szimpóziumok, kerekasztalmegbeszélések vagy kulturális tevékenységek témájának megválasztásánál elsődleges
szempontnak tekintette a pedagógusok, szülők, gyermekek, a társadalom igényeihez
való folyamatos alkalmazkodást, mintegy előrevetítve ezen igények alakulását, különösen az utóbbi évek technológiai fejlődése nyomán egyre fontosabb digitális kompetenciák fejlesztését, miközben a bárhonnan érkező résztvevők számára azonos esélyeket teremtő minden tekintetben minőségi szolgáltatást biztosított, amely gyakorlat-orientált,
a tanórákon akár már másnap alkalmazható, elgondolkodtat, és cselekvésre, szakmai
megoldások keresésére késztet.
Ezek a törekvések támogatókra találtak, a partnerintézmények száma évről évre növekedett (a legfontosabb ezek közül a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége), így
az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza kisebb projektek mellett, amelyek egy-egy
program lebonyolítását célozták kis létszámú célcsoport számára, részt vett néhány Európai Unió által támogatott projektben is, például a PHARE-program keretében, vagy
partnerintézményként. A pedagóguspálya professzionalizálása – új kompetenciák az ok-
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tatásfejlesztés szereplői számára Hargita és Neamț megyében (POS DRU/87/1.3/S/62468)
című projektben 1300 Hargita megyei pedagógus vett részt 3 akkredtált programon öszszesen 290 órában (90 továbbképzési kreditpont), a Brassói Transilvania Egyetem oktatói, valamint helyi képzőink közreműködésével. Hasonlóan nagy projektünk a Profeszszionalizmus a közoktatás minden szintjén (POS DRU/87/1.3/S/63038) című, amelyben
szintén partnerintézményként járultunk hozzá, ugyancsak Hargita és Neamț megyében
az összesen 400 tanintézményvezető, 350 könyvelő, 310 iskolai könyvtáros és 400 iskolai
titkár továbbképzéséhez. A Pedagógusok Háza pillanatnyilag is helyszínt és humánerőforrást biztosít a romániai Nevelési és Kutatási Minisztérium Releváns curriculum – nyílt
oktatás mindenki számára (SMIS 2014+: 118327) című projektje keretében, a Hargita
megye pedagógusai számára ajánlott továbbképzési program megszervezésében.
A hosszú évek tapasztalatát tanintézményvezetők regionális képzőjeként osztotta
meg, előadóként vagy meghívottként vett részt konferenciákon, szimpóziumokon és
szervezett helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten konferenciákon és egyéb
rendezvényeken (mint például a 2020-ban 28-adszor megrendezett Bolyai Nyári Akadémia). Felkérték, hogy tagja legyen a Tanügyminisztérium keretében működő ARACIP
működési rendszabályzatát, a tanügyi minőségbiztosítási szakértők etikai kódját, az intézményi akkreditációt megelőző intézményi értékelés szabályzatát, az Országos Magyar
Továbbképző Központ működési szabályzatát kidolgozó munkacsoportoknak. 2012-től
pedig a Tanügyminisztérium továbbképző programokat elbíráló Akkreditációs Bizottságának tagja.
Ha egyetlen szóban kellene összefoglalnom Burus-Siklódi Botond 30 évnyi vezetői munkásságát, az igényességet választanám. Saját maga a CONCORDIA-t választotta:
egyetértés, közakarat, összhang.

Ferencz-Salamon Alpár
Egy örökifjú pedagógus laudációja
Elhangzott az Orbán Balázs-díj átadási
ünnepség 2020. évi kiadásán
ünn
Burus-Siklódi Botond nemrégiben közösségi oldalán tett tömör bejegyzésben adta
zöss
hírül, hogy nyugdíjba vonult. Nem volna semhírü
mi rrendkívüli ebben a bejelentésben, ha nem
egy örökifjú, örökmozgó, azonban halk szavú,
megfontolt pedagógus bejelentéséről lenne
meg
szó. Egy olyan tanáréról, akinek magatartása
követendő példának bizonyult az elmúlt harköve
minc esztendőben, akinek szavára, vélemémin
nyére sokat ad a szakma. S nemcsak a pedanyér
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gógus szakma, hanem mindenki, aki közvetve vagy közvetlenül érintett az oktatásban: a
diákság, a szülők közössége, de akár a politikum is.
A szűkszavú bejegyzésben ez állt: „Nem szoktam gyakran használni a kommunikációnak ezt a fajtáját, de be kell látnom, hogy jobbat nem találok arra, hogy közölhessem
mindazokkal, akiket érint, illetve akiket érdekel: új életszakasz kezdődik az életemben,
nyugdíjba vonulok”. Mint írja, kérésére – ugyanis folyó év szeptember 17-én betöltötte
a 65. életévet, és elérte a nyugdíjkorhatárt – az oktatási miniszter jóváhagyta és október
15-i hatállyal miniszteri rendeletben érvényesítette a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatói tisztségéből való felmentését. A bejelentést egy újabbal
toldja meg: „Közel 30 évnyi igazgatás után távozom az állami kötelékből azzal a reménynyel és bizakodással, hogy ittlétem nem volt hiábavaló”.
S hogy tevékeny, a szakmáért és a közösségért dolgozó emberről van szó, mi sem
bizonyítja jobban, mint bejegyzésének következő mondata: „nyugdíjazásom nem jelenti
a közélettől való elszakadásomat, ugyanis az RMPSZ országos elnökeként továbbra is
maradok a magyar nyelvű oktatásunk szolgálatában. Természetesen mindaddig, amíg a
tagságunk is úgy akarja”.
Burus-Siklódi Botond munkája során mindig a lehetőségeket és az azokban gyökerező megoldásokat kereste. Igazgatása alatt sikerült egy korábban megszüntetett – de
annál nagyobb fontosságú – állami intézményt újraalapítani, Apáczai Csere Jánosról,
nagyműveltségű magyar pedagógusról elnevezni, illetve a pedagógusok házából korszerű, napjaink elvárásainak megfelelő továbbképzési bázist teremtenie.
Emellett pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségében betöltött tisztségei
révén – hosszú ideig a szervezet főtitkára, 2011-től pedig elnöke – hozzájárult a pedagógusi szakma hitelének, társadalmi megbecsülésének visszaszerzéséhez, a továbbképzési
lehetőségek megteremtéséhez, a moldvai magyar oktatási program kidolgozásához és
lebonyolításához, s megannyi más, a hazai magyar közoktatás minőségének emeléséhez
hozzájáruló kezdeményezés megvalósításához.
A pályafutása alatt szervezett többezer továbbképző program, konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal-megbeszélések vagy kulturális rendezvények témájának megválasztásánál elsődleges szempontnak tekintette a pedagógusok, szülők, gyermekek, a társadalom igényeihez való folyamatos alkalmazkodást, mintegy előrevetítve ezen igények
alakulását, különösen az utóbbi évek technológiai fejlődése nyomán egyre fontosabb
digitális kompetenciák fejlesztését, miközben a bárhonnan érkező résztvevő számára
azonos esélyeket teremtő minden tekintetben minőségi szolgáltatást biztosított, amely
gyakorlatorientált, a tanórákon akár már másnap alkalmazható, elgondolkodtat, és cselekvésre, szakmai megoldások keresésére késztet.
Életpályáját, pedagógusi és vezetői, oktatásszervezői gondolkodását, sikerének,
megvalósításainak titkát, következetes és igényes, erős és határozott szakmai alapokra
fektetett mentalitását a régi irodájában falra függesztett Dsida-versszak tükrözi a
legmegfelelőbben:
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„Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.”
„Burus-Siklódi Botond kémia–fizika szakos tanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. 1983–1991 között a Maros megyei Dicsőszentmártoni
Általános Iskolában tanított, majd tevékenységét Hargita megyében folytatta. Rövid időn
belül Hargita megye oktatási szakembereinek élvonalában találjuk. A megyei pedagógusok háza igazgatójává nevezték ki. Itt álmodta és alkotta meg életművét, az Apáczai Csere
János Pedagógusok Házát. Kitartó és hozzáértő munkájának eredménye a csapatépítés és
a Ház teljes átalakítása, az itt folyó képzési és alkotómunka tartalmassá tétele” – mondta
róla az Ezüstgyopár-díj (amely számára legkedvesebb volt, ugyanis a szakmától kapta)
átadásakor Lászlófy Pál volt RMPSZ-elnök, aki szólt Burus-Siklódi Botond emberi értékeiről is: „A szakmai tudás, tájékozottság jellemző minden általa irányított területen.
Munkabírása, pontossága közismert. Szolgálatra állította be életét, amelyet hivatástudattal teljesít”.
Burus-Siklódi Botond munkássága
révén az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza – Orbán Balázs szavaival élve
– „a szellemi fölemelkedettség és értelmiség jótékony sugarait terjeszti a Székelyföld nagy részére”.
S végezetül engedjék meg, hogy a
Lászlófy Pali bácsi, az RMPSZ örökös,
tiszteletbeli
elnökétől
kölcsönvett
Kányádi verssel zárjam Burus-Siklódi
Botond kollégám, elnök- és pedagógusi
harcostársam laudációját:

Ferencz-Salamon Alpár, a csíkszeredai Apáczai Csere János
Pedagógusok Házának új igazgatója
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Kós Károly arcképe alá
Hajlékot Istennek,
hajlékot embernek
kőből, fából
házat,
raktál a léleknek
kőnél, cserefánál
erősebb igékből
várat.
Áldjon érte Isten,
áldjon érte ember;
Isten s ember
dolga.
Falak omolhatnak,
kövek is váshatnak,
magaslik, nem porlad
a megtartó példa.
Barázdált orcádról
az idő aláfoly,
mint az olvadó hó
a vén Maguráról.
A székelyföldi megyei önkormányzatok és székely honfitársaink nevében egészségben eltöltött, ugyanakkor aktív nyugdíjas éveket kívánunk, és gratulálunk a megérdemelt
kitüntetéshez.
Csíkszereda, 2020. november 13.
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Katedra mögött Norvégiában
Nagy József Tamás norvégiai nyelvtanárt
Ozsváth Judit kérdezte

A

nagykárolyi születésű Nagy József Tamás a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen
diplomázott, az évek során háromszor is. Ma már feleségével és öt gyermekével
Norvégiában él, egy ottani evangélikus középiskola nyelvtanára. Miután a kolozsvári egyetem tanárképzős hallgatóinak egyik online tanulásszervezés óráján volt meghívott
vendégünk, arra kértem, folyóiratunk olvasóinak is beszélje el a skandináv országig vezető
útját, majd villantson fel képeket az ottani tanítási gyakorlatból.

Nagy József Tamás családjáva
Az elemi és az általános iskolát a Szatmár megyei Nagykárolyban, a középiskolát pedig Szatmáron, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem,
1991–1995 között. Aztán 2001-ben a klasszikafilológia, majd 2005-ben római katolikus
teológia–német szakon diplomáztam a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.
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2002 nyarán megházasodtam, 2004-ben megszületett első gyermekünk. Az albérlet és az
egyéb kiadások miatt elég szűkös anyagi körülmények között éltünk Kolozsváron ezekben az években. Mint sokan mások, mi is keményen dolgoztunk azért, hogy legalább
egy kétszobás lakást vehessünk magunknak. A feleségem az egészségügyben, én a tanügyben dolgoztam. Az eredmény: pár megtakarított fillér… Ekkor eldöntöttük, hogy
– a nagyobb „fogás” reményében – külföldön vállalunk munkát. Jelszavunk ekkor ez
volt: „Csak azértis összespóroljuk a szükséges pénzt, és megvesszük azt a lakást!” Már
egyetemi éveim nyári vakációiban is jártam nyugaton: Németországon epret szedtem,
Magyarországon pedig építkezési segédmunkás voltam. Bevallom, a sok tanulás mellett
jól is esett a fizikai munka.
Az igazi áttörés 2005 nyarán történt, amikor – egy németországi ismerősöm közvetítésével –először utazhattam ki Norvégiába, akkor még csak egyedül. Egy farmon landoltam. Annak ellenére, hogy tősgyökeres városi gyerek vagyok (még a nagyszüleim is
azok), és soha senki nem tanította nekem a tehénfejést, az állatgondozást és a motorfűrésszel való bánást, elég hamar elsajátítottam ezeket. Bár csak szezonmunka volt, és a
munkaadómmal németül beszéltem, hamar hozzáláttam az állam nyelvének tanulásához. Ugyanígy szorgoskodott a feleségem is, ő Kolozsváron ismerkedett e nyelv szépségeivel és nehézségeivel.
Bár lelkes voltam, és nagyon szerettem a fizikai munkát, azért nem feledkeztem meg
legfőbb vágyamról: a tanításról. A norvég nyelvet mind jobban és jobban beszéltem. Ismerve, hogy tanári képesítéssel rendelkezem, szomszédaim javasolták, hogy próbáljak
a tanügyben munkát keresni. De ha tanítani is tudnék, mit tanítsak? Klasszikafilológiát
egy olyan országban, ahol egyáltalán nem tanítják a latin nyelvet? Esetleg katolikus teológiát? De hisz egy protestáns országban vagyok… Csak egy kártyám maradt, de az Jolly
Joker volt: a német nyelv. És egyre többet gondoltam arra, hogy a német nyelvvel talán
mégiscsak összejöhet a tanárkodás. Tettem lépéseket is ez ügyben, de nem kaptam állást.
Három év szezonmunkája telt el így, egyedül, mire végül 2007 őszére a családom is velem
lehetett. Ebben az évben áttörés történt, mert dél-nyugat Norvégiában, egy Nedstrand
nevű településen feleségem lehetőséget kapott nővérként, én pedig óvodapedagógusként
dolgozni. Nem tanári állás, de legalább köze van a pedagógiához, gondoltam.
Így költöztünk Nedstrandba, és kezdtük meg „új életünket”. Istállóból óvodába
kerültem. Eleinte túl lelkes voltam, nagy buzgósággal és kreativitással láttam hozzá az
óvodapedagógiai teendőkhöz, sok tapasztalatszerzésre volt lehetőségem, a nyelv terén
is sokat fejlődtem, de egyre jobban éreztem, hogy ha valami nem nekem való, akkor ez
az óvodai élet éppen az. Bár elöljáróimtól sok pozitív visszajelzést kaptam, a szülők és a
gyerekek kimondottan kedveltek, éreztem, hogy az én hivatásom a nagyobb gyermekek
tanítása.
Valamivel több mint két év óvodai munka után, 2010-ben aztán újra megnyílt egy
kapu. A szomszédunk ismét szólt, hogy abban az egyházi iskolában, ahol ő dolgozik,
a 2010–2011-es tanévre megüresedni látszik egy 50%-os helyettesítő némettanári ál-
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A tengerparti falu (Hinderåvåg) lett a Nagy család végleges lakhelye
lás. Jelentkezzek, ha úgy gondolom. Úgy gondoltam. Jelentkeztem, interjúra hívtak, és
megkaptam az állást. Óvodából egyenesen középiskolába kerültem. Nagyon örültem a
lehetőségnek. Tudtam, hogy pár napon belül már kezdek. De amint közeledett az iskolakezdés napja, kétségek merültek fel bennem: Képes vagyok-e rá? Jól fog-e működni
a kommunikáció? Helyt tudok-e állni? Felidéztem azt a kevés tanári tapasztalatot, amit
még Kolozsváron szereztem, és betettem a batyumba egy jó nagy kérdőjellel együtt: Vajon működni fog-e itt is az, ami otthon működött?
Röviddel az iskolakezdés után már láttam, hogy az otthon megszerzett lexikális tudást nagyon jól lehet alkalmazni, de a tanítás menete, a tanítási módszerek, a tanár órán
való szerepe, az osztályozásra való felkészülés, sőt maga az osztályozás részben vagy
teljesen eltérő. Így hát nem tehettem mást, át kellett kódoljam magamat.
Ez az 50%-os tanári állás sokat jelentett számomra, mivel lehetőséget kínált a tapasztalatszerzésre és – nem utolsó sorban – régiséghez is juttatott a területen. Így vált
lehetővé a következő tanévben a 40%-os némettanári állás, majd azt követően a 100%os helyettesítői poszt megszerzése. Mindez különböző helyeken, különböző iskolákban,
ami által a régiség is nőtt, és tapasztalatból is többet szereztem.
Norvégiában az elemi iskola elsőtől negyedik osztályig (grunnskole), az általános
iskola ötödiktől tizedik osztályig (ungdomskole) tart. Ezt a hároméves gimnázium vagy
szakiskola követi (videregående skole).
A nagy városokon kívül – mint Stavanger, Bergen vagy Trondheim – nehéz egy
tanárnak egyetlen tantárggyal lefednie a 100%-os állást. Megfigyeltem, hogy már az általános iskolában három, négy, esetleg öt tárgyat is kell tanítson egy tanár. Így a német
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Lundeneset VSG evangélikus középiskola épületegyüttese
nyelvvel én is kb. 40%-os, jó esetben 50%-os munkát kaphattam. Amikor 100%-ban
taníthattam (a 2012–2013-as tanévben), a szükség miatt olyan tantárgyakat is tanítottam, amelyekre nem volt képesítésem. Ilyen volt például a torna vagy kézimunka. Mivel vágytam arra, hogy 100%-ban dolgozzam és végre címzetes tanár legyek, beláttam,
hogy lépnem kell valamit. Eldöntöttem, hogy tovább tanulok. Szükségem volt egy olyan
tantárgyra, ami közel áll hozzám, amit el tudok sajátítani, és amit alkalmazni is tudnék.
Mivel többnyire nyelveket tanultam, kézenfekvő volt számomra, hogy meg kell tanuljak
egy újabb nyelvet. De melyiket? Láttam, hogy körülbelül 2010 óta a spanyol nyelv egyre
népszerűbb a norvég iskolákban. Így hát a válasz adott volt számomra: képesítést kell
szereznem spanyol nyelvből. A spanyol nem volt idegen tőlem, hisz a románhoz hasonlóan az is a neolatin nyelvcsaládba tartozik. Mellettem szólt az is, hogy latin szakot
végeztem, ami a spanyol nyelv édesanyja. Már csak az volt a kérdés, hogy hol tanuljak.
Szerettem volna itt, Norvégiában, Bergenben egyetemre járni, de a tandíj, a szállás, az
utazási költségek miatt nagyon sokba került volna. Feleségemmel átbeszélve a dolgot arra
jutottunk, hogy hazautazom, és felvételizek a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karára. 2013-ban jelentkeztem a norvég-spanyol szakra. Mivel a norvégot már felsőszinten
beszéltem, nem volt gondom a vizsgákkal, így több időt tudtam szánni a spanyol nyelv
tanulására. Ilyen módon a három évet két év alatt el tudtam végezni. Fáradtságomnak
megvolt az eredménye, mivel 2015 őszén egy újabb 100%-os helyettesítői állást kaptam,
már német- és spanyoltanárként, ami aztán alig pár hónap múltán, 2016 januárjára már
végleges állássá változott. Azóta a Lundeneset VGS-ben, egy evangélikus gimnáziumban
tanítok. Ez egy bentlakással rendelkező iskola, ahol jelenleg 196 diák tanul.
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Tengeri kilátás az iskola bentlakásaitól
Itt a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, és 15.20-ig tart. Elsőre kicsit hosszúnak tűnhet, de ez magába foglal egy félórás reggeli áhítatot, elmélkedést, amit a tanárkollégák
vezetnek, egy félórás tízórait és természetesen az órák közötti szüneteket is. Az időbeosztás egyébként helyenként, iskolánként változik. Az iskola a legmodernebb digitális
eszközökkel segíti a tanárok és a diákok munkáját. Kiemelendő, hogy az iskolában a diákok papucsban, szandálban vagy éppen zokniban vannak. A tisztaság megőrzése miatt
a cipőt már a bejáratnál leveszik.
Egy tanítási óra 2x40 perces. A tanár – szaktól függetlenül – általában úgy kezdi
meg az órát, hogy közli a diákokkal az elsajátítandó kompetenciákat, és azt, hogy mi az
oktatási célja a feldolgozandó témának, fejezetnek. Itt röviden megjegyzem, hogy Norvégiában a tanulmányi intézmények többféle digitális tanulási platformot használnak: például az Istlearninget, a Frontert, a Vismat vagy Canvas-t. A mi iskolánk az utóbbi kettőt
alkalmazza. Ezekre kerülnek fel a diákok és a szülők számára az iskolával kapcsolatos információk. Szintén ide írjuk be a hiányzásokat, az intőket, a vizsgadátumokat, valamint
a heti vagy kétheti tanulmányi tervet, azok fejezeteivel, témáival, házi feladataival együtt.
A tanórán a kompetenciákkal kapcsolatos elvárások ismertetését az új téma bemutatása követi. Ehhez különböző eszközöket használunk: Power Point-bemutatókat, videókat, plakátokat, de az sem ritka, hogy „idegen” személyeket hívunk meg az óránkra. Én
például nem rég meghívtam egy perui hölgyet, és megkértem, hogy beszéljen nekünk
hazája természeti kincseiről, kultúrájáról, étkezési és ünneplési szokásairól. Sok képpel illusztrálta mindezt, és így sokkal érdekesebb, élőbb volt, mintha csak én beszéltem
volna, akinek csak könyvekből van tudomása mindezekről. Az ilyen és ehhez hasonló
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Nagy József Tamás diákjaival – a pizzakészítés és -evés spanyolóra közben, a nyelvet gyakorolva
meghívásokat természetesen előre meg kell beszélni, és engedélyt kell kérni hozzájuk az
iskola vezetőségétől.
A tanár prezentációja után a diákok önállóan, párban vagy kiscsoportokban dolgoznak, beszélnek az új témáról, végzik el a fejezethez tartozó feladatokat, készülhetnek
a dramatizálásra vagy valamilyen projektmunkára. Pozitívnak látom, hogy tanári engedéllyel szétszéledhetnek, elhagyhatják a tantermet, hogy a folyosón, az iskola udvarán
vagy a kicsi csoporttermekben található asztaloknál (vagy éppen a padlón, pázsiton)
tanuljanak. Fontos, hogy „lőtávolban” maradjanak, hogy a tanár ellenőrizhesse, segíthesse őket. Így a tanár facilitátoruk, mentoruk lesz. Hogy az ilyen jellegű önálló munka,
tanulás mennyire konstruktív, az természetesen nagy mértékben függ a diákok érettségétől is. Jól tudjuk, hogy az ilyen jellegű munkák alatt azért szóba kerülhet a tegnapi
mozifilm megbeszélése, elsütnek pár viccet is, vagy a délután sorra kerülő focimeccsről
is beszélhetnek, de mindez nem akadályozza őket abban, hogy átvegyék a fejezetet, felkészüljenek a szóbeli vagy írásbeli vizsgára.
Norvégiában nagy hangsúlyt fektetnek a diákok szociális kompetenciáinak fejlesztésére, sok együttlétet biztosítanak számukra, hogy jól érezzék magukat együtt, és arra
is ügyelnek, hogy ne legyenek túlterhelve. Kapnak házi feladatot, de nem túl sokat. Említésre méltó az is, hogy ha egy mód van rá, hétfőre nem tűznek ki felmérőket. Ezt azért
teszik, mert fontosnak tartják, hogy a hétvége igazi pihenéssel teljen.
A romániai gyakorlattal ellentétben itt nem lehet úgy feleltetni a diákokat, hogy
erről ne kaptak volna előre értesítést – szóban és írásban is – a tanulmányi platformon.
Mindig le kell szögezni előre a felmérők időpontjait, és meg kell kapniuk írásban az osztályozási szempontokat. Ha például spanyolból szóbeli felmérőt tervezek, akkor le kell
szögeznem – egyebek mellett –, hogy milyen nyelvtani szerkezeteket, igéket, szavakat,
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időket kell használnia a diáknak, hány percig kell tartson a bemutatója, mennyit kell
beszéljen szabadon stb.

Kiscsoportos felkészülés a felmérőre az iskola folyosóján

A felmérő lejárta és az osztályozás megtörténte után elengedhetetlen a visszajelzés
(tilbakemelding). Előbb a diák mondja el, hogy mit gondol, miben volt ügyes, és miben
kellene jobbnak lennie. Sőt azt is megkérdezzük, hogy milyen jegyet adna magának.
Megjegyzem, hogy ilyenkor nagyon reálisan válaszolnak, nagyon ritka esetben fordul
elő, hogy felül- vagy alulértékelik magukat. Ezt követően a tanár mondja el – mint egy
mentor –, hogy ő miben ért egyet és miben nem ért egyet az elhangzottakkal, miben
volt ügyes a diák a felmérőn, és legközelebb mire kell jobban vigyáznia, hogy jobb eredményt, magasabb kompetenciaszintet érjen el. Ekkor ismerteti az osztályzatot is.
Az értékeléshez osztályozási kritériumokat tartalmazó lapokat használunk.
Ilyenformán a diák és a tanár is pozitívan éli meg az értékelést. A diák azért, mert
megérzi, megtapasztalja azt, hogy a tanár úgy törődik vele, mint egy szülő, a javát akarja,
de egyben azt is megérteti vele, hogy tanárként neki igazságosnak is kell maradnia. A tanárnak pedig azért jó ez az értékelési mód, mert így, szemtől szemben beszélve a diákkal
jobban tud motiválni a jobb eredmény elérésére. És hát melyik tanár ne aludna akkor
a legjobban, amikor tudja, hogy sikerült valamit átadnia, és diákját egy lépéssel előbbre
segítette az életre való felkészülésben?
Egy félévben általában három osztályozás van. Ezek előtt a szaktanár időnként leül
a diákkal arról beszélni, emlékeztetni őt arra, hogy mit kell tennie a legjobb jegy elérése
érdekében. Ezt megteheti úgy, hogy kikéri a diákot egy másik óráról, vagy pedig akkor
beszél vele, amikor saját óráján egyéni vagy csoportos munka zajlik.
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Osztályozási kritériumokat tartalmazó lap
Norvégiában az 1-es a legkisebb, a 6-os pedig a legnagyobb jegy. A valamilyen oknál
fogva sérült vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákokat egy külön tanár, asszisztens
vagy szakember segíti, mentorálja. Azok a külföldi diákok, akik még nem beszélik jól
vagy egyáltalán nem beszélik a norvég nyelvet, támogatást kapnak az iskolától. Olyan
személyeket alkalmaz számukra – időlegesen – az iskola, akik beszélik a norvég nyelvet
és az adott diák anyanyelvét is. Itt a lényeg az, hogy a diák ne maradjon le túlságosan a
többiektől, és mihamarabb elsajátítsa a norvégot.

Beszélgetés az iskolaudvaron
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Az említettek éppen csak felvillantottak valamiket a norvég oktatási rendszerről, a
teljes kép megrajzolása messze meghaladná egy ilyen beszélgetés kereteit. Itt inkább azokat az elemeket próbáltam megvilágítani, amelyek különböznek a romániai gyakorlattól.
Nem azt akarom mondani, hogy az itt tapasztalt pedagógiai gyakorlat a tutti, és
hogy mindenhol ezt kellene bevezetni. Minden bizonnyal mind a romániai, mind a norvég oktatási rendszernek megvannak a napsütötte, illetve árnyékos oldalai is.
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Mihály Réka (szerk.)

Apáczai-díjas pedagógusaink 2020-ban

A

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége által alapított
Tudományos Tanács kétévente írja ki az Apáczai-díj pályázatát a romániai magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok részére. A díj Apáczai Csere
János munkásságának állít emléket, és célja a közoktatásban dolgozó vagy onnan nyugállományba vonult magyar pedagógusok tudományos tevékenységének értékelése, ösztönzése, népszerűsítése. A kétévenként odaítélt díjra önálló kötetben, elismert tudományos szakirányú folyóiratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett munkák szerzői
jelentkezhetnek. A 9. alkalommal meghirdetett Apáczai-díjra idén először, a világjárványtól függetlenül online módon lehetett pályázni, az előző – 2018 októberi – díjkiosztó után megjelent tudományos munkákkal: szakkönyvvel (szerzőként vagy fordítóként),
tankönyvvel, munkafüzettel, település- és iskolamonográfiákkal, folyóiratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett tudományos munkákkal, illetve rendszeresen működtetett tudományos-oktatási portállal a természettudomány, a humántudományok, valamint a pszichopedagógia területéről.
A díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból áll. Azok a pedagógusok, akik már részesültek Apáczai-díjban, elnyerhetik a díj ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát.
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A február 1-je és augusztus 28-a közötti pályázati időszakban 40 pályamunka érkezett, melyből 14 az óvodai és elemi oktatást segítő (humántudományok:10;
pszichopedagógia: 4;) és 26 a közoktatás alsó és felső szintjén oktatóknak (humántudományok: 21; természettudományok: 5). Megyei eloszlásban: Hargita megyéből 9,
Kovásznából 13, Szilágyból 2, Marosból 6, Biharból 2, Kolozsból 3, Szatmárból 3, Arad
és Brassó megyéből egy-egy pályázat érkezett.
A pályázók életkorát tekintve: kilencen 1960 előtt születtek, hatan 1961–1970 között, 12-en, 1971–1980 között, 11-en 1981–1990. között születtek, és ketten 1990–2000.
között.
A Tudományos Tanács idén Apáczai-díjban részesítette Kormányos László Nagyvárad krónikája (Bihar megye), dr. Antalka Ágota Modern világunk népbetegsége a kiégés
(Kovászna megye), dr. Tódor Imre Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi
középiskolások szektorközi metszetben (Hargita megye) tudományos munkákat. Díszoklevéllel jutalmazta dr. Bencze Mihály Matematikai tudományos szakkönyvek (Brassó megye) pályázatát, az Apáczai-díj arany fokozatát Török Árpád Sepsiszentgyörgy városkalauz (Kovászna megye), valamint ezüst fokozatát dr. Borsos Szabolcs Alkalmazott logika és
filozófia Bolyai János gondolatvilágában (Maros megye) pályaművek nyerték el.
A Szövetség a járványügyi óvintézkedések betartása okán nyilvános, ünnepi díjátadót nem tudott tartani, de a díjakat, a kisplasztikákat és az okleveleket az RMPSZ
megyei elnökei helyi, zártkörű rendezvények keretében adták át.
Az alábbiakban az Apáczai-díj és fokozatainak nyerteseit mutatjuk be.
Dr. Bencze Mihály
matematikus, tanár, költő, a csángó művészet kutatója, népszerűsítője.
1954-ben a Brassó melletti Csernátfaluban
született. Elemi iskoláit szülőfalujában, felsőfokú
tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Matematika Karán végezte. 1978-tól a brassói
Vörös Zászló Középiskola, 1990-től az Áprily Lajos Főgimnázium matematikatanára. 2013–2018
között a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum
igazgatója, 2013–2016 között a bukaresti Petőfi
Művelődési Központ igazgatóhelyettese. 2010-ben
a Craiovai Egyetemen doktori címet szerzett, tézisének címe New Inequalities based on Convexity.
Egyetemi évei óta matematika diákköröket és tanári szakkört tart. Diákjai hazai és nemzetközi
matematikaversenyek díjazottjai. Konferenciák,
kerekasztalok és versenyek résztvevője és szervezője, neves szaklapok, példatárak, szakkiadványok
szerzője és szerkesztője. A Zajzoni Rab István- és a
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Bercsényi Miklós-díj alapítója. Verseit és írásait hazai és magyarországi folyóiratok közlik.
Az Apáczai-díjat 2006-ban az Octogon Mathematical Magazine-ban megjelent tudományos munkáiért, 2010-ben a díj ezüst fokozatát az Erdélyi és nemzetközi magyar matematikaversenyek 1+2, 2012-ban a díj arany fokozatát a Selected Chapters of Mathematical
Analysis, Mathematical education in the current european context 2010, Mathematical
education in the current european context 2015, 2014-ben a díj gyémánt fokozatát a
Selected Problems and Theorems of Analytic Inequalities tudományos munkáiért kapta.
2016-ban a Selected Problems for Mathematical Contests, 2018-ban a 600 Selected
Problems for Mathematical Contests; 699 Olympic Mathematical Challenges; Olympic
Mathematical Energy; Quantum Mathematical Power és 2020-ban a Matematikai tudományos szakkönyvek pályamunkamunkáit díszoklevéllel jutalmazták. Tevékenységéről,
jövőbeni terveiről Mihály Réka kérdezte.
– Matematikus és költő – hogy fér meg e két nagy és eltérő szakterület egy személyben?
– Térjünk vissza a régebbi korok szakrális, istenközeli kultúrájához, amikor a papok,
a táltosok a tudást a világmindenség egységeként tanították. Imhotep (i. e. 27. század)
ókori egyiptomi polihisztor a III. dinasztiabeli Dzsószer fáraó tanácsosa, és Ré héliopoliszi főpapja volt. A világ első ismert mérnökének, építészének, orvosának, költőjének
és írójának tartják. Kiemelt társadalmi helyzetéről tanúskodik, hogy elérte korának legmagasabb papi rangját. Imhotep pozícióját nem pusztán a fáraó kegyének, hanem saját
széleskörű műveltségének is köszönhette, hiszen a korabeli Egyiptomban a kiemelkedő
tudással rendelkező emberek kerültek hasonlóan magas papi méltóságokba. Egyike volt
annak a kevés halandó embernek, akit a fáraó szoborcsoportja részeként ábrázoltak, és
annak a kevés egyiptominak, akit halála után az istenek sorába emeltek. Kultuszának
központja Memphisz volt. Még sorolhatnám a történelmi személyiségeket, akik hasonló
eredményeket értek el. Mindenik esetén a lényeg az volt, hogy egységben látták és tanították a tudományokat. A tudományos felfedezések, az egyre halmozódó ismeretek
ezt az egységet megbontották, és elkezdődött a szakosodás. Így mára a matematikát, az
irodalmat, a művészetet külön szakként és elkülönített világként kezelik. A köztük levő
összefüggéseket lassan elfelejtik, az eredmények önző hajszolása kitermelte a szakbarbárokat, és lassan az Istent is eltávolították, mint fizikailag nem bizonyítható lényt. Az egykori édeni egység ma darabokban hever, a célirányos tudomány csak egy háttérhatalmi
csoportosulás érdekeit szolgálja, és magát világvallásnak tekinti. Orwell próféciája napjainkra valóság lett, aki nem tartozik a kiváltságosokhoz, azt állatfarmra kényszerítik.
Az Isten minden embert a saját képére teremtett, a tudatszint emelése az egyetlen kiút
ebből az elkorcsosodott világból. Tehát minden embernek megadatott az egység újrafelfedezése. Ezen az úton indultam el én is. Barcaság szépen művelt, bő termést adó mezei
világától a vadregényes erdőkön keresztül, egész a Csukás eget hasító bércéig, megismerhettem a Tündérkertet. Nagyanyáim mesevilága, népem ősi múltjának a megismerése, a
hagyományok megélése egyre fokozta tudni vágyásomat. Szüleim küzdelme, élni akarása, munkaszeretete, hitvilága adott egy tartást, amit én is továbbvittem az életemben. A
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30–40 gyermekből álló „társadalmunk” utcai, falusi világa óvodától a középiskola végéig
egy olyan magyar „társadalmat” biztosított számunkra, ahol játszva elsajátítottuk a túléléshez szükséges ismereteket. A játék szépsége, a játék méltósága, a játék öröme az isteni
egység valósága volt. Hetedikes voltam, amikor ezt az egységet próbáltam gyermekfejjel
megfogalmazni, de tanáraim nem értettek meg, így elbátortalanodtam. Kiss Irén evangélikus lelkésznő biztatott, a valláson keresztül ő jobban belelátott a szívembe. Kilencedik
osztályban már két tanárom: Oláh János és Hammas Mihály is észrevette és értékelte
ezen próbálkozásaimat. Gyermekkoromban a játék örömében megélt isteni egység kezdett különböző jelrendszerekkel kristályosodni, amiket próbáltam ösztönösen leírni. Így
születtek meg az első saját javasolt matematikai feladataim, cikkeim, amelyeket a kolozsvári Matematikai Lapok, a Gazeta Matematică és a Revista de Matematică din Timişoara
közölt. Egyidőben, az unalmas órákon Girás Árpád osztálytársam kalandjairól írtam az
első verseket, róla, akinek a Háry János- és Münchhausen-szindrómáját próbáltam viszszatéríteni az emberi valóságba. Következtek a történelmi versek, a természet csodáiról
is írogattam, majd jöttek a szerelmes versek is. Tangóharmonikáztam, gitároztam, verseimet megzenésítettem. A Volt egy remete megzenésített versem lett az osztályom által
is énekelt sikervers. Következett Kolozsvár, Erdély fővárosa, ahol elvégeztem a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem matematika szakát, 1978-ban államvizsgáztam Maurer Gyula
egyetemi tanárnál. A kolozsvári egyetemi hallgatók egy csodálatos szellemi réteget képeztek, úgy nyilvánultak meg, mint egy nagycsalád. Együtt kávéztunk, söröztünk, szórakoztunk, kirándultunk, éltük az életet. Keményen tanultunk, mert szerettük a választott
szakmát. Színházi élet, a hangversenyek, a kulturális rendezvények tényleg megemelték
a tudásszintünket. Közülünk egyesek már az isteni egységet meg is tudtuk fogalmazni, és
részben át is éltük. Szilágyi Domokos irodalmi estélyein éreztem rá a vers és matematika
kapcsolatára. De ekkor fedeztem fel a zene, a művészet és a matematika kapcsolatát is.
A matematika, az irodalom, a zene, a művészet nem más, mint egy-egy struktúra, saját
jelrendszerével, belső szabályával. A tudatszint emelésével vagy az isteni megvilágosodással meg lehet érezni, hogy ezek a struktúrák izomorfak, azaz azonosan viselkednek.
Ekkor villant be az, hogy létezik egy ősi struktúra, amit nevezzünk isteni egységnek, és
aminek a matematika, az irodalom, a zene, a művészet nem más, mint egy-egy társadalmi–emberi vetülete.
– A matematikának különleges szépsége van. Mi ejtette rabul a matematikából?
– Én úgy fogalmaznám meg, hogy a matematika a gondolkodás művészete. A matematika összes képletét – amik egy jelrendszert alkotnak – belső gondolatok összességével
bárki levezetheti. Mindenkiben megvan ez a képesség. A matematikaoktatás lényege az
újrafelfedezés öröme. A tanulókat a rossz hagyomány már kisiskoláskorban elijeszti a
matematikától, azzal a semmitmondó szólással, hogy érthetetlen és nehéz a matematika.
A matematika is egy gyönyörű játék, ettől rémisztik el és fosztják meg a tanulók nagy
részét. A matematika szépségét egy kis kerülővel szemléltetném. Csanád, Magor, Hunor
és Sólyom unokáim sokszor ültek az ölemben, és kíváncsian nézték, hogy milyen matematikai világot írok a papírra. Kikapták a ceruzát a kezemből, és folytatták, sőt maguktól
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is rajzolták az érdekesebbnél érdekesebb „matematikai világot”. Lapozták a matematikai
könyveimet is, és fel is „olvastak” belőle, elmagyarázták nekem, hogy nekik a jelek mit
jelentenek, pedig még csak óvodások voltak. Minden gyermek ösztönösen érzi, látja a
matematika szépségét. Sajnos a tanügy mai formája ezt nem játékszerűen tanítja, hanem
memorizáltatja velük az általuk a játékban fel nem fedezett képletet. Tehát minden gyerekben ott van a matematika szeretete, szépsége, ott van a matematika tiszta forrása, ami
felszínre kellene törjön. Sajnos ez nem mindenkinek sikerül. De nézzük meg, mi van a
világcsúcson. Barabási Albert László jelenleg az egyik legismertebb magyar tudós, hozzá
köthető a hálózatkutatás tudományágának megalapítása. Korszakalkotó kutatásai választ
keresnek arra, hogy milyen láthatatlan összefüggések kapcsolják össze a társadalmat, a
nyelvet, a matematikát, vagy éppen a kultúrát. Azt, hogy a kreativitás és a tudomány
korántsem áll olyan távol egymástól, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Barabási eredetileg szobrásznak készült, Csíkszeredában, rendszeresen bejárt a szülei munkahelyére.
A gimnáziumi képzőművészeti tanulmányai viszont nem múltak el nyomtalanul, nagy
hasznukat vette későbbi munkájában. Amikor pedig a Notre Dame Egyetemre került
oktatóként, élt a tanároknak járó lehetőséggel, és felvette az összes művészeti kurzust
a fekete-fehér fotózástól a művészettörténetig. Barabásinak keményen meg kellett dolgoznia a sikerért, ez azonban a hálózati kutatásokkal karöltve hozzájárult ahhoz, hogy
ráébredjen: ha ismerjük a siker törvényszerűségeit, saját karrierünk szolgálatába tudjuk
állítani őket. Az érdekesebb hálózati rendszerek művészeti alkotások, ezt Barabási kiállításokon is szemlélteti. A hálózati ábrák és struktúrák látványosan bemutatják a láthatatlan kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyek egy-egy vizsgált jelenség hátterében
húzódnak. Engem a matematika mint jelenség nem ejtett rabul, inkább azt mondanám,
megszólított, én meg beleszerettem. Korlátlan lehetőségek vannak új összefüggések felfedezésére, megtalálására. Jó érzés, amikor ezeket az eredményeket nemzetközi szaklapok
is leközlik. Így a szaklapok által a matematikusok egy nemzetközi hálózatot képeznek,
szeretném, ha Barabási ennek is elkészítené a művészi képét.
– A matematikának mely területe szólította meg?
– A középiskolában a matematikatankönyvek nehezebb feladatai voltak az érdekesebbek, a többi csak gyakorlat volt. Már kilencedikes koromtól inkább a kolozsvári
Matematikai Lapok és a Gazeta Matematică kitűzött feladatai érdekeltek, ezek megoldásait küldtem be, így lettem év végén díjazott is. Szerettem az érdekes feladatokat, hiszen
ezek megoldása, képletek szerinti leírása is olyan, mint egy szép festmény. Az egyetemen
kitágult a matematika világa, a matematikai analízis vulkanikus világa vonzott jobban.
Ezen a területen érdekesebb felfedezéseket lehetett elérni. A diákok tudományos konferenciáján dolgozataimat díjazták. Rengeteg értékes matematikakönyvet és nemzetközi
folyóiratot tárolt a matematika kar könyvtára. Ezekből sokat tanultam önszorgalomból. Ekkor jelentek meg külföldi matematika lapokban a javasolt feladataim és cikkeim.
Analízis, számelmélet, algebra, komplex függvénytan és a mértan területén alkottam,
olyan volt, mint a gyermekkori játszóterem. 1978-ban a brassói Vörös Zászló Líceum
magyar tagozatának lettem a kinevezett matematikatanára. Az új módszereim hatásosak
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voltak, egyre több diákom jutott be az egyetemre. Játék volt a matematika, jó kedvvel
teltek az órák. Elindítottam a Gamma Matematikai Lapot, ami nagyon hamar országos
és nemzetközi szinten is ismertté vált. Megtanítottam diákjaimat matematikai feladatot
szerkeszteni, ezeket a Gamma közölte is. Nagy volt az öröm. A matematikai köreimen
irodalmár, művész, zenész meghívottjaim által is kerestük, feltártuk a matematika, az
irodalom és a művészet átjárhatóságát, egymásra utaltságát, végül pedig az egységét. A
matematikaóráim művészi pillanattal kezdődtek, egy, a diák által választott vers és egy
csattanós vicc máris hangulatossá tette az órát. Névsor szerint mindig egy diák szerepelt az óra kezdetén. A kreativitáshoz ez nagyon kell. Sokat foglalkoztam Dan Barbilian,
azaz Ion Barbu matematikus-költő világával, és Solomon Marcus nyelvészeti matematikájával, melyeket diákjaimmal is megszerettettem. Az eredményeimet nem nézte jó
szemmel a hatalom, a matematika szakköreimet betiltották, nemsokára a Gamma folyóiratot is. Hogy mennyire össze tudtuk kapcsolni a matematikát és az irodalmat, azt talán
az szemlélteti a legjobban, hogy diákjaimmal a Hipstern szamizdat irodalmi-kulturális
lapot szerkesztettük 1985-től, ebből lett később a Brassói Füzetek. Ekkor fedeztem fel
a matematikának egy érdekes kapcsolatát az irodalommal, amit 1992-ben a budapesti Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok leközölt. Ennek a felfedezésnek köszönhetően kidolgoztam egy irodalmi régészetet, és lassan kezdtem a Barcaság, Erdély és a
Kárpát-medence helységeinek nevét, hegyeinek, dombjainak, folyóinak a nevét, ősiességét megfejteni. Egész Kárpát-medence földrajzi neveinek magyarul van értelme, ami
többezer éves ittlétünkre utal. Ebben az időben dr. Petru Mocanu kolozsvári egyetemi
tanárnál akartam doktorálni komplex függvénytanból – két évig tartotta a helyemet –,
de az iskolám igazgatósága megakadályozta, azt kifogásolta, hogy nem vagyok a Román
Kommunista Párt tagja. Ez a matematikai terület lett volna számomra a nagy reveláció.
1990-től következett a brassói Áprily Lajos Főgimnázium. Itt az Octogon Mathematical
Magazine szaklapot szerkesztettem, matematikaköröket tartottam, és diákjaim eredményes versenyzők lettek hazai és nemzetközi versenyeken. Orbán János Dénes költő is
ebből a világból indult el, de egynéhány színész (Domokos László, Csíki Szabolcs), zenész (Benedek Zsolt) és lelkész (Mátyás Attila, Miklós Csaba, Buzogány Tihamér, Márk
Gyula, Bencze Nimród) is. 2010-ben doktoráltam a craiovai egyetemen dr. Constantin P.
Niculescu professzornál, a doktori tézisem címe: New Inequalities based on Convexity. Az
egyenlőtlenségek világát szerettem meg, a konvex függvények elméletével hozzákezdtem
őket rendszerezni. A bennem levő matematikus gyereknek most ez a játszótere.
– Melyek a matematika legvitatottabb kérdései?
– 1900 augusztusában tartotta David Hilbert Matematikai problémák című előadását a párizsi matematikai kongresszuson. Az utolsó „legnagyobb” matematikus, aki a
matematika minden ágában nagyot alkotott, összefoglalt és programot adott: 23 problémájában megragadta, amit a matematikában legfontosabbnak tartott. Ezek közül néhány
fogalommá vált (az ötödik, a tizedik, a tizenhetedik volt), ami a 20. század nagy eredményévé lett (a kontinuumhipotézis megoldása, az algoritmikus megoldhatatlan problémaseregek felfedezése, az algebrai számelmélet kialakulása), mások a matematika bizonyos
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ágainak fejlesztésére hívták fel a figyelmet, ezek azóta megtörténtek (matematikai fizika,
logika, valószínűségszámítás), néhány feladat szép, de mégis kevéssé centrális jellegű
megoldást kapott (poliéderek átdarabolása), és a számelméleti problémák nagy része továbbra is megoldatlan. A hatalmas hatás ellenére azt nem mondhatjuk, hogy a 20. század
matematikáját egészben vagy akárcsak jelentős részben ez a problémasereg meghatározta volna, és érdekes módon az sem igaz, hogy minden jelentős sejtés benne lenne:
kimaradt például a négyszínsejtés és a Kepler-sejtés. A bostoni mágnás, Landon T. Clay
által alapított Clay Matematikai Intézet (CMI) küldetése: hirdetni a matematikai gondolat szépségét, hatalmát és univerzalitását. E célból a privát, non-profit intézet egyszerre
számos programot működtet: konferenciákat, nyári iskolákat, előadás-sorozatot, műhelyeket szervez. Négy kategóriában, pályájuk különböző szakaszán levő matematikusok
rövidebb-hosszabb kutatószabadságát támogatja. Évente egy vagy több matematikust
Clay Mathematics Award-dal díjaz (az eddigi díjazott A. Wiles, 1999). Legérdekesebb
lépésként a Clay Intézet (egy bizottság választása alapján) kijelölte a mai matematika hét
„millenniumi”-nak nevezett problémáját, és mindegyik megoldására 1–1 millió dollárt
tűzött ki. Eltérően Hilberttől, nem a széles ismertségre méltó kérdések centrumba állítása volt a cél, hanem a legfontosabb, legmakacsabb sejtések kiemelése. Ezek mindegyikén
kutatók serege dolgozik, velük az adott terület kutatói naponta szembesülnek. Érdekes és
jellemző az alkalmazott matematika nagy súlya a problémákban. Az egymillió dolláros
problémák kihirdetése ünnepélyesen, 2000. május 24-én Párizsban egy, a matematikai
gondolat univerzalitásának szentelt konferencián történt.
1. P=NP. Az elméleti számítógép-tudomány legtöbbet emlegetett, S.Cooktól
eredő problémája veti fel, hogy ha egy probléma (ami minden input esetén
igen/nem választ igényel) pozitív megoldása az input hosszának függvényében
gyorsan megválaszolható egy alkalmas kiegészítő input segítségével, akkor ez
kiegészítő input nélkül is elérhető. A sejtés szerint ez nem igaz, erre sok tapasztalat
mutatható, és ezen alapszik számos titkosítási módszer is. Az első kategóriába
esik az a kérdés, hogy adott szám összetett-e, hiszen, ha ismerjük egy osztóját, ez
valóban könnyen igazolható, de annak eldöntése többletinformáció nélkül, hogy
egy szám összetett, nem tűnik valós időben megoldhatónak.
2. A Hodge-sejtés. Ahhoz hasonlóan, hogy bonyolult geometriai testek
egyszerűbbekből építhetők fel, és e sejtés szerint a projektív algebrai varietások
az egyszerűbb algebrai ciklusok kombinációi.
3. A Poincaré-sejtés. A topológia e nevezetes problémája szerint, ha egy n
dimenziós sokaság úgy néz ki (algebrailag), mint az n dimenziós gömb, akkor
az is (topológiailag). Itt a homológia- és homotópiacsoportoknak kell leírniuk
a teret. Az 1 és a 2 dimenziós eset már a 19. században ismert volt, a hatvanas
években elintézték az 5 és magasabb dimenziós esetet, 1982-ben M. H. Freedman
igazolta a 4 dimenziós esetet. Keményen ellenáll a megmaradó eset, amikor
tehát a dimenziószám 3.
4. A Riemann-sejtés. Riemann (1826–1866) egyetlen számelméleti cikkében
megalapozta a modern prímszámelméletet, és kimondta azt a komplex
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függvénytani hipotézist, amely a mai napig a prímszámokkal kapcsolatos (tehát
szinte minden) számelméleti kutatások legfontosabb és legtermékenyebb, a
prímszámok lehető legegyenletesebb eloszlását állító sejtés. A matematikában
sokszor „a legnagyobb”-nak nevezett csúcs ostromlása számtalan, kiváló géniusz
teljes életpályáját felemésztette.
5. Yang–Mills-elmélet. A Maxwell-egyenletek általánosításaként kidolgozott
Yang–Mills-egyenletek megfelelőek az elemi részecskék kvantumelmélete
számára. Ugyanakkor nem ismeretes a tömeggel rendelkező, matematikailag
kifogástalan megoldás. Speciálisan matematikailag nincs megmagyarázva
a „mass gap”-sejtés, amit a fizikusok általánosan elfogadnak, és például a
kvarkbezárás magyarázatául felhasználnak.
6. Navier–Stokes-egyenletek. E differenciálegyenlet-rendszerek a folyadékok
mozgását írják le. Az alkalmazások szempontjából alapvető lenne annak
megértése, hogyan lehet sima és szabályos egyenletek megoldása szabálytalan,
szingularitásokkal rendelkező.
7. Birch és Swinnerton-Dyer sejtése. Az algebrai számelmélet, a diofantoszi
egyenletek elmélete legfontosabb eszközei az elliptikus görbék. Ezek
vizsgálatában centrális eszköz lenne a sejtés, amely a racionális megoldások
csoportját kapcsolja össze egy speciális komplex változós függvény analitikus
tulajdonságaival.
– Idén 30. alkalommal szervezték meg az Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, melynek Ön az egyik szervezője. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a 30 év alatt? Hol tartanak ma a romániai matematikaversenyek? Milyen támogatást nyújt a szaktárca a kiemelt
eredményeket elért diákoknak, illetve a felkészítőtanároknak?
– 1976-ban egyetemi hallgatóként a kolozsvári magyar középiskolásoknak szerveztem egy matematikai versenyt, de ennek folytatását már a hatalom nem engedte. 1984ben a bukaresti Ifjúmunkás hetilap hasábjain fél évig működött az országos lefedettséget
élvező Kockafej matematikai versenyem. Sajnos ezt is betiltották, de az 1989-es változásokra már létezett számomra egy felépített versenystruktúra. Harminc évvel ezelőtt
útjára indítottam a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban az Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, és rá egy évre a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt a Kárpát-medence magyar középiskolás tanulói számára. Romániában ez nem az államilag szervezett
tantárgyversenyek egyike volt, aminek előzménye a szocializmus éveire nyúlik vissza.
A hivatalos szervek évtizedekig a román nyelvű matematika tantárgyversenyre tereltek
minket, ahol a tételeket magyar nyelvre is lefordították. Ez a régi rendszer se diákjainknak, se tanárainknak nem adott kibontakozási lehetőséget, ezért is kellett felépíteni a
mi versenyeinket. A román és a magyar matematikaverseny nem zárta, és nem zárja ki
egymást, ezen is, azon is részt vehetnek diákjaink. Visszatérve a magyar matematikaversenyeinkre, idézve Bolyai Jánost „a semmiből egy új világot teremtettünk”. A kezdeti romantikus korszak után Erdélyben nem volt könnyű versenyünket elfogadtatni a bukaresti tanügyminisztériummal, versenyszabályzatot megírni, és beékelni a jogi keretek közé.
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De meg kellett tenni, hiszen csak ez biztosította versenyünk életben maradását, anyagi
biztonságát, országos lefedését, és nemzetközi jellegét. 2013-ban kivívtam az Erdélyi Magyar Matematikaversenyt az 5–8. osztályok számára, és rá egy évre megvalósítottam a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt is az 5–8. osztályok számára. Erdélyben az általános iskolák és a középiskolák két versenyének egyesítése nem volt zökkenőmentes,
de elkerülhetetlen volt a jogszabályok értelmében. Célunk, hogy versenyünk körbejárja
Erdély összes magyar iskoláját, hasonlóan a nemzetközi szakaszhoz, amely végigjárja
az illető régió fontosabb városait, iskoláit, hogy diákjaink a matematika mellett megismerjék szülőföldünket, a Kárpát-medence minden régiójának hagyományát és történelmi sajátosságát is. Sajnos nem mindenütt szervezhető meg, hiszen a száz éve tartó
gazdasági leszorításunk nem engedte meg a saját infrastruktúránk kiépítését. Az erdélyi,
felvidéki, délvidéki, kárpátaljai matematikaversenyek létezését bármikor betilthatja az
ottani kiszámíthatatlan politikai rendszer, ezért szükséges a jogi keret kiépítése. Erdélyben megvalósítottuk, modellünket alkalmazva jó lenne, ha a többi régió is megtenné. Az
Európai Unió a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt elismerte „mint követendő jó
példa”, és 2017-ben Európai Polgári Díjban részesítette. Az utóbbi öt évben azért küzdöttem, hogy versenyünk az EU hivatalos versenye legyen, ez biztosítaná a nemzetközi
jogi lefedettségét, sőt anyagi támogatást is jelentene. Sajnos azokat a személyiségeket,
akik versenyünket megismerték, támogatták, segítették, az EU lecserélte. Most újra kell
indítani a lobbizást. Ezen versenyek húzómotorjaként azt tudom mondani, hogy életem
legszebb szakmai megvalósítása volt. Erdős Pál ezen versenyeinket a Kárpát-medence
„legfontosabb matematikai tehetséggondozó intézetének” tekintette. Csodálatos dolog
30 év távlatából visszanézni, és látni azt, hogy az egykori versenyzőink híres nemzetközi kutatók, egyetemi tanárok, középiskolai tanárok, általános iskolai tanárok nemcsak
itthon, hanem a világ számtalan országában is. Az oktatási minisztérium által anyagilag
is támogatott tantárgyversenyünk – olimpiánk – jogi struktúrája a következő: 1. iskolai
szakasz, 2. megyei szakasz (ez egységes Erdély 17 magyar oktatással rendelkező megyéjére), 3. országos szakasz (ezen a megyein továbbjutott 300 tanuló vehet részt), 4. nemzetközi szakasz (5–8. osztályosok részére), ezen 40, az országos szakaszon továbbjutott
tanuló vehet részt, 5. nemzetközi szakasz (9–12. osztály részére), ezen 60, az országos
szakaszon továbbjutott tanuló vehet részt, ők egyben egyetemi felvételi mentességet is
kapnak, 6. felkészítő tábor a nemzetközi szakaszra továbbjutott 5–8. osztályos tanulók
részére, 7. felkészítő tábor a nemzetközi szakaszra továbbjutott 9–12. osztályos tanulók
részére, 8. a nemzetközi szakaszokon díjazott tanulóink éves ösztöndíjban, anyagi támogatásban részesülnek, az eredményes tanulókat felkészítő tanárok is évente egyszer
anyagi jutalmazást és okleveles elismerést kapnak.
– Számos nemzetközi szakkiadvány, példatár szerzője, versenyek anyagainak összeállítója. Milyennek látja a hazai, illetve a nemzetközi matematikaversenyeket? Hol tartanak
a mi diákjaink?
– A szocializmus idején is készítettem két példatárat, de sajnos nem engedték a megjelenését, a Gamma Matematikai Lapomat is betiltották. Ellenben egynéhány versem
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megjelent az Ifjúmunkás hetilapban. A rendszerváltás után 33 könyvem jelent meg, több
folyóiratom (Brassói Füzetek, Bukaresti Magyar Élet, Octogon Mathematical Magazine
stb.), és 12 szaklapnak vagyok szerkesztőségi tagja. 2013-tól pedig az American Romanian
Academy of Arts and Science (ARA) levelező tagja. Az általam szervezett versenyeken
kívül több nemzetközi versenyen is részt vettem, többnyire angol nyelven zajlottak. A
kezdetekben diákjaink hátrányos helyzetből indultak, mert a romániai matematikaversenyeken a nacionalista politika rejtett formában, de a matematika világában is szerepelt.
De a magyar matematikai versenyek rövid időn belül felzárkóztatták diákjainkat, elsősorban a román nyelvű matematikai versenyek színvonalára. Angol nyelvű levelező versenyeken is megközelítették a nemzetközi szintet. Értelmes, ügyes, jól képzett diákjaink
vannak, akikre nagyon büszkék vagyunk. Nem szeretnénk, ha a befektetett tanári munkánkat idegen országok állampolgáraiként érvényesítének, elvárnánk, hogy a Kárpátmedence magyar matematikáját erősítsék, tanárként, egyetemi tanárként, kutatóként. A
hazai és a nemzetközi angol nyelvű versenyek közt nincs nagy különbség. Nemzetközi
szinten azok az országok eredményesek, ahol komoly tanügy van, mint Kína, Dél-Korea,
Vietnám, Izrael, Japán. Amerika a pénz világa, megengedheti, hogy megvásárolja a jó
matematikus diákokat és tanárokat a világ bármely országából. Így a román származású
Titu Andreescu temesvári matematikus lett az AEÁ olimpiai csapatának az eredményes
felkészítője. Romániában a török érdekeltségű és Bukarestben működő Nemzetközi Informatika Líceum termeli évek óta a nemzetközi szintű olimpikonokat. Magyarországon is csak egy középiskola, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium termel olimpikonokat. Erdélyben két középiskola vállalhatná ilyen speciális
osztályok működtetését: a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Főgimnázium és a csíkszeredai
Márton Áron Főgimnázium. Nagyon jók a román nyelvű matematikai versenyek, sok
van belőlük, és nagyon jól fel van készítve a román matematika olimpiai csapat. Velük
összemérni tudásunkat egy igazi erőpróba. Romániában legalább 20 minőségi román
nyelvű matematikai lapból tanulhatnak a román diákok, magyar nyelvű csak egy van,
a kolozsvári Matlap (elődje az 1953-ban alapított Matematikai és Fizikai Lapok, mely
később Matematikai Lapokra változtatta nevét. Egy ideig a bukaresti Gazeta Matematică
folyóirat tükörfordításaként jelent meg.). A Kárpát-medencében is csak még egy van
ezen kívül, a Budapesten megjelenő KÖMAL (Középiskolai Matematikai és Fizika Lapok,
amit 1893-ban alapított Arany Dániel). 1991-ben, amikor elindítottam a Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyt, elindítottam az Erdélyi Matematikai Lapokat (négy évig
működött), a Felvidéki Matematikai Lapok, a Délvidéki Matematikai Lapok, a Kárpátaljai
Matematikai Lapok szakfolyóiratokat is, nagy része még mindig vajúdik, nem jelent meg.
Pedig a versenyzők képzéséhez nagy szükség van ezekre.
– A diákok körében nem népszerű tanegység a matematika. Mi a tapasztalata, hogyan
lehet felkelteni a diákok érdeklődését a matematika iránt?
– Talán azzal kezdeném, hogy mi a matematika? A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben
pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött rendszereket, struktúrákat,
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azok absztrakt, közösen meglévő tulajdonságait vizsgálja. Régebben a „mennyiség és a
tér tudományaként”, vagyis a számok és mértani alakzatok tanaként határozták meg, a
múlt század elejétől kezdve pedig a matematikáról azt tartották, hogy az „a halmazelmélet absztrakt struktúráinak formális logikai szemlélettel és a javarészt erre épülő matematikai jelölésrendszerrel való vizsgálata”. Ma már nemcsak az első, hanem a második
álláspontot is vitathatónak, túlhaladottnak tartják mind egyes tudományfilozófiai, mind
egyes didaktikai áramlatok képviselői. A matematikát nehéz pontosan meghatározni,
mibenlétének kérdése még manapság is, sőt manapság különösen, vita tárgya, élő és
nem lezárt tudományos probléma. A matematika sajátossága elsősorban különleges témaválasztásában, kutatási területeiben és módszereiben, nyelv- és jelölésrendszerében
rejlik. Innen kell megközelíteni a diákok, tanulók világát. Játékvilágukhoz, játékviláguk
jelrendszeréhez kell visszanyúlni, innen kezdődik a motiválásuk. Lassan, következetesen
kell építkezni, és velük kell újra felfedeztetni a matematikát. Az, hogy kiből lesz matematikus, az adottság kérdése is. A tanár kiteheti a lelkét is, ha a másik oldal nem fogékony,
és nem is akarja követni a folyamatot. Sajnos az egyetemeken tanított pedagógia már
rég túlhaladott. A tanárokat se tanítják meg a hatásos módszerekre, így hát mindenki
saját maga kell, hogy kísérletezzen egy számára eredményes tanítási eljárás, módszer
felfedezésén.
Csak az legyen tanár
Csak az legyen tanár, akit az Isten kiválasztott
Millió szempár közül, szellemével elárasztott.
Csak ima után menj osztályba, vedd fel a palástot,
Több ezer lelkecske rajtad csüng, ez lesz a családod.
Innen és túl, mutasd meg nekik az ígéret földjét,
Fogd kezüket, lelkükben hintsed el a remény zöldjét.
Beszélj úgy, hogy a hites szavad minden gyerek értse,
Beteg világ galaxisában, légy Isten édene.
Ha dörögnek indulatszavak, köztük tarts fegyelmet,
Sátán tőrbe csal, néhány jelző tévútra terelhet.
Vad világban legyél meleg otthon, szeretett haza,
Vágd a gazt, virágos rétnek legyél jótékony kasza.
Gondolkodj, őket is erre tanítsd, küzdjenek, ha kell
Tanítsd meg sírni s nevetni, elégedj meg kevéssel.
Járd meg a poklot és a mennyet, hited világítson,
Fontosabb a szív, mint az ész, hatalom ne kábítson.
Hol nagy a bánat, suttogva vigasztald, kell alázat,
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Őszintén örülj, ha boldogság árad, nem varázslat.
Majd megtalál, légy hű hozzá, ha forró a szerelmed,
Ha egyedül maradsz, elég mosolyoddal feledned.
Irigyeid, mint Jézust üldöznek, és megköveznek,
Jellemed töretlen, akkor keresztre feszítenek.
Golgotát végig kell járni, ez lesz tanári sorsod,
Krisztus fénye így gyúl ki diákjaidban, nincs zsoldod.
Erős leszel, lélekben megtisztult, és nem szóboglya,
Átgondolt, igazságos, és nem a pillanat foglya.
Gyújtson szavad, tettek rőzséjén égjél, mint a máglya,
Deres hajjal, fagyban másokat is lobbantsál lángra.
Isteni szikrádtól nehogy az egész hazád égjen,
Ne nérók ördögi dalaként maradjál csak ébren.
Elszállt szavaidat, ha majd jövőnek kőbe vésed,
Utolsó lehelettel szorítsd, s vezesd bölcsen késed.
(Írta: Bencze Mihály, Bukarest, 2018. június 5.)
– Jövőbeni terveiről mit tudhatunk meg?
– 2019. november 20-án betöltöttem életem 65-ik évét, ami a nyugdíjkorhatárt jelenti. Jogilag még három évig lehetőségem lett volna tanítani, hiszen megvan a katedrám, azaz a 18 órám, de ezt az Áprily Lajos Főgimnázium igazgatósága és vezetőtanácsa
elutasította. Sajnos ezt tragédiaként éltem meg. Az, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt,
az nem zavar, sőt örvendek neki, de az esik rosszul, hogy a 3 éves folytatási jogomtól
fosztottak meg, igazságtalanul. Azon az állam is el kellene gondolkozzon, hogy sok értékes, nagy tudású tanárt nyugdíjasként lekezel, leszorít a pályáról, félreállít anélkül, hogy
adna ezeknek egy intézményes keretet, egy lehetőséget a felhalmozott tudásuk társadalmi hasznosítására. Így 2020. szeptember 1-jétől nyugállományba vonultam, véget ért a
tanári pályám. Én nagyon szerettem tanítani, hiányzik az iskola, a csillogó szemű diákok.
Nem könnyű feldolgoznom azt sem, hogy nyugdíjasként nem lehetek az Erdélyi Magyar
Matematikaverseny és a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny jogilag hivatalos szervezője, csak tiszteletbeli szervezője. Hát ez is nagy trauma. Itt is megköszönném a Kárpát-medence minden matematikatanárának az együtt töltött csodálatos 30 évet, minden
egyes tanárkolléga, tanfelügyelő, kisebbségi oktatásunkért felelős államtitkárság segítségét, hiszen ezeket az eredményeket együtt értük el, és közösen kell, hogy tovább folytassuk az eredményes munkát. Egy egyedi, csodálatos „intézményt” hagyok hátra, aminek
várom a méltó folytatását. Május 23-án 59 éves korában meghalt Ildikó, a feleségem, a
három gyerekem és hét unokám számára ez a legnagyobb tragédia. Az ember sorsa „állandóan úton van” – mondja Szondi Lipót, de csak akkor válhat Emberré, ha választása-
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iban a humanizált útirányt követi: szeretetét és emberségességét képes kiterjeszteni saját
énjéről családjára, saját családjáról más családokra, saját vallásának tagjairól más vallások tagjaira, saját nemzetéről más nemzetekre. Az ezzel a képességgel bíró embert nevezi
Szondi „homo liberator et humanizator”-nak. Szondi a két P-t, azaz a Pályaválasztást és
a Párválasztást nevezi az ember életét-sorsát meghatározó alaptényezőknek. Ezek szerint
nekem 2020-ban mindkettő véget ért. Ezt kell feldolgoznom, sajnos ebben az állapotban
a jövőbeli terveim esetleg csíra állapotban szunnyadnak, még nem tudatosítottam. Jelenleg a harmadik verseskötetemen, helytörténeti írásaim könyvén, valamint két matematika példatáron, és az Octogon Mathematical Magazine folyóiraton dolgozok.

Török Árpád
nyugalmazott földrajz-biológia szakos tanár.
Szilágyságban született, az általános és középiskolát Csernátonban és Sepsiszentgyörgyön, egyetemi
tanulmányait a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen
végezte. A családi kötődése motiválta a pedagógusi
pályaválasztását. Iskolai és egyetemi évei alatt mélyült
el a szakmai természetjárás iránti fogékonysága. Természetismereti írásai szak- és napilapokban jelentek
meg. 2014-ben az Észak-Erdély–Bukovina útikalauz
pályamunkáját Apáczai-díjjal jutalmazták, 2018-ban a
díj ezüst fokozatát az Emléktöredékek útikönyve, 2020ban a Sepsiszentgyörgy városkalauz című könyve a díj
arany fokozatát nyerte el. Tevékenységéről, a turizmus
és a turisztikai lehetőségekről Mihály Réka kérdezte.
– Szilágyságban született és Sepsiszentgyörgyön él.
Hogyan került Sepsiszentgyörgyre?
– Igen, a „hepehupás vén Szilágyban”, Csákigorbón
születtem, de semmi személyes emlékem nem fűződik az egyébként gazdag történelmi
hagyományokkal rendelkező településhez. A községben emelkedő dombon, az egykori
limes vonalon római kasztrum állott, amelynek helyén épült a Jósika-Haller kastély. Az
egykori magyar jelleg mára csak a romokban és emlékeiben idézhető fel. Ide fűződik
az idős Wesselényi Miklós (1750–1809) politikus, főúr és Haller János között 1785-ben
kirobbant konfliktus és annak következményei. Az összetűzés során Wesselényi valósággal felfegyverezte mintegy 300-as házanépét, és szabályos ostrommal elfoglalta haragosa kastélyát. A császárhoz intézett panaszemelés nyomán a harcias gróf több évig ült
Kufstein börtönében. Apám, sok szép reménnyel, mint igazgató-levita, 1942–44 között
itt töltötte szolgálati éveit. Csecsemő voltam 1944 derekán, amikor családunk átélt egy
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igazi ostromállapotot, vagyis frontvonalba kerültünk a visszavonuló és támadó hadtestek között. Hogy még izgalmasabb legyen kilátástalanságunk, a többségi nemzethez
tartozó helybeliek nyomatékosan felszólítottak, hogy meneküljünk el, mert nagy bajok
történhetnek velünk. Közben a fenyegető portyázóktól megmentettük egyik lovunkat,
vagyis apám szeget vert a ló patájába, megsántította, hogy ne vigyék el. Az éj leple alatt,
a sztalinorgonák fényénél, a szekérderékba sebtibe bedobált motyónkkal elmenekültünk
az 50 km-re fekvő, ugyancsak szilágysági Désházára, ahol egy időre menedékben lehettünk. Visszaút már nem volt, mindenünkből kifosztottak, és mi tovább menekültünk az
áradattal. Apám az Érmellékén, a határszélen megtorpant, és vártuk, hogy merre fordul
a történelem kereke. Nem tudott dönteni arról, hogy tovább menjünk, így maradtunk,
mert nem akarta ismételten kockáztatni a nagy családot. Érmihályfalván, Érkörtvélyesen
töltöttünk pár évet, közben az aszály felperzselte az alföldi zsíros-fekete földet, és beállt
az éhínség. Számára Székelyföld lett az „ígéret földje”, így sarkon fordultunk, és letelepedtünk Sepsiszentgyörgyön. Nem volt állása, így az lett választása, hogy állást teremtett
magának, vagyis úttörőként megszervezte az őrkői cigányiskolát. Ez már egy más történet...
– Hogyan született a gondolat, hogy Sepsiszentgyörgyről útikönyve(ke)t írjon?
– Tanárkodásom kezdeti tíz évét a Nagyhagymás aljában töltöttem el, ahol minden
szabadidőmet a természetjárásnak szenteltem tanulóim körében. A rengeteg turisztikai és élményanyagból több vetítőképes vagy írásbeli ismertetőt állítottam össze. Ekkor
ez volt a legmenőbb kommunikációs megoldás. Ahogy Szentgyörgyre hazakerültem,
ugyanazt tettem városom esetében is. Ebben nagymértékben besegített az is, hogy közben az iskolánkban középfokú turisztikai osztályok létesültek, és „szintet léptünk”, vagyis
újból minden a turisztikáról szólt.
– Jelen kiadvány a negyedik bővített kiadása Sepsiszentgyörgy turisztikai bemutatásának. A korábbi útikönyveihez képest mivel bővítette az idén megjelent kiadványt?
– A felelet kissé furcsa, mert ez egy „leszűkített bővítmény”. Ugyanis az első három
kiadvány háromnyelvű volt, a mostani negyedik csak magyarul jelent meg. A bővített
jellege abból adódik, hogy a tulajdonképpeni városbemutatón kívül tartalmaz sajátos
alcímeket is, amelyekkel nem találkozunk a szokványos városkalauzoknál. Íme pár alcím: Sepsiszentgyörgy, a tornyok városa, Szentgyörgyi beszélő kövek, Szentgyörgy, az 1000
kopjafa városa, Sepsiszentgyörgy kovácsoltvas-székelykapu- és kopjafa-érdekességei. Ezen
kívül a kiadvány bővelkedik nagyszámú vonalasrajz-, kép-, térkép-, táblázat- és más
információsanyaggal.
– Sepsiszentgyörgyön miről mesélnek a kövek?
– Mesélnek vagy beszélnek, szinte egyre megy, de egy kő csak úgy lehet turisztikai
célpont, ha „tud magáról beszélni”. Ha nem, akkor csak egyszerű szürke vagy fényes
kődarab. Ha példázódunk, hát milyen „bőbeszédűek” lehetnek a Szépmezői vándorkövek? Több esetben is szót kérnek a bemutatás során, vagyis több érdekes jelenség vagy
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esemény szereplői a csiszolt vagy csiszolatlan példányok. Érdekes az eljegesedés időszakában betöltött szerepük, mások az épített örökség elemei, vagy éppen a történelmi emlékezés szimbólumaként beszédesek. Sok mindenről „szólnak” a 48-as Honvédszobor
eredeti, fekvő oroszlántorzói is, persze mindazoknak, akik felkeresik őket a múzeumkerti
„szálláshelyükön”. De beszédesek az 56-os Emlékparkban látható 12 sziklaalakzat kövei,
a Kolcza-szikla a Világlátó közelében, amely jelzi az egykor Szentgyörgyön eltervezett
botanikus kert helyét, a Trianon-kő az egykori országzászló helyén vagy a Szilágyi-kő a
tehetséges „derékbatört” énekesünkről beszél.
– A kalauz olyan területeket, témákat is bemutat, melyekre „nem lehetnek büszkék” a
sepsiszentgyörgyeik. Milyen szándékkal írt róluk?
– A negatív példák mögött mindig hiányosság vagy mulasztás lapul. Ez mindenütt
jelen van, ha kimondjuk, vagy nem, de mindenképpen jó, ha tudunk róluk. Miért nem
lehet kis figyelmet fordítani a néhai Kiss Béla grafittó- és fémplasztikáira? Miért nem
lehet kijavítani, olvashatóvá tenni a Jókai Sárgarózsa emlékkövet, miért nem lehet méltóan megjelölni az egykori Székely szövöde ipartörténeti emlékét, az Eprestetői csata
eredeti emlékművét előkeresni vagy letisztítani a Pálmai Lenke emlékkövét? A könyv
megjelenésekor még olvashatatlanok voltak a Vármegyeháza lépcsőfeljáró zárókőfeliratai, de szerencsére volt egy lelkes kezdeményező (Erdő Ernő), aki felújíttatta, így ma már
szépen olvasható.
– Mennyire népszerű desztinációs célpont Sepsiszentgyörgy?
– Ahogy tapasztaljuk, a Covid szinte mindent átír. Sepsiszentgyörgy ezen kívül is
az utóbbi időben egy komoly turisztikai megtorpanás időszakát éli, főként a szervezett
turizmus terén. Ami van, az diák-, nyugdíjas és tranzitturizmus. A szervezetlen turizmus
talán inkább jellemző, de ezt szinte lehetetlen felmérni. A turisták zöme Magyarországról
jön, jelentős részük az elszármazottak családtagjai, valamint idős csoportok. Kell pontosítani, hogy mit számítunk fel: a bevételt, a vendéglátó hálózat adatait, a kulturált turizmust vagy a sokadalmi látogatókat. Remélem, senki nem számítja turistáknak a dinamós
és más futballdrukkereket, vagy időnként a városban megjelenő egyéb randalírozókat.
– Honnan érkeznek turisták, és általában mire kíváncsiak?
– Az előző pontnál már részben válaszoltam, de elmondok egy jó esetet az IBUSZ-os
idegenvezetői időszakomból. Az egyik erdélyi körutazó csoportban részt vett egy japán
fiatalember. Jól törte a magyart, megbarátkoztunk, és megtudtam tőle, hogy ő szolgálati
célból azért vesz részt a nyolcnapos erdélyi körúton, hogy feltérképezze a japánok számára mindazokat az objektumokat, amelyek érdekesek lehetnek számukra. Na és, melyek azok? – kérdeztem. Hát, ők nem időznének Erdélyben egy-két napot, megnéznék
a szász erődtemplomokat, a Szent Anna-tavat, a Békás-szorost, a máramarosi fatemplomokat, és már ugranának is más országba. Még mondta: én értem azt, hogy nektek
magyaroknak nagyon fontos Gábor Áron, Petőfi vagy Kalotaszeg, de mindezek semmit
nem jelentenek a japánoknak. Egy másik alkalommal egy kanadai nőt csak a Drakulával
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kapcsolatos dolgok érdekelték. Mondta is a tolmács barátnője: „Te Árpi, mondjál többet Drakuláról, hogy legyen boldog, úgysem jön soha többé errefelé.” Én erre még a
kovásznai Pokolsárról is odatűztem egy alkalmit.
– Mit gondol, hogyan lehet Sepsiszentgyörgy, tágabb értelemben Erdély turisztikai
vonzerejét növelni?
– Ezt most, a turisztikai dermedtség időszakában nehezen lehet kellőképpen értelmezni. De megfelően elő kell készíteni a feltételeket. Sok remény fűződik a vidombáki
repülőtérhez, a jövőben megépülő autópályához, a falu-, kastélyturizmushoz és a városunkban ígéretesen megvalósuló objektumok működéséhez: a megújuló Székely Nemzeti
Múzeum és Gyárfás-képtár, az EMUK-központ, a felújított Vártemplom-együttes, valamint az új létesítmények (Sepsi-Stadion és Aréna, az új városközpont, a készülő Technikatörténeti Múzeum, kerékpárutak, sípályák stb.) megvalósulásához.
– Milyen jövőbeli tervei vannak?
– A vírus okozta bezártság érzését enyhíti az a tény, ha valamiképpen hasznosan lefoglaljuk magunkat. Az írogatás is ezek közé tartozik. Munka alatt áll egy nagyobb lélegzetű turisztikai összeállításom. És ha kiszabadulunk a „zárkából”, járok-kelek-utazom,
amint egészségem és lehetőségem megengedi.

Borsos Szabolcs
filozófus, mentálhigiénés szakember.
Marosvásárhelyen született 1971-ben, felsőfokú tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. Doktori disszertációja a perszonálfilozófia interdiszciplináris
lehetőségeit tárgyalja az önismeret szempontjából. Több
szakkönyv és alternatív tankönyv szerzője és társszerzője. 2012-ben A kreatív gondolkodás lehetőségei; Háttérkérdések a kudarc fogalmáról tudományos munkájával
Apáczai-díjban részesült. A díj ezüst fokozatát 2020ban nyerte el az Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában pályamunkájával. Tudományos
munkájáról Köllő Zsófia kérdezte.
– Hogyan látja a Bolyai-kutatás mai állapotát? Mit
sikerült feltárni, és milyen feladatai vannak még a kutatóknak?
– A Bolyai-kutatás többrétegű megközelítést igényel. Amióta digitális formában hozzáférhetőek a Bolyai Jánosnak tulajdonított kéziratok, azóta szerintem új szemléletre van szükség. Nem
arról van szó, hogy a régit elfeledve teljesen újat mondunk, hanem megpróbáljuk például
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visszahozni azt a dinamikus gondolkodást, amit az 1950-es és 1960-as években Tóth Imre
tudományfilozófus képviselt, amikor Bolyai János gondolatvilágának értelmezéséről volt
szó. Azt gondolom, hogy kijelentésekből, papírfoszlányokra feljegyzett ötletekből lehet
és kell kiindulnunk, majd valami egész felé törekedni. Fontosnak találom Bolyai János
filozófia és logika tanárának, Köteles Sámuelnek a hatását is a géniusz-gondolkodására.
Új megközelítés ez, és/de nem reménytelen.
– Ön mióta és mi okból foglalkozik Bolyai-kutatással?
– Húsz éve is annak, hogy magyarországi vendégeket fogadtunk a Bolyai Farkas Líceumban, és ott kérdezett rám egy idősebb úr: hogy áll a Bolyai Üdvtan-kutatás? Visszatérő gondolat lett ebből, és amióta elérhetővé váltak digitálisan a Bolyai János jegyzetei,
azóta módszeresen nekivágtam. Nem volt egyszerű feladat, mert a kutatók többsége matematikus, fizikus vagy műszaki szaktekintély. Jómagam filozófus vagyok mentálhigiénés
szakképzettséggel, ezért valahogy egészen más oldalról, irányból kerültem Bolyai János
közelébe. Tegyem hozzá, hogy a kutatás mellett gyakorló középiskolai tanárként dolgozom, tehetséges diákokkal. Versenyekre, konferenciákra készítem fel őket. A kudarc és
a kreativitás kettősségéről napi tapasztalatokkal rendelkezem. Aztán egyszer olvastam,
hogy Bolyai János egyetlen tanárának óráit látogatta, aki logikát, etikát és filozófiát tanított az akkori Református Kollégiumban.
– Hol a helye az Üdvtannak Bolyai János életművében?
– Bolyai János az Üdvtant 22 évig írta, a borítóját is többszörösen megtervezte. Rejtély még ma is, hogy miért nem jelent meg. Feljegyzések alapján tudhatjuk, hogy halála
után az osztrák katonai titkosszolgálat emberei két ládányi kéziratot vittek magukkal.
Arra is gondolhatunk, hogy a kézirat sajnálatos módon eltűnt. A Teleki Tékában digitálisan hozzáférhető jegyzetek alapján nem tudhatjuk, hogy mi és mennyi rekonstruálható,
több mint tízezer feljegyzésről van itt szó, szinte ömlesztve. Amennyire sikerült közel kerülnöm Bolyai János gondolataihoz, úgy vélem, hogy az Üdvtan központi helyet foglalna
el, ha lenne. Éppen az, hogy nincs, talán még izgalmasabbá teheti a kutatást. Ami van,
abból kell úgy építkezni, hogy továbbgondolható egész legyen.
– Hogy látja, Bolyai János gondolatai hogyan építhetőek be a középiskolai filozófiai
nevelésbe?
– Tóth Imre dinamikus szemléletét képviselem ebben a tekintetben, ami azt jelenti,
hogy Bolyai Jánostól származó gondolatok továbbvihetők, összehasonlíthatók más géniuszok gondolataival, pontosan úgy, ahogy a Palimpszeszt – szavak egy háromszög előtt
című kötetéből megtudhatjuk, ami Budapesten, a Typotex Kiadónál jelent meg 2001ben. Továbbá, az önismeret kérdésköreit aktualizálja az a kijelentés, ami létezett ugyan,
de valahogy most kerülhet be a köztudatba és a filozófiai elmélkedés homlokterébe: „Az
Isten önmagát is teremti”. Ennek mintájára applikáció is született, Reconditio Humana
névvel elérhető a megfelelő platformon, okos telefonokra letölthető. A közösségi valahova tartozást is pontozza ez az applikáció.
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– A könyv egy fejezete mentálhigiénés megközelítésben tárgyalja Bolyai János életművét. Milyen megállapításokra jutott a kérdésben?
– A mentálhigiénés megközelítés lehetővé teszi, hogy a matematikán túl reflektáljunk arra a szűkebb és tágabb értelemben vett közösségre, ami Bolyai Jánost körülvette.
Olvashatók az apa-fiú közötti levélváltások, egyéb feljegyzések és levelek alapján kirajzolódik előttünk egy olyan tragikus sors, amelyről még nem beszéltünk eleget, és eljött az idő, hogy e mellett nem mehetünk el szótlanul. Úgy gondolom, hogy nem elég
kimondani a szomorú elszigetelődés, a meg nem értésből fakadó elidegenedés tényét.
Keresni kell azokat a belső hajtóerőket, amelyek alapján ő mégis világhírű géniusza lett a
magyarságnak! Ez a hajtóerő pedig a gondolkodás, amelynek két iránya volt: a közüdv és
a matematika. Ezzel a belső hajtóerővel nem fedjük el a külső szenvedést, hanem inkább
arányokról kellene beszélni és olyan szublimációs képességről, ami csakugyan egyedi a
maga nemében. Arról van szó, hogy minél nagyobb a szenvedés, annál nagyobb a szublimációs képesség, amitől az alkotás egyedi, sőt követhető mintává válik. A végső eredmény a matematika, a számokkal kifejezhető összefüggések soha véget nem érő játéka.
Ez a belátás elégséges ahhoz, hogy egy matematikus jól érezze magát a bőrében. A számok fenntartják őt, segítik a dinamikusságban, ugyanakkor keretet is biztosítanak neki.
Különös összehasonlítási alap kínálkozik az Üdvtanban, amikor szám szerint pontosít
minden tevékenységet, cselekvést. Szinte adódik a feltételezés, hogy valamennyire ismerhette közelebbről a székely falutízesek rendszerét. Egyelőre nincs erre bizonyíték, de
a gondolkodásában egyértelmű a közösségi szolidaritás elvi megközelítése, ami a székely
falutízesek sajátja is. Sajátos perspektívákat rejt magában egy ilyen jellegű megközelítés,
mert a problémamegoldás közösségi jellegét is hangsúlyoznunk kell. A közösségi keretek
hangsúlyozása fontos napjainkban, mert egy olyan világban élünk, ami már a szétesés
küszöbére került. A legtágabb értelemben, beleértve a terápiás szempontokat is, mentálhigiénésen továbbgondolható megoldások jöhetnek itt szóba. Az elmúlt időszakban, éppen az Apáczai-díjhoz is köthető módon, interdiszciplináris együttműködés keretében,
a közösségi kreativitásról publikáltunk már, ami a www.academia.edu honlapról ingyen
letölthető.
– Milyen hatással lehet a Bolyaiak megítélésére, az irántuk való érdeklődésre Láng
Zsolt díjnyertes Bolyai-regénye?
– Ezúton is gratulálok a szerzőnek! Azóta sajnálatosan elhunyt Weszely Tibi bácsi,
aki végigkísérte a kötetem születését. Még a tavaly ősszel elsőként jelezte, hogy különösen jó érzés keríti hatalmába, mert Marosvásárhelyen egyszerre jelenik meg egy regény
és egy társadalomtudományi kötet Bolyai Jánosról. Röviden elmondanám, hogy Marosvásárhely magyarsága kiemelkedő módon lehetne büszke Bolyai Jánosra, aki világhírű matematikus, géniusz volt. Kihangsúlyoznám: világhírű! Ez azért fontos, mert így
felkerülhetünk egy olyan térképre, ami folyamatos kihívást, fejlődést jelent a különféle
innovációk világában. Mit kellene tenni? Létre kell hozni egy Bolyai János Üdvtan Kutatóközpontot, amely kezdve a diákok pályáztatásától egészen a települések fejlesztéséig
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(közüdvszerűen) a lehető legszélesebb megközelítés lenne a tudás tárolásának technológiájában, kinyitná az együttműködés lehetőségét a Bolyais Öregdiákokkal stb. Egy ilyen
intézményben tovább lehetne gondolni bármilyen irodalmi művet, a lényeg, hogy a városvezetésnek kell létrehoznia és fenntartania egy ilyen intézményt, majd ezt követően
kell megkeresni és megtalálni a stratégiai partnereket. Akit érdekel ez a kötet, letöltheti
ingyen a www.sicordia.com honlapomról.
Kormányos László
a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum történelem szakos tanára.
Nagyváradon született, felsőfokú tanulmányait
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végezte, doktori képzésben a Debreceni Egyetemen és
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen vett
részt. Disszertációjának címe Mindennapi élet a polgári Nagyváradon, 1900–1940. Kutatásterülete a magyar
történelem, elsősorban a dualizmus és a két világháború közötti magyar és erdélyi magyar társadalom-,
gazdaság-, politika- és művelődéstörténet. A magyar
történelem keretében több mint két érvtizede a 18–20.
századi magyar városfejlődés, illetve polgárosodás,
polgári urbanizáció és az iparosodás, annak általános
hatásai és történelmi következményei regionális és
helytörténeti jelleggel, amely a hagyományosan Nagyvárad és Debrecen által meghatározott, ma határ által
elválasztott Bihar és Partium területét érinti. Kiemelt
területe a trianoni békeszerződés és az impériumváltás
folyamatát, azok hatásait és következményeit, illetve az elszakított területeken élő magyar közösségek két világháború közötti közéleti, közművelődési életét, a második világégést követően a kommunista hatalomátvételig terjedő időszak magyar politikatörténetét (Magyar Népi Szövetség) és az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó
helyi történéseket öleli fel. Új kutatási területként a Partium török hódoltságkori, 1660 és
1692 közé eső időszakát érinti. 2020-ban az RMPSZ Tudományos Tanácsa a Nagyvárad
krónikája pályamunkájáért Apáczai-díjjal jutalmazta. A tudományos munkájáról Mihály
Réka kérdezte.
– Hogyan született az ötlet, hogy Nagyváradról monografikus igénnyel krónikát írjon?
– Igazából több tényező szerencsés találkozásából született meg az ötlet. Szabó Ödön
képviselő úrral folytatott beszélgetések során már évekkel a kutatás és az írás elkezdése
előtt felmerült egy, a krónika műfaj szabályai szerint megírandó várostörténet ötlete.
Régi ismeretség köt össze minket, ráadásul ő is történész végzettségű. Egyetértettünk
abban, hogy a mai olvasási igények egy kicsit más módon és más formában bemutatandó
várostörténetet kívánnak. Tetszett az ötlet, a krónika-megoldás, már csak azért is, mivel
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a történelmi Magyarország más városának múltját ilyen módon nem dolgozták még fel,
és tetszett a feladat is, mivel a 2000-es évek végére eleve egy hatalmas publikálatlan iratanyag állt rendelkezésemre. Egyetemista korom óta a város jelenkori történetével foglalkoztam, ezt kutattam a diplomadolgozatomban és a doktori disszertációmban is. Mivel
az 1867 és 1940 közötti időszak anyaga lényegében már rendelkezésemre állt, a Krónika
ötlete igazából kapóra jött. Természetesen rengeteg anyag hiányzott még a középkori és
újkori részekhez, ezek megírására eredetileg más kollegát, kollegákat kívántunk bevonni,
de ezek a próbálkozások sem a kezdetekkor, sem a későbbi években nem jártak sikerrel.
Így egymagam vágtam neki a feladatnak.
– A könyv a honfoglalástól a 2000-es évekig mutatja be a krónika műfajának szabályait követve, kronologikus sorrendben a várostörténetet. A 12 éves kutatói munka után
milyennek látja Nagyváradot?
– Ez valójában egy nagyon összetett kérdés. Mindenképp kiemelném, hogy a munka lezárásával igazolva láttam azt, amit a megkezdésekor gondoltam. Nagyvárad valóban
egy nagyon egyedi és gazdag történelmű város. Más kérdés viszont, hogy szerencsésnek
vagy kiegyensúlyozottnak egyáltalán nem nevezném ezt a történelmet. 900 éves múltját
ámulatba ejtő eredmények és teljes pusztulást hozó kataklizmák alakították. Ebben a teljes várostörténetben a hirtelen felvirágzás és a teljes pusztulás, a centrum szerep és a reménytelen perifériára szorulás szokatlan gyorsasággal és gyakorisággal követik egymást.
Igaza van Szűcs Lászlónak. Nagyvárad egész történelme egy hatalmas átjáróház, itt minden csak átmeneti, történetét az érkezők (honfoglaló magyarok, latin hospesek, törökök,
rácok, zsidók és románok) és távozók vagy távozásra kényszerítettek (katolikusok, utóbb
protestánsok, repatriáltak, Auschwitzba deportáltak, áttelepülők és átszökők) formálták.
És hogy milyen a mai város? Egyrészt kierőltetett új etnikai arculatával, a történelmi városszövetbe belebontó többtízezres tömbháznegyedeivel, a „blokkok” közé beékelődött
bevásárlóközpontjaival városképileg épp olyan ellentmondásos, mint amilyenné minden
erdélyi nagyváros lett a rendszerváltás után.
Megmaradt, 1989-es létszámának harmadát, felét elvesztett magyarsága természetesen itt is ragaszkodik múltjához, hagyományaihoz, emlékeihez, ünnepeihez. Ami
mindenképpen új, egy-két évtizedes jelenség, az a magyar mellé felzárkózott mára, már
érettebb román lokálpatriotizmus, amely végre elkötelezte magát az öröklött városkép
megújítása mellett. Ma már Nagyváradot Erdély egyik leggyorsabban fejlődő városaként
tartjuk számon, de ezekben a fejlesztésekben, városképi modernizációkban, térrendezési
elképzelésekben gyakran alig leplezett módon ott látom még mindig a múltat végképp
eltörölni szándékát.
– Kilenc fejezetre tagolta a várostörténetet, melyek különböző történelmi korokat a
teljesség igényével mutatnak be. Bizonyára a kutatómunka során számos új vagy kevésbé
ismert adatot, információt, új vagy eddigi ismertekhez képest más összefüggést is talált.
Milyen érdekességekre bukkant Nagyvárad életével, történetével kapcsolatosan?
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– Egy általánosabb érvényű megállapítást tennék elsőként. Nagyvárad számomra is
meghökkentően sokszor és gyakran vált országos kimenetelű, a nemzet egészét meghatározó történések helyszínévé, néha kifejezetten inspirálójává. Bár igyekeztem ezt a kultúrtörténetben, mentalitástörténetben vagy épp a politikatörténetben egyaránt megjelenő szerepet nem erőltetve vagy aránytalanul kidomborítva bemutatni, mindezt számos
jelenség, esemény kétségtelenné teszi. Persze ezek (Szent László sírja, reneszánsz központ, végvári szerep, Holnap irodalmi mozgalma stb.) önmagukban közismert dolgok,
de hogy ez a sokféle centrumszerep valóban szinte minden korban újra és újra visszatérő
jelenség, ez így számomra újszerű felismerés volt. Ugyanakkor nagyon hasznos és fontos
is, mivel ezekre az eseményekre szinte a teljes várostörténet felépíthető, felfűzhető volt.
Ami a Krónika által bemutatott események újszerűségét vagy az újszerű megközelítéseket illeti, eleve fontosnak tartottam, hogy minden szócikket a lehető legteljesebb
könyvészeti és egyéb forrásra építve, de mindig saját megközelítésem, megítélésem szerint írjak meg. Komoly kihívás volt, hogy az önálló szócikkeket olyan formában rendezzem, társítsam, hogy azok olvasásával nem egy széttöredezett, az olvasó számára
követhetetlen információhalmaz szülessen, hanem mégiscsak egy egész, a maga teljességében időben előrehaladó várostörténet. Mindez azonban megérte, mert valóban olyan
összefüggések tárulkoztak elő, melyek eddig talán így, az itt megjelent formában nem
voltak egyértelműek. Gondolok itt például a tatárjárás következtében elpusztult hospes
közösségek hiánya és a középkori szabad királyi városi törekvések kudarca közötti kapcsolatra, vagy például Zsigmond korában a firenzei kolónia váradi jelenlétének okaira és
következményeire. A sor még folytatható volna, például egyebek mellett a zsidóságnak a
reformkortól kezdve rendkívül nagyarányú bevándorlásának és gördülékeny magyarosodásának okaira is igyekeztem rámutatni, illetve a Krónika először összegzi a protestáns
korszakban Váradon szolgáló lelkészek és lelkésztanárok peregrinációjának, egyetemi
végzettségének és szellemi hátterének összefüggéseit, egyúttal választ adva arra is, hogy
miért vált a város a 17. század közepén az erdélyi és magyarországi puritanizmus központjává. A legtöbb új információval azonban kétségtelenül a dualizmustól a kommunista hatalomátvételig tartó évtizedek anyagánál találkozhat az olvasó, mivel itt tekintélyes rész friss kutatás eredménye.
– Mennyire kutatható a 1989-től napjainkig terjedő időszak?
– Nyilván itt a levéltári kutatás sok esetben személyiségi jogokba ütközik, illetve
rengeteg inkább aktuálpolitikai, mintsem történeti jelenséggel találkozunk. Viszont többek között bőséges sajtóanyag áll rendelkezésre. Érdekes jelenség viszont, hogy amikor
elkezdtem ennek a korszaknak, valamint a kommunizmus évtizedeinek a helytörténeti,
a városfejlődés egészét meghatározó, arra vonatkozó irodalmát felkutatni, értem ezalatt a
rendszerváltás után megjelent tanulmányokat, doktori értekezéseket stb., nagyrészt vagy
nagyobbrészt román szerzők román tematikájú – és hozzátehetjük, beállítású, megközelítésű – munkáival találkoztam. Természetesen jónéhány magyar szerző munkája, tanulmánya is kezembe került, de ezek szűkebb mezsgyén mozogtak, és leginkább a helyi
magyarság mint nemzeti kisebbség sérelmeit érintették, és kevésbé foglalkoztak a 60-as,
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70-es, 80-as évek általános városfejlődési, városfejlesztési kérdéseivel. Természetesen ez
érthető, sőt nagyon is szükséges, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az olyan jelenségek,
mint az erőltetett iparosítás, a városszisztematizálás, az etnikai arányok radikális, mesterséges megváltoztatása vagy a politikai represszió tudatformáló ereje stb. épp azok a
jelenségek, melyek megadták a magyarság számára is azokat a kereteket, melyeken belül
megélhette közösségi életét, sőt amelyek torzították azt. Ráadásul mindezek alapvetően
hatnak az 1989-es rendszerváltás utáni város arculatára, jellegére is. Nyilván ennek oka
az is, hogy a város mai román történésztársadalma sokkal inkább már magáénak érzi e
kor román többséget felmutatni tudó időszakát, még akkor is, ha elismerten egy totalitárius rendszer fellépéseinek hatásairól ír. Ezeknek magyar szemszögű vagy magyar
érdekek szempontjából való monografikus feldolgozása egyelőre hiányzik.
– Gyűjtőmunkája során miként jutott hozzá adatokhoz, tárgyakhoz, hogyan sikerült
megnyerni az emberek bizalmát? Miként viszonyultak a krónika írásához a nagyváradiak?
– Mindenképpen jó visszaigazolásnak látom, hogy a tavaly júniusában 2000 példányban megjelent Krónika karácsonyra nagyrészt már elfogyott. Idén már leginkább
azok a példányok voltak kaphatóak, amelyek Magyarországra kerültek (eredetileg 300
példányról van szó), de az eladás akadozott, így visszakerültek Váradra. Azt hiszem,
hogy az anyaországban a vártnál kevésbé fogyott a könyv. Ezen kicsit magam is meglepődtem, valahogy Várad iránti nagyobb nosztalgiára számítottam. Érdekes volt viszont
látni, ahogy a bemutatón a vásárlók hosszú sora alakult ki, ami, meg kell mondanom,
nekem is élményszerű volt. A bemutató óta sok pozitív visszajelzés érkezett, „hivatalos”
és nem hivatalos helyről egyaránt. Tavaly a könyv miatt Magyar kultúráért-díjban részesültem, de legalább annyira értékesek számomra azok a személyes üzenetek, szinte
vallomások, amelyeket kaptam. Volt olyan idős házaspár, akik külön állványt készítettek a könyvnek, és napi rendszerességgel olvastak belőle, de több üzenetet, telefonhívást
kaptam Magyarországról, sőt az Egyesült Államokból is. Persze ők leginkább Váradról
elszármazottak voltak, akiknek egykori életüket hozta vissza a Krónika.
Ami a forrásokat illeti, azok természetesen korszakról korszakra változtak. A szakirodalom mellett a középkori anyag kapcsán annyi Várad vonatkozású vagy kiadású
oklevelet igyekeztem eredetiben vagy kivonatolva elolvasni, amennyit csak tudtam. A
fejedelemség kora és a török hódoltság anyagánál az oklevelek mellett, Váraddal mint
fővégvárral gyakran foglalkozó országgyűlési döntések, valamint a korabeli emlékírók,
utazók kaptak nagyobb hangsúlyt, a 19–20. századi részeknél pedig természetesen a levéltári anyag, illetve a korabeli sajtó. Külön megemlíteném a képanyag kapcsán a mintegy
tucatnyi családi fényképtárat. Nagyon sokféle emberrel találkoztam, és nagyon sokféle
gyűjteményből válogathattam. Sokszor tényleg „kézről-kézre” adtak, egyik ismerősöm
beajánlott egy másiknak, és így tovább. Persze a legtöbbször átlag nagyváradiak átlag
fényképalbumai, elhalt szülők, nagyszülők nem egyszer rendezetlen hagyatékai voltak,
de azért volt néhány igazi kincsesbánya. Ilyen volt például két világháború közötti hivatásos fényképész vagy holokausztot túlélő család hagyatéka. Ezek anyagaiból talán a leg-
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érdekesebb, sokszor egyedi, eddig publikálatlan fotók kerültek elő. Ezek mindig előnyt
élveztek a színezett képeslapokkal vagy a standard ismert fényképekkel szemben.
– Milyen jövőbeni könyvtervei vannak? Jelenleg min dolgozik?
– Sok terv, elképzelés van a fejemben, ezeknek azonban egyelőre gátat szab a járványhelyzet, mivel számomra egészségügyi okok miatt lehetetlenné vált levéltárba járni.
Jelenleg négy nagyobb munka is elindult, ha nem más, akkor ötlet szintjén. Van köztük
könnyedebb jellegű, és van olyan, ami kifejezetten levéltéri kutatásokra és nem vagy alig
publikált iratanyagra épül. Ilyen a Magyar Népi Szövetség Bihar megyei szervezetének
történetét feldolgozó munka, vagy ami talán ennél is nagyobb kihívásnak tűnik, az átnézendő, feldolgozandó anyag hatalmas mérete miatt a székelyhídi Stubenberg uradalom
és család története. Jelenleg azonban nem ezek vannak még terítéken, hanem épp a járványhelyzet miatt egy, mondjuk így, kicsit populárisabb témájú anyag. Az albumszerű
formában elképzelt könyv Szent László királytól kezdve Nicolae Ceaușescu és Kádár
János 1977-es találkozójával bezárólag királyok, uralkodók, fejedelmek, államfők nagyváradi látogatásait és azok diplomáciai, politikai hétterét, következményeit mutatná be.
Megjelenésére valamikor jövőre, talán a Varadinum ünnepségek keretén belül kerülhet
sor.

Dr. Antalka Ágota
pszichológus.
Sepsiszentgyörgyön született, középiskolai tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte.
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Filológia
szakán végezte. Pszichopedagógiából, valamint
magyar nyelv- és irodalomból szerzett oklevelet.
Kiegészítő tanulmányait a szegedi József Attila
Tudományegyetemen, a hollandiai Windesheim
University-n és a University of Cambridge-n végezte. AZ ELTE Pszichológia és Neveléstudományok Doktori Iskolájában a neveléstudományi kutatások szakterületén PhD címet kapott. 2004-től
pszichopedagógusként dolgozik a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskolában. Ugyanakkor oktat a Sapientia EMTE-n, valamint a
BBTE Közigazgatási Tanszékének adjunktusa: változásmenedzsmentet, konfliktuskezelést, szervezetpszichológiát, humánerőforrás-menedzsmentet és tárgyalási technikákat
tanít. Modern világunk népbetegsége a kiégés Apáczai-díjas munkájáról Mihály Réka kérdezte.
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– Mit kell értenünk a kiégésen?
– A kiégés fogalmát és jellegzetes tünetegyüttesét Herbert J. Freudenberger (1974)
pszichoanalitikus alkotta meg: „A szindróma krónikus emocionális megterhelések,
stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés, mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek”. A magam
részéről a kiégést a következő értelemben használom: „olyan cél iránti elkötelezettség,
életstílus vagy kapcsolat nem kívánt eredménye, mely hármas tünetegyüttesként jelentkezve (érzelmi kimerülés, elszemélytelenedés, illetve csökkent teljesítmény) szerepkudarchoz vezet, amely krónikus emocionális megterhelések következményeként fizikai,
emocionális, mentális gyengülést, lemerülést, kimerülést eredményez.”
– A doktori disszertációjában a pedagógusok szakmai kiégését kutatta. Jelen kötetben
bővítette kutatásterületét más területeken dolgozókra is. Milyen azonosságokat, különbséget talált a vizsgált szakterületeken dolgozók között? Kit érint leginkább a kiégés? Ki tud
kiégni?
– Valóban, kezdetben kutatásaim középpontjában a tanári kiégés állt, mert
abban a közegben mozogtam, ott voltak tapasztalataim, rálátásom. Meggyőződésem, hogy egy társadalom fejlettségét az oktatás nagyban meghatározza, annak milyensége jelentős hatással van a jövőnk alakulására, s ez által érintettek
voltunk mi is, s nagyon nem mindegy, milyen példaképek közt nevelkednek gyerekeink, mert ők a jövőnk. Úgy gondoltam, én ez által tudok tenni valamit azért,
hogy fenntartsunk egy egészséges, pozitív, tiszteletre méltó pedagógustársadalmat. Kutatásaim igazolták a szindróma nagyfokú jelenlétét, de prevencióval, illetve megfelelő támogató rendszerek létrehozásával ez csökkenthető. Nyilván,
most jelen helyzetben ez a járványidőszak sokféle szempontot átírt, a hibrid és
online oktatásra kényszerített pedagógusoknak nem könnyíti meg a helyzetét.
De ez globális jelenség ma. Az elméleti kutatások később felhívták figyelmemet
minden más segítő szakmában dolgozók érintettségére is, ezért bővítettem kutatási területem, s vizsgáltam az orvosok, asszisztensek, lelkészek, szociális szférában tevékenykedők kiégettségét is.
A feltett kérdés megközelítését nem is a szakmák eltéréseiben gondolom,
hiszen minden munkahely lényeges tényező lelki egyensúlyunk szempontjából. Ha
a stressz túlzott mértékű, akkor mint túlterhelő körülmény jelentős lehet. A figyelmet a kutatásaim azon fontos megfigyeléseire terelném, hogy bár hipotéziseimben nem merült fel, mégis egyértelművé vált számomra, hogy nincs szakmai
kiégés magánéleti érintettség nélkül. Ergo, ahol a magánélet kiegyensúlyozott,
ott bár lehetnek megterhelőbb munkahelyi időszakok, egy egészséges egyensúly
fenntartására jóval magasabb az esély, mint azon személyeknél, ahol magánéleti
problémák vannak.
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– Gyakran kötjük munkához a kiégést. Miért?
– A szakirodalomban a fogalom és a szindróma meghatározásakor szakmai kiégettségként jelent meg. Ebbe a hibába estem én is, ezen a vonalon indítottam kutatásaimat,
de nagyon hamar ráébredtem, hogy nincs szakmai kiégés magánéleti érintettség nélkül.
Sőt, magánéleti kiégés generálja az esetek túlnyomó többségében a szakmai kiégettséget. Innen eredeztetem e megközelítési hibát. Elzárkózom az általánosításoktól, mert azt
tapasztaltam, hogy minden burnout szindrómában érintett személy egyéni történettel
rendelkezik, melyek később őt kiégéshez vezették.
– Hogy ismerhető fel a kiégés?
– A válasz komplex, azonban a tüneteket négy területre csoportosítjuk, megnyilvánulási szempontok szerint magatartásban (ingerlékenység, cinizmus, védekezés), mentálisan (a teljesítőképesség csökkenése, indokolatlanul szakmai elégedetlenség érzése),
érzelmek szintjén (krónikus szorongás, depresszív reakciók, érzelmi távolságtartás az
emberektől, másodlagos alexithymia [érzelmek kifejezésének zavara], nikotin-, alkohol-,
drogfüggés) és testi tünetekként (alvászavar, testsúlyváltozás, pszichoszomatikus tünetek, kipihenhetetlen fáradtság érzése) azonosíthatjuk.
– Mit tehetünk, hogy elkerüljük vagy kikerüljünk az állapotból?
– Nagyon egyszerűsítve a kiégés megelőzhető elsősorban tanulással, majd a siker és teljesítmény által, de a többoldalúság útján is, vagy a „flow” élmények révén
és az önmegvalósítás segítségével.
– Hogyan viszonyuljunk a kiégett embertársainkhoz?
– A burnout szindróma egy betegség, ahol a környezet megértése és türelme, szeretete alapfeltétel. Ha az illető közeli családtagunk vagy barátunk, esetleg munkatársunk,
jelezzük felé az általunk észlelt vele kapcsolatos változásokat. Mindig tartsuk szem előtt,
hogy egyik tünete a tagadás. Azonban van egy fontos szabály, amit én útravalóul kaptam
mentoraimtól: szakemberként segíteni csakis azon szabad, aki önként jön és kéri.
– Miért tartja népbetegségnek? Mi történt a közelmúltban, hogy megnőtt a kiégési
panaszokkal küszködők száma?
– Az egyetemistáktól (sokszor már iskolásoktól) az idősebb korosztályig mindenkit
bizonyítottan és nagymértékben érintő betegségről beszélünk. Ennek okát az életstílusunk változásaiban látom: felgyorsult, digitalizált, információáradattal leterhelt mindennapjaink, az idő fogalmának átalakulása, a családdal töltött minőségi idő átértelmezése,
a megváltozott materiális különbségek, kommunikáció, s sorolhatnánk.
– Mi motiválta, hogy e területet választotta kutatási témájának?
– Eredetileg a gyerekkori behatások felnőttkori érzelmi érintettségeit kutattam. A
véletlennek (bár azt tartják, nincsenek véletlenek) és mentoromnak, Vámos Ágnes professzorasszonynak köszönhetem, hogy doktori kutatási témám végül ez lett. Amikor Bu-

119

MAGISZTER

XVIII. évfolyam. 2. szám. 2020 / TÉL

dapesten ezzel kezdtem el foglalkozni, magyar nyelvterületen még nem igazán ismerték
a szindrómát, kevés szakirodalom volt. Romániában nem voltak ilyen jellegű kutatások.
Ezért választottam.
– Milyen témán, tárgykörön dolgozik most? Mit tudhatunk meg a jövőbeni szakmai
terveiről?
– Új könyvem már nyomdai előkészületek alatt áll, hamarosan megjelenik, témája a
párkapcsolati konfliktusok. Az elméleti háttéren túl gyakorlati feladatokat és megoldási
javaslatokat is kidolgoztam, egy párkapcsolati terápiás könyv, mely minden pár számára használható útitárs lehet. Ezt a könyvet is több éves kutatómunka előzte meg. Most
jelenleg több munkán dolgozom, készül egy orvos-páciens kommunikációs könyv (a
férjemmel közös munkánk lesz!), illetve a kiadóm (Mentor Könyvek kiadó) biztatására
első regényem és novelláskötetem is alakul.
– Nem tudom megkerülni, adott a helyzet, járvány tombol a világban, mely
mindannyiunkat szűkebb, tágabb környezetünkben érint, befolyásól. Személyes szabadságunk megélése mellett környezetünkhöz való viszonyulásunk is válságba került. Mit javasol
pszichénk óvására, a jelen állapot „normális”, emberi túléléséhez?
– Azt tapasztalom, s alátámasztják kollegáim is, hogy ez a kényszerhelyzet felerősítette nemcsak a pszichés (néhol idáig csupán lappangó) betegségeket, de türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lettek az emberek. Személy szerint azt gondolom, a minőségi
kapcsolatok nem szenvedhetnek ilyen helyzetben sem csorbát. S nem gondolom, hogy a
személyes szabadságunk is csorbul, legalábbis én nem innen közelítem meg a problémát.
Ez egy krízishelyzet, mely mindenkiből kihoz bizonyos reakciókat. De krízishelyzetek
voltak a múltban is. Az élethez való hozzáállásunkon múlik, soha nincs tökéletes állapot.
Amikor van egy fél pohár vizem egy szikkasztó nyári napon, én döntöm el, hogy örülök
annak, amim van, vagy elégedetlenkedem, hogy hiányzik egy fél, s csak ennyim van... Ez
most egy ilyen élethelyzet, meg kell próbálnunk ebből kihozni a jót, s felelősségteljesen
tenni a dolgunkat. Hiszen a folyamatos változás vitathatatlan, meg kell tanulnunk igazodni és boldogulni és értelmet keresni létünknek.
Tódor Imre
filozófia és társadalomtudományok szakos tanár, egyetemi oktató.
Székelyudvarhelyen született. Egyetemi tanulmányait a Pontificia Università Gregoriana (Róma,
Olaszország) Teológia, illetve Filozófia Karán végezte.
Doktori oklevelet a filozófia területén a Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen szerzett, majd neveléstudományok területén a Debreceni Egyetemen. Jelenleg a
csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium és a Segítő
Mária Római Katolikus Gimnázium logika, érveléstan
és kommunikáció, szociológia, filozófia, polgári nevelés, vállalkozói nevelés, latin nyelv és irodalom okta-
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tója. A Sapientia–EMTÉ-n társadalomtudományok szakmódszertana, pedagógiai gyakorlat, oktatás és értékeléselmélet, oktatásszociológia, számítógéppel támogatott oktatás,
kutatásmódszertan tárgyak előadója. Az Apáczai-díjas Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben tudományos munkájáról
Berényi Hajnal kérdezte.
– Önéletrajzodból az látható, hogy folyamatosan tanulsz, képezed magad. Középiskolai tanulmányaidat követően teológiát tanultál, majd a filozófia területén szereztél egyetemi
(licensz), mesteri, később doktori oklevelet, ezt követően azonnal folytattad tanulmányaidat, ezúttal a neveléstudományok területén. Miért döntöttél úgy, hogy ezen a szakterületen
is elmélyíted ismereteidet, és milyen irányban tervezel tevékenykedni az elkövetkezőkben?
– Pedagógus vagyok, így mindenekelőtt szakmámból kifolyólag fordultam kíváncsisággal, érdeklődéssel és önreflexióval a neveléstudományok irányába. A külső motivációs faktorok nem játszottak konstitutív szerepet, annál inkább a belső motivációs
tényezők. Már a filozófiai doktori képzés alatt eldöntöttem, hogy annak befejezése után
az oktatáskutatás, oktatásszociológiai, oktatáspolitikai irányvonalak felé fordulok. Ez
idő alatt részt vettem néhány neveléstudományi konferencián is, ahol nevelésfilozófiai jellegű előadásokat tartottam, és a különböző pedagógiai, neveléstudományi kutatási
területekről érkező előadások rácsodálkozásra, kérdésfelvetésekre, kritikai reflexiókra,
teória és praxis összeegyeztethetőségének megkérdőjelezésére, módszertani kételkedésre ösztönöztek. Érdekelt például, hogy mi alapján titulálják az iskolafelhasználók közvetlen és közvetett aktorai az egyik iskolát „jónak”, „erősnek”, míg a másikat „rossznak”,
„gyengének”, ha egyáltalán lehetséges ilyen distinkciót megvonni? Miben ragadható meg
az iskola hozzáadott értéke? Milyen összefüggés tételezhető a társadalmi egyenlőtlenség
– iskola – eredményesség dimenziói között? Igazi és adekvát kihívásnak tekintettem az
ezzel való foglalatosságot. Kvantitatív kutatással korábban nem foglalkoztam, így például a statisztika világának a megértéséhez és gyakorlásához kellő erőfeszítés és elszánt
gyakorlás kellett. Kutatásom alatt félévet a Bécsi Egyetem Valláspedagógiai Intézetében
töltöttem, majd fél hónapot a németországi Comenius Neveléstudományi Kutatóintézetben (Münster). A magyarországi (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest) és erdélyi (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár) kutatóintézetekben végzett szakmai
gyakorlataim mind hozzájárultak a munkám kikristályosodásához. Oktatáskutatóként
igyekszem a térségünkben még vakfoltnak számító kutatásokat elvégezni, azokat országos és nemzetközi kontextusba ágyazottan taglalni.
– Kutatási eredményeid alapján az látszik, hogy a középiskolákba történő bejutás során meghatározó a családi háttér szerepe, tehát a magasabb családi háttérindexű tanulók
magasabb színvonalú/presztízsű iskolákba iratkoznak. Ez alapján véleményed szerint milyen mértékben beszélhetünk szabad iskolaválasztásról, illetve milyen mértékben érvényesül a „Teszlek Süveg” döntése?
– A döntési procedúrában jóval bonyolultabb és komplexebb mechanizmusok lépnek interakcióba, mint azt a felszínen megmutatkozó jelenségegyüttesek számunkra lát-
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hatóvá teszik. A manifeszt és látens döntési mechanizmusok láncolatában egy sor olyan
determináns racionális és korlátozott racionális érvrendszeren alapuló szövevényes
jelenségegyüttest sikerült szétszálazni, amelyek által jobban megérthetjük az iskolaválasztást befolyásoló tényezők mögöttes univerzumát. Oktatási rendszerünkben a szabad
iskolaválasztás lehetősége mindenekelőtt a tanulók képességeinek függvényében realizálódik. Márpedig a nevelésszociológia szerint (vö. Pusztai 2009) a tanuló képességeinek
vélt jelenségegyüttes elsősorban a szülők társadalmi státusában, kulturális és társadalmi tőkéjében gyökerezik, így a képességelvű szelekció mindig társadalmi szelekciót rejt
magában. A kutatásom eredményei arról tanúskodnak, hogy az iskolaválasztás szoros
összefüggésben áll a tanuló családi hátterével, mely korreláció az eredményesség kapcsán is kimutatható. Lényeges kérdés, hogy milyen szempontok alapján ítélik meg az
iskolafelhasználók egy-egy iskola sikerességét az iskolaválasztás kapcsán? Az iskolaválasztás mezoszintű tényezőinek taglalása, valamint a döntési kritériumok elemzésénél
nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolafelhasználók (a közösség: tanulók, szülők...) az iskola
sikeressége alatt elsősorban az intézmény hírnevére, presztízsére, színvonalára utalnak.
A siker – Barabási (2018) értelmezésében is – egy közösségi mérőszám, azaz amit mindebből a közösség érzékel, azt ahogyan értékeli, illetve ahogyan az egyéni teljesítményt
jutalmazza. A két fogalom eltér egymástól, ugyanakkor feltételezik is egymást. Az iskolaválasztási döntés kritériumainak elemzése alapján kimutatható, hogy az egyéni teljesítmény vonzza a sikert és fordítva. Minél több magas egyéni teljesítményt produkáló
tanuló jelenik meg az adott tanintézményben, az annál sikeresebb az iskolafelhasználók
(közösség: tanulók és szülők...) megítélésében. A sikeresség mutatóját az iskolaválasztás
procedurális racionalitás dimenziójában ragadtam meg, ahol a „keresés” tényére kérdeztem rá.
– Kutatásod egyik lényeges újdonsága, hogy az értékracionális modell szerinti döntésmechanizmusokat is vizsgálja és azt találja, hogy a felekezeti iskolákba iratkozók körében fontosabbak a tradicionális, a közösségi értékek. Ez vajon választás eredménye-e, vagy
inkább annak tudható be, hogy a felekezeti iskolákban magasabb a vidéki, eleve erősebb
közösségi identitással rendelkező térségekből érkező tanulók aránya?
– Az elméleti és az empirikus modellek egyaránt arra engednek következtetni, hogy
nem létezik egy tisztán célracionális vagy értékracionális, egy konszenzus- vagy
teljesítményorientált döntési modell alapján kirajzolódó általános iskolaválasztási
mechanizmus, hanem egymásba fonódó, egymásra ható tényezők konstellációjának
láncolata. A szektorközi összehasonlítás során viszont jól körvonalazható, interpretálható
modellek és tényezők hatásai olvashatók ki, amelyek specifikus jelleget öltöttek az
iskolaválasztók körében, mintegy megadták az iskola-felhasználók differentia specificaját. Az értékorientációk, az értékrendek szektorspecifikus vizsgálta során a felekezeti
iskolát választó tanulók sajátos arculatát a tradicionális/közösségi és vallásos értékrend
felértékelése és az újmateriális értékrend elutasítása jellemzi. A nem felekezeti iskolát
választó tanulókét pedig a kizárólagosan individuális jellegű, azaz önmegvalósítás
értékrend képezi, így ők ahhoz a posztmateriális értéktípushoz tartoznak, akik számára
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a közösségi és vallásos, valamint az újmateriális értékek fontossága alulreprezentált. A
tanulói értéktípusokat több társadalmi háttérváltozóval is összevetettem. A lakóhely esetén
azt találtam, hogy a vidéki környezetből származó tanulói csoport, akik szignifikánsan
magasabb arányban képviseltetik magukat a felekezeti iskolákban, az aktív/cselekvő
realisták klaszteréhez tartoznak. Esetükben az értékek koegzisztenciájáról beszélhetünk,
melynek értelmében az önmegvalósítás/ önkifejezés, valamint a tradicionális/közösségi
és vallásos értékrendek voltaképp nem zárják ki egymást.
Továbbá arra is kíváncsi voltam, hogy a tanulók értékpreferenciái, értékrendjei
mennyiben gyökereznek az elsődleges szocializációs színtér (elsősorban a család)
hatásmechanizmusaiban, valamint miként hozható kapcsolatba a tradicionális/
közösségi és vallásos értékrend a tanulók és/vagy szüleik vallásosságával? A tanulók
által percipiált gyermeknevelési értékeket, mely lényegében két értékrend – autonóm
és konform – köré csoportosulnak, a szülők demográfiai és szocio-ökonómiai háttere
is merőben meghatározza. Település szerinti összehasonlításban szintén szignifikáns
eltérést találtam: a városi szülők az autonóm, míg a vidéken élő szülők a konform nevelési
irányelveket tekintik mérvadónak. Az adatok mögött meghúzódik a korábban e térségben
végzett kutatások megállapítása is, miszerint a székelyföldi falvakat a tradicionálisabb,
konzervatívabb, vallásosabb miliő jellemzi. Mindezek következményeként pedig
kijelenthető, hogy a család az intézménytípus megválasztásában erőteljes szerepet játszik.
– Kutatásaid, tapasztalatod alapján látsz-e, illetve milyen változási lehetőségeket, esetleg trendeket látsz az iskolaválasztást meghatározó tényezők tekintetében?
– A kutatás során többféle statisztikai módszerrel és eljárással elemzett adatok alapján
körvonalazódnak a felekezeti és a nem felekezeti iskolát választó tanulók és szülők
sajátosságai. A versengő – teljesítményorientált („versenyistálló”) – típusú iskolát, azaz
a magas teljesítményt megcélzó, ugyanakkor szelektív, homogén tanulói bázist magába
tömörítő iskolát, amely a település többi iskoláitól nagy különbségeket produkál,
olyan szülők és/vagy tanulók választják, akik a bourdieu-i értelemben vett kulturális
reprodukciós mechanizmusokat igyekeznek érvényesíteni. A nem versengő, inkább a
kiegészítő mechanizmusokat érvénybe léptető iskolaszektort, amely arra törekszik,
hogy a méltányosságot ne a középszerűség árán, hanem a kiválósággal ötvözze – ezáltal
hozzájárulva a heterogén tanulói bázisú egyének integrációjához – a coleman-i értelemben
vett társadalmi tőke hátránykompenzáló funkcióját preferáló iskolafelhasználók
választják. Az iskolaválasztók azon csoportja, akik számára a sikerességet nemcsak az
objektív, hanem olyan kevésbé mérhető mutatók is képezik, mint az iskola légköre, a
closure jellegű kapcsolatok; azok számára az iskola által képviselt és továbbított axiológiai,
világnézeti orientáció összhangban van a család axiológiai, világnézeti beállítódásával.
– Az általad kutatott téma nagyon sok irányban továbbkutatható. Tervezel-e a jövőben is kutatásokat, és amennyiben igen, ennek a témakörnek a további vizsgálatát?
– A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy lehet és kell is folytatni
az elkezdett székelyföldi (felekezeti és szektorközi) közoktatáskutatást, egyrészt az iskola
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hozzáadott pedagógiai értékét longitudinális adatok mentén történő mérésével, ahol a
már kutatásba bevont középiskolát kezdők (bemeneti – input) mellett a végzősök (kimeneti – output) kerülnek a fókuszpontunkba. Másrészt az eredményesség szubjektív
dimenziójának a vizsgálatát kvalitatív kutatással, harmadrészt az iskola sikerességét a
közösség perspektívájából, negyedrészt olyan további közoktatásban közreműködő
aktorok bevonásával, mint a pedagógusok és az intézményvezetők.
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Fóris-Ferenczi Rita (szerk.)

Koncepció-javaslat a magyar nyelv és irodalom
középiskolai oktatásához

O

rszágosan az 1998-tól induló reform kezdetétől napjainkig sem alakult ki a
tantervfejlesztésnek az intézményes oktatáskutatói háttere (tantervi kutatások,
empirikus vizsgálatok, kísérletek, hatékonysági mérések). A BBTE Bölcsészettudományi Kara magyar intézeteinek1 munkacsoportja a középiskolai tanterv koncepció-javaslatának és az ehhez kapcsolódó tartalmi javaslatoknak a kidolgozásával a tantervfejlesztés másik és nélkülözhetetlen megalapozását – a szaktudományit vállalták fel.
Ennek eredményeként készültek el az alábbi munkaanyagok.
I. A nyelvi készségfejlesztéstől a nyelvtudomány felé2
(Koncepció-javaslat a magyar nyelv középiskolai oktatásához)
A korábbi (2013 előtti) tantervekben az V–VIII. (sőt III–IV.) osztályra tervezett tartalmak nagy részét az új tervezési folyamat nyomán IX–XII. osztályra helyeztük át, mivel
olyan absztrakciós szintet képviselnek, amelyet az általános iskolai szakaszban nem lehet megfelelő tapasztalati alapra helyezni – az egyéni fejlődési különbségektől eltekintve
sem. Az életkori sajátossághoz alkalmazkodva, az I–VIII.-as korosztály számára ugyanis
a tantárgy nyelvi nevelési célokat követ, vagyis a nyelvérzék fejlesztését (a nyelvi jelenségekre és a nyelvi megformálásra való érzékenység kialakítását/fejlesztését tekintettel az
egy nyelven belüli lehetőségekre/ változatokra és kontrasztív szempontokra egyaránt),
és ezzel összefüggésben a kommunikációs és szövegértési-szövegalkotási képességek fejlesztését. Ebben a korosztályban a fő tevékenységek a megfigyelés, értelmezés, az összehasonlítás, a nyelvi jelenségeknek a saját nyelvi tapasztalatokra vagy az irányított tapasztalatszerzésre alapozó feltárása, és ez csak az utolsó évfolyamokon és csak esetenként
egészülhet ki/kapcsolható össze általánosítások megfogalmazásával, amely absztrakciós
szint kisebb osztályokban még nem opció, hiszen csak fokozatosan érdemes áttérni a
módszeres és tudatosabb vizsgálódásra, rendszerezésre, mindeközben a fogalmi apparátus (pontosabban inkább csak a terminológia) végig csak mint „rövidítési eljárás” jelenik
meg („amit itt megfigyeltetek, arra ezután azzal a terminussal fogunk utalni, hogy…”) az
1
BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet, Magyar
Irodalomtudományi Intézet; Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika
Intézet
2

Szerzők: Kádár Edit, Fóris-Ferenczi Rita
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általánosítások nyomán, vagyis nem definíciós igénnyel, hisz tartható definíciókhoz nem
lehet eljutni a szaktudományos eredmények egyszerűsítésének azon a szintjén, amit ez
az életkori csoport megbír, illetve a megcélzott csoport megértési szintjén túl figyelembe
kell vennünk a tanulási folyamat logikáját.
Noha a problémaorientáltság már az általános iskolai ciklusban is megjelenik, az
olyan jelenségek, amelyeket csak bonyolultabb terminológiai apparátus segítségével lehet megragadni, a középiskolára maradnak, ugyanis a komplex fogalmi összefüggések
meglátása vagy meta-szintű feltárása, tematizálása ebben az életkorban válik lehetségessé. Ez azzal is jár, hogy ekkor már nem feltétlenül kell közvetlen tapasztalatból kiindulnia a vizsgálatnak, hanem akár információs háttéranyagok (olvasmányok, beszélgetések
stb.) is képezhetik a kiindulópontot, az ezekkel való munka pedig már nem elsősorban
a megfigyelés–rendszerezés–általánosítás sémát követi, hanem inkább a vita, az érvelés
kap nagyobb teret, a(z ön)kritikus reflexió, illetve az alternatív megoldások/ magyarázatok/ (esetleg: elméletek) és ezzel együtt annak a tapasztalata, hogy bizonyos kérdésekre
nincs (meggyőző) válasz/ megoldás, vagy nem csak egy válasz/ megoldás adható. Ezzel
párhuzamosan a korábban a szövegértés vagy a szövegalkotás fejlesztése felől indokolt/
releváns tartalmakról fokozatosan átkerül a fókusz a tudományterület felől releváns tartalmakra, vagyis míg korábban a nyelv, most a nyelvtudományi megalapozás kerül a
fókuszba, annak minden aspektusával (módszer, szemlélet, elméletek stb.), de elsősorban a közműveltség körébe tartozó témáival (melyek egy része olykor áltudományos,
hiedelmekkel terhelt diskurzusokban vannak forgalomban a mindennapokban, és amelyek felszámolását – más tudományterületekhez hasonlóan – itt is csak az oktatástól
lehet várni).
Témakörök:
Nyelv és gondolkodás (pl. nyelv és megismerés, nyelvi relativizmus, anyanyelv-elsajátítás/gyermeknyelv, nyelvi zavarok stb. tematizálása)
Nyelv és társadalom (pl. nyelvi viselkedési szabályok, a pragmatikai kompetencia
kialakulása, nyelvi befolyásolás, nyelv és hatalom, nyelvi agresszió, nyelvi sokféleség,
többnyelvűség, a nyelvhasználat jogi szabályozása, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvi
és kulturális érintkezések, nyelv és kultúra/a kultúra nyelvi lenyomatai/nyelvisége, nyelvi
attitűd stb. tematizálása)
Nyelvi változás és a nyelvváltozatok (pl. nyelvi változók, a nyelv változatosságának
forrásai, nyelvi hiedelmek/babonák kritikája, a nyelvhasonlítás módszerei, nyelvrokonság stb. tematizálása)
Beszélt nyelv, írott nyelv (pl. hangzó nyelv és hangtani jelenségek, írásbeliség, írásrendszerek, lejegyzési konvenciók (az IPA-tól a helyesírásig), szöveg–szövegszerűség,
írott és szóbeli szövegtípusok és a nyelvhasználat, professzionális írás (szépirodalom,
szakszöveg, sajtószöveg) stb. tematizálása)
A nyelv kutatása (pl. adatgyűjtési módszerek, nyelvi dokumentáció, nyelvtechnológia, adattárak, nyelvészeti elemzési módszerek stb. tematizálása)
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A nyelvi rendszer (pl. nyelv és a nyelvek: hasonlóságok, különbségek, nyelvleírás,
nyelvtipológia, hangzó nyelv/jelnyelv, alaktani/mondattani rendszerek, a szöveg grammatikája stb. tematizálása)
Kifejtés:
A magyar nyelvterületen tulajdonképpen folytonosság van abban, hogy a közoktatás a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében a hagyományos leíró nyelvtan osztályainak és terminológiájának (ritkábban: rendszerének) fogalmi (vagy inkább annak
nevezett) tanítására rendezkedett be, ráadásul olyanképpen, hogy más iskolai tantárgyakhoz mérten is feltűnő mértékű a diszkrepancia e tekintetben az iskolai oktatás
és a tudomány aktuális állása között, valamint az iskola és a tudomány beszédmódja
között. Romániában először a 2013-ban induló tantervi reform adott teret annak, hogy
több tudományterület (főként a pedagógia, a fejlődéslélektan, a pszicholingvisztika, a
neurolingvisztika, a szociolingvisztika) eredményei felől lehessen újragondolni azokat a
folyamatokat, amelyeknek nem csak a korszerűtlensége volt évtizedek óta szembetűnő,
de társadalmi kára is egyre inkább látszott. Az elemi oktatás ötévesre való kiterjesztésével, a nulladik, előkészítő évnek az iskolai oktatáshoz való csatolásával 2013-tól felmenő
rendszerben elindult az elemi keret- és tantárgyi tanterveinek az újragondolási folyamata. A nyelvészeti, fejlődéslélektani, logopédiai stb. kutatások eredményeire támaszkodó
0–II. osztályos tanterv az anyanyelvi nevelést a kommunikáció kompetenciaterületének
egységes fejlesztési feladatrendszerében értelmezi, és valósan igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Ezt folytatva a III–IV. osztályos tanterv – a hagyománnyal szakítva
– a nyelvi rendszer elemeinek megtanítása helyett expliciten is a közlési szituációk típusait és követelményeit, a kommunikációs helyzetek nyelvi és egyéb sajátosságait helyezi
előtérbe. Ennek értelmében a szövegek nyelvi megformálására való érzékenység fejlesztésének rendeli alá a nyelvi tartalmakat, és már a tanterv szintjén is elválasztja a nyelvi
illemtan és helyesírás preskriptív témaköreit a nyelvi megformálással kapcsolatos egyéb
kérdésektől. Ugyanakkor tematizálja a saját nyelvváltozat és az iskola elvárta nyelvváltozat különbségeit, és ezeknek a felismerésére, illetve az egyes nyelvváltozatok használati
színtereinek a megkülönböztetésére való képesség kialakítását célozza. Ezt a szemléletet
folytatja a 2017-ben jóváhagyott V–VIII. osztályos magyar nyelv és irodalom tanterv
is. Ennek hátterét is a funkcionális nyelvszemlélet adja, amely nem a forma(osztályok)
ból indul ki, hanem a tartalom (közlendő/értendő) felől, amelyhez formá(ka)t kell rendelni/ amely felől formákat kell értelmezni a(z írásbeli vagy szóbeli) kommunikációs
helyzet tényezőinek függvényében. Ugyanaz a szituáció/esemény ugyanis többféleképpen is megkonstruálható, s ennek megfelelően többféle nyelvi reprezentációja lehetséges,
amelyek között a választás a kontextus és annak elemei, a beszédszándék, a nézőpont, a
nyelvváltozat, a címzett stb. függvénye.
A tantervsorozat egyebek mellett abban is szakít a hagyománnyal, hogy nem a
grammatika oktatását tekinti fő feladatának, így nem a leíró nyelvtan rendszere lesz a
nyelvi ismeretszerzés vagy a nyelvérzék fejlesztésének rendezőelve sem. Minden nyelvi
eszközt ott ismertet/fedeztet fel, ahol az a használatuk szempontjából (és nem egy elvont
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– és többé vagy kevésbé tartható – leíró nyelvtani rendszer felől) indokolt. Így nem az
elmélet szűkíti be a tárgyalandó jelenségek körét, hanem például az életkori sajátosságok
vagy a szövegértési képességek szintje szabhatja meg, milyen jelenséget mikor és hogyan
állítsunk fókuszba. A nyelvi eszközkészletre való reflektálás nem marad ki a folyamatból,
de célja nem egy „nyelvtan” (és a hozzá tartozó metanyelv) tanítása, hanem a szövegértési-szövegalkotási kompetencia részképességeit fejlesztő eszközkészletbe tartozik, és célja,
hogy az iskolából kikerülők képesek legyenek minden várható helyzetben megtalálni
a megfelelő nyelvi változatokat és grammatikai formákat – a helyénvaló (vagyis szituatív, beszédhelyzethez igazodó) nyelvhasználati formákat –, azaz egy megfelelő szintű
beszédkultúrájuk alakuljon ki. Az explicit nyelvi-nyelvtani ismeretek strukturált rendszerének átadása helyett tehát a gazdag nyelvi környezet, a releváns nyelvi változatokkal
kapcsolatos strukturált tapasztalatszerzés kerül fókuszba, az ugyanis lényegbevágó, hogy
a nyelvi nevelés ne hallgassa el a variabilitást (a változást és a változatok létét), amely
a nyelvek alapvető tulajdonsága (és amelyet a rendszerközpontú nyelvtanok nem vagy
nehezen tudnak kezelni). Ehhez már a tanterv világossá teszi, hogy a nyilvános megszólalásokban és főképp az írott szövegekben alkalmazott, kiemelt nyelvváltozat (az ún.
sztenderd) rendszere nem egyenlő „a” magyar nyelvvel, hiszen egyéb nyelvváltozatok is
élnek, és ezeket bizonyos kommunikációs helyzetekben természetes módon használjuk.
A nyelvi nevelés célja, hogy a beszélő anyanyelvváltozata mellé (és ne azt helyettesítve)
tanulja meg a magyar sztenderd változatát (amelyet elsősorban az írásbeliséggel ajánl
a tanterv összekapcsolni, ebben követve elődeit), és differenciáltan, a kommunikációs
helyzetnek megfelelően legyen képes váltogatni az egyes nyelvváltozatokat.
Az első 9 évben a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek (interpretáció és
produkció) fejlesztésének egyik legfontosabb komponenseként a nyelvérzék (vagyis a
nyelvi jelenségekre, a nyelvi megformálásra való fogékonyság) fejlesztése jelenik meg,
ebből következően egyrészt nagy hangsúlyt fektet a tanterv a megnyilatkozásoknak
azokra – a korábbi tanterv és nyelvtantanítási gyakorlat által marginálisnak tekintett –
aspektusaira is, amelyek nem az elemkészletre, hanem azok konfigurációjára, valamint
ezek jelentésére/megértésére vonatkoznak (a szórend variációi és az egyes szórendi elrendezések jelentésbeli implikációi, az ezekhez kapcsolódó intonációs minták, a hangsúly és nyomaték kérdései, érzékenység arra, hogy a különböző szórendi elrendezések
különböző szövegkörnyezeteket idéznek/különböző szövegkörnyezetben lesznek odaillők stb.). Másrészt a szavak mondatbeli szerepe helyett az egyes szerkezetek funkciójára
kerül át a fókusz, ami az öncélú mondatelemzési gyakorlat helyett annak az elemsornak
az együttlátására kondicionálja a diákokat, amelyek például együtt nevezik meg az esemény egyik szereplőjét. Harmadrészt a nyelvérzékfejlesztés kontrasztív módszerekkel
való megközelítését támogatja, amely az idegennyelv-tanulást segíti elő.
E tantervsorozat (amely természetes előzményévé kell váljon a fejlesztendő középiskolai tantervnek) célja, hogy leszámoljon az ismereteket „leadó”, tananyagközpontú iskola tervezési-tanítási gyakorlatával, és meghonosítsa azt a szemléletet, amelynek
középpontjában a tanulók kompetenciáinak a fejlődése áll, s ennek van alárendelve
az ismeretkészlet tanulói tudásba épülése, amely hozzájárul e képességrendszerek ala-
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kulásához. Ennek értelmében a tanterv elhatárolódik minden öncélú kategorizálástól,
fogalommeghatározástól és a sematikus feladatvégzés előírásától, az iskolai nyelvi nevelés fő feladatának ugyanis nem elemek osztályozását, hanem a megfigyelhető nyelvi
jelenségekre való érzékenyítést tekinti. Nyelvtani/nyelvről való tudásnak sem a kategóriákba való puszta besorolás, a címkék (terminusok) akár tartalom nélküli használata
minősül, hanem a nyelvi-nyelvtani problémalátás, a szabály- és összefüggés-felfedező
képességek megléte. Ebben a szemléletben az osztályozás, ahol van ilyen, csak a tapasztalatok rendszerezésének eszköze, és ott is inkább a problematizálás igényével jelenik meg,
vagyis a rendszerezésre mint eljárásra fektetve a hangsúlyt, leszámolva az éles határok
meghúzhatóságának illúziójával.
Koncepcióját tekintve a tantervsorozat a pedagógiai paradigmák közül a konstruktivista tanulásfelfogáshoz kapcsolódik, amely szerint a tanulás aktív folyamat: a tanuló
meglévő és kognitív (megismerő) rendszerekbe rendezett tudása segítségével értelmezi
az új információt. Vagyis a tudást nemcsak egyszerűen befogadja, hanem létrehozza,
megkonstruálja, így ebben a folyamatban alapvető szerepet játszik az ismeretekből, tapasztalatokból, affektív elemekből stb. összeálló előzetes tudásrendszer. A választott háttér egyik következménye egy olyan módszertan adoptálása, amelynek értelmében csak
olyan jelenségek helyezhetők fogalmi összefüggésbe, nevezhetők meg, amelyekhez már
feladatokon, megfigyeléseken keresztül eljutottak. Ekként a tanterv applikációja módszereit és munkaformáit tekintve is újszerű tevékenységeket igényel, amelyek a problémamegoldás és a módszeres, tudatos valóságvizsgálat gyakorlása mellett a nyelvérzék,
a kritikai gondolkodás, illetve a nyelvi kreativitás fejlesztését tekintik céljuknak. Ennek
egyrészt természetszerű következménye, hogy az előzetes tudásba/tapasztalatba ágyazódó deduktív megközelítést egy induktív logika szerint haladó elrendezésnek kell követnie, amely figyelembe veszi, hogy a megértést az előzetes tudás (esetünkben például a
gyermek nyelvhasználati tapasztalata, nyelvérzéke) határozza meg, és hogy már egyszeri
tapasztalás is elegendő olyan közvetkeztetések vagy általánosítások megfogalmazására,
amelyek aztán a nyelvi jelenségek vizsgálatával próbára tehetők (cáfolhatók vagy megerősíthetők, esetleg árnyalhatók) – a tudományos megfigyelés/tesztelés és következtetés/
értelmezés folyamatához nagyon hasonló módon. Ha tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell megtalálniuk a választ, hanem különböző típusú műveleteket kell végezniük,
amelyek nyelvi jelenségek önálló felfedezéséhez, hangalak, jelentés és kontextus kapcsolatának feltárásához vezetnek, ezzel a diákok tevékenysége és interakciói kerülnek a
középpontba. A nyelvi adatokkal való műveletek végzésének eredménye lehet szabályfelfedeztetés (például a lineáris építkezés grammatikai szabályai, a kontextus hatása a
közlések jelentésére és formájára stb.) vagy egyszerűen annak megtapasztalása, hogy a
nyelvi elemkészlet variálása, valamint a nyelvi megformálás lehetőségeiből való választás milyen módon befolyásolja a mondat és a szöveg(környezet) kétirányú viszonyait.
Egy nyelv(változat)nak a kutató-felfedező megközelítése (introspekció vagy interakciók
megfigyelése) a tudományos megismeréshez is jó bevezetőként szolgálhat.
A tudomány hatékony kommunikációja ugyanis az iskolában kezdődik és alapozódik meg (vagy nem). Az ismeretátadásra berendezkedett oktatás normatív hagyo-
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mányának és a diszkurzív természetű, problémafelvető, önmagát folyamatosan újraíró
tudománynak az ütközőzónájában természetesen minden egyes oktatási ciklus esetében
fontos felmérni, hogy mit kínálhat a nyelvtudomány az anyanyelvoktatásnak, illetve hogy
hogyan vihetők be (akár az eltérő elméleti keretekben fogant) tudományos eredmények
az oktatásba a különböző életkori szinteken. Míg a tudást közvetítő helyszínek közül
az intézményes oktatás keretéül szolgáló iskola már nem feltétlenül domináns terepe
az információszerzésnek, továbbra is nagy szerepe van abban, hogy eszközöket adjon a
tájékozódáshoz, a forráskritikához, vagy akár abban is, hogy a tudomány működésmódjára is reflektáljon, nem csak annak eredményeire (segítve ezáltal az információszűrést
is, vagyis azt, hogy kevesebb ember essen áldozatául olyan manipulatív tartalmaknak,
amelyek mögött nem rekonstruálható tudományos érvrendszer.)
Bármely elmélet felől közelítsünk is, egy oktatható modell létrehozása önmagában is
kihívás, hiszen az elmélet részleteinek, a pontosságnak, a komplexitásnak stb. a feláldozását érintő kompromisszumok (amelyek hiányában az elemzések/leírások többnyire túl
technikaiak, adott életkorban emészthetetlenül részletesek és összetettek), egy rendszer/
hálózat „linearizálásának” nehézségei vagy a „csomagolás”/itemesítés kényszere egyaránt problémákat vet fel, de helyenként még annak megállapítása sem triviális, hogy mi
az, amiről egyáltalán (többé-kevésbé) szakmai konszenzus van, amit tehát indokolt lehet
az oktatásba bevinni. S ha mindezt megoldanánk, további módszertani kérdés lehet a
hogyan?, a kutatási eredmények átvitelének módja az oktatásba (pl. a puszta kategoriális
ismeretátadás és a problémamegoldás közötti megoszlás mértéke). Nem kevesebb kockázattal jár elméletfüggetlen megoldásokkal próbálkozni.
Ha általánosságban vizsgáljuk, hogy mit kínálhat a nyelvtudomány az oktatás számára, mit igényel a közoktatás a nyelvészetből, akkor az általános elveken túl (pl. variabilitás) – amelyek sokszor ellentétben állnak a populációra jellemző bevett elképzelésekkel (hiedelmekkel) és az ezekhez kapcsolódó attitűdökkel – elméleti modellek (a
rendszer és a használat modelljei), valamint a nyelvi rendszer leírása/elemzése juthatnak
eszünkbe. Az elméleti modellek közül is a rendszer modelljei („nyelvtan”) ötlenek fel
először, és a tapasztalat az, hogy ezek többnyire a szintaxis és a morfológia területeire
terjednek ki, ritkán a fonológiára, de többnyire nem érintik a lexikont vagy a szemantikát, nem tematizálnak változatokat és változást, szinkrón és diakrón perspektívát. A
használat modelljei (pragmatika, a nyelvi feldolgozás pszicholingvisztikai modelljei, a
nyelvi viselkedés szociolingvisztikai modelljei stb.) merőben hiányoznak, ezek helyett
esetenként némi stilisztikai és textológiai vonatkozásokra lehet számítani a forgalomban
levő oktatási anyagokban.
Tolcsvai Nagy Gábor átfogó gondolatsora3 (Tolcsvai 2004) a nyelvtudomány, nyelvleírás és anyanyelvoktatás közötti sokrétű és összetett kapcsolatról többek közt azt emeli ki
problémaként, hogy tudományos(nak nevezett) ismeretek tanítása zajlik az iskolákban,
de nem olyan módon, ahogyan a tudomány működik. A tudomány ugyanis diszkurzív
3
Tolcsvai Nagy Gábor (2004) A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása. In uő: Nyelv, érték, közösség.
Budapest, Gondolat. 296–322.
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természetű, kérdező, problémafelvető, önmagát folyamatosan újraíró, az állandó kérdések, rácsodálkozások és kudarcok terepe, és ezáltal nagyon különbözik attól az iskolai
gyakorlattól, amely kőbe vésett igazságok halmazát (készen kapott, begyakorlandó rendszert) tár a tanulók elé, és amely ennek folytán sem a kritikus szemléletre nevelésre nem
alkalmas, sem általában a jelenségek megfigyelésére vagy az értelmezésre nem ad teret.
Ugyanakkor a tudományban elméletek születnek és megcáfolódnak, sőt egy időben is
több elmélet verseng, az oktatás normatív hagyománya viszont a kategoriális ismeretátadásra lévén berendezkedve, egy biztos és pontosan körülhatárolt tudáseszmény jegyében rendszerez és besorol, a diáktól nem kreativitást, hanem mintakövetést vár el, nem
megértést, hanem azonosítást (vö. a keresd meg, húzd alá stb. szokványos utasításait). A
nyelvtantanításnak ez a hagyományos, dekontextualizált formája kiválóan felkészíthet a
szokványos tesztekre, de nincs bizonyítható hatása a szövegértési-szövegalkotási kompetenciákra (amelyek fejlesztése az anyanyelvi nevelés egyik fő célja az első két iskolai
ciklusban), és ellenében hat a nyelv (középiskolában esedékes) tudományos megismerésének, természete folytán pedig általában a tudományos szempontú megismerésnek.
A fő kérdés tehát, hogy mi vihető és viendő be, és hogyan vihetők be (akár az eltérő
elméleti keretekben4 fogant) tudományos eredmények az oktatásba a különböző életkori szinteken. (Az életkori sajátosságoknak való megfelelés hangsúlyozása abból fakad,
hogy pl. az eddigi gyakorlatban dominánsnak számító nyelvtanközpontúság már csak
azért sem volt problémátlan, mert a nyelvtani absztrakciók és kategorizáció olyan elvont
gondolkodást igényelnek, amelynek a meglétére 12–14 éves kor alatt nemigen lehet számítani – persze típuspéldákat kategóriacímkékkel összehozni memóriajátékként lehet,
és ez még jó vizsgateljesítménnyel is járhat, csak a tudásépítés nem ezt jelenti.) „Biztos
tudás” ugyanis csak elmélethez köthetően és időben eltolva (vö. a konferenciáktól az osztályteremig vezető utat) kínálható, vagyis egy elméletnek és empirikus anyagának iskolai
tananyaggá konvertálása az elmélet újabb változataival lesz „kortárs”. Az sem probléma
nélküli, hogy egy leíró oktatási modellben maga az empirikus anyag megismertetése is
kategorizációt feltételez, amely szintén egy (folyton változó) elmélet felől történhetne, így
a kategóriák folyamatos újraértelmezésével kellene számolnunk. Maga a problematizálás
viszont meglehetősen idegen az ismeretek átadását és reprodukálását favorizáló magyar
pedagógiai hagyománytól, ekként a kategoriális ismertátadás vs. problematizálás mérlege az előbbi felé lejt.
Mindezek értelmében, a fent megjelölt témakörök látszanak olyannak, amelyek természetes módon épülnének rá az előző ciklusokban érvényesülő személetre, amelyeknél érvényesíteni lehetne az életkori sajátosságoknak való megfelelést (itt most abban
az értelemben is, hogy mi tarthat számot ennek a korosztálynak az érdeklődésére), és
amelyek esetében egyaránt meg lehetne felelni szakmai és pedagógiai kívánalmaknak
anélkül, hogy egyik a másikat torzítaná.

4
Ezek két pólus mentén gravitálnak: formális vagy funkcionális – más (pl. konstrukciós, kognitív,
optimalitáselméleti stb.) megközelítés szinte fel sem merül.
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Végül a fentiekből fakadóan az ezután következő generációk számára remélhetően
jól problematizálható lesz az irodalmi szövegek nyelvi dimenziója is, és fogékonyabbak
lehetnek olyan, pl. pragmatikai vagy nyelvi változatokkal kapcsolatos kérdések iránt,
amikre mostanáig esetleg úgy tűnt, nincs értelme kitérni. Jó kapcsolódási pont lehet az
irodalom vitaanyagban megfogalmazott következő aspektus is: „időszerűnek mutatkozik egy olyan irodalomoktatás meghonosítása, amely az irodalomnak mint nyelvi művészetnek az olvasói tapasztalatát helyezi középponti pozícióba, ugyanakkor felkészíti a diákokat a pontos önkifejezésre, a párbeszédre és a nyilvánosság előtti különféle beszéd- és
írásmódokra”, illetve: „Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a mű ne szigetelődjék ki – a
tetszés tárgyaként – abból az életösszefüggésből, amely a mű világát az olvasó világával
összekapcsolja, hanem »eminens szövegként« – művészi megformáltsága által kitűnve a
beszéd szokásos áramából – megütköztető erővel szembesítsen azzal, amit a hétköznapi
nyelvhasználat szokásossága elfed, és megrendítő erővel késztessen arra, hogy új módon
lássuk, értsük a világot és önmagunkat.”
(Kádár Edit, Fóris-Ferenczi Rita)
II. Koncepció-javaslat a középiskolai irodalomoktatáshoz5
Az irodalomtanítás rendeltetésének meghatározásában szem előtt kell tartanunk a
tudás kultúrájának nagymértékű átalakulását a digitális társadalomban, valamint azt az
ellentmondást, amely a kommunikációs technológiák fejlettségi foka és az alapvető megértési problémák között mutatkozik meg az élet minden területén.
Arra a kérdésre, hogy miért taníthatunk irodalmat, az egyik legfontosabb válasz
szerintünk az, hogy ez az esztétikai (ön)nevelésnek – és ezzel összefüggésben a személyiség világban való tájékozódásának és az önmegismerésnek – az egyik legfontosabb
lehetősége. A másik válasz az, hogy az irodalom az alfabetizáció, az írni-olvasni tanulás
és tudás fontos, de csak egyik formája. A harmadik lehetséges válasz, hogy a társadalmi
konszenzus, szótértés megteremtésének a feltétele és ilyenként valamiféle (nemzeti) közös párbeszéd, „műveltség” egyik közege. Úgy látjuk, hogy ezeket a különféle irodalomértési lehetőségeket és elképzeléseket arról, hogy miért is tanítjuk az irodalmat és ezáltal
milyen szövegeket és jelenségeket is kellene tanítanunk, a legszerencsésebb volna együtt
érvényesíteni.
Az irodalomoktatásnak azzal a hagyományával szemben, amely valamilyen irodalmi műveltség átadását (irodalomtörténeti és/vagy -elméleti ismereteknek a tudomány
által rögzített kánonjának, illetve e kánon oktatás számára leegyszerűsített változatának
a diszciplináris átsajátítását) tekintette céljának, időszerűnek mutatkozik egy olyan
irodalomoktatás meghonosítása, amely az irodalomnak mint nyelvi művészetnek az
olvasói tapasztalatát helyezi középponti pozícióba, ugyanakkor felkészíti a diákokat
5
A koncepció-javaslat alapszövegének szerzője: Orbán Gyöngyi. A végleges változat kimunkálásához
hozzászólással, megjegyzésekkel, kiegészítő javaslatokkal járult hozzá Berszán István, Egyed Emese, Deák
Magdolna, Farmati Anna, Fóris-Ferenczi Rita, Gábor Csilla, Molnár Gábor Tamás, Pethőné Nagy Csilla,
Péter Árpád, T. Szabó Levente, Zabán Márta.
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a pontos önkifejezésre, a párbeszédre és a nyilvánosság előtti különféle beszéd- és
írásmódokra.
Az irodalomoktatásnak ez a modellje mű és befogadója létszerű összetartozásának
elismeréséből indul ki, vagyis abból, hogy az (irodalmi) mű nem a (tudományos) megismerés tárgya, hanem csakis az olvasása, befogadása tapasztalatában létezik műként. Az
irodalomoktatásra nézve ez azzal a következménnyel jár, hogy az irodalomról szóló,
rögzített ismeretkészlet átadása és számonkérése helyett az olvasás mint esztétikai
tapasztalás helyzeteinek kidolgozására helyeződik át az irodalomórák súlypontja.
Mivel a „tartalmazott” jelentések azonosítása helyett a keletkező jelentésekben való részesedés a cél, a tanár feladata nem annyira a magyarázat és a „megértetés” – hiszen a
tanulók számára ez a passzív tudomásulvétel feladatát írja elő –, hanem a tanulóknak a
mű történő megértésébe való bevonása, beavatása.
Megjegyzendő itt, hogy mindez nem azt jelenti, hogy az iskolának a lexikális ismeretekkel, elmélet-poétikai fogalmak bevezetésével már nem kell foglalkoznia, hanem
arra figyelmeztet, hogy a rangsor megcserélésére van szükség az eredményesebb irodalomoktatás érdekében: ne az ismeretek, illetve fogalmi definíciók uralmának rendeljük
alá, illusztrációként, az irodalmat (mert ez óhatatlanul „helyett”-tanításhoz vezet: irodalom helyett ismereteket tanítunk), hanem fordítva: az irodalomolvasás tapasztalatára
való folyamatos reflektálásból szűrődjenek le a – mindig az adott művek értő olvasásához szükséges – fogalmak és ismeretek. Másképpen fogalmazva: az irodalomórai műértelmezések folyamatában mindig megtörténik az ún. kognitív sémák megerősítése és
egyben átalakítása is, hiszen a meglevő (vagy hiányzó) sémák és szövegkódok jelentős
mértékben befolyásolják a megértést, a megértési deficiteket. (Nem mindegy ugyanis,
hogy az olvasói tudat rendelkezik-e azokkal a (szöveg)sémákkal, kódokkal, elméleti-poétikai fogalmakkal, amelyekből választva egy adott szerveződésű szöveget (pl. elbeszélés, leírás, érvelés
vagy műfajok) képes megérteni, van „kódja” hozzá, ki tudja választani az értelmezés stratégiáját.)

Az így (sokszoros ismétlésben és újragondolásban) nyert ismeretek, fogalmak, értelmezési
sémák sokkal megalapozottabbak, elmélyültebbek és tartósabbak lesznek, mint az uralmi
pozícióba helyezett ismeretek, mert a tapasztalatban gyökereznek, és így – az előzetes
tudásba beépülve – nemcsak a „tudásanyag”, hanem a formálódó műveltség és az élet
részeivé is válnak. Az internet világában különösen fontosnak bizonyul az ismereteknek
és a fogalmi nyelvnek az ilyen, az irodalomolvasás tapasztalatában történő, gondolkodó,
ismételt újra-elsajátítása, hiszen a tömegkommunikáció az ismereteket kritika nélkül és
ellenőrizetlenül közvetíti, s így az iskola egyik feladata ezek folyamatos ellenőrzése és
javítása.
A mű esztétikai hatásfunkciója, mely a befogadó érzékelésének – (belső) hallásának, látásának, képzelőerejének, ritmusérzékének – mozgósításával érvényesül, nemcsak
a fogalmilag megragadható, hanem a kimondhatatlan értékminőségek gazdagságában
való részesülés tapasztalatához is elvezet. A műértelmezés során tehát nem a jelentések
azonosítására kell törekednünk, sokkal inkább arra, hogy a mű jelentésbeli telítettségét
a művészi megformáltság ízlelgetésével, körültapogatásával, körüljárásával érzékeljük, anélkül, hogy teljességében megragadnánk. A műértelmezés – mint az érzékelés
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megbeszélése – így helyet ad az átélésnek, az elidőzésnek, a csodálkozásnak, a megragadottság élményének, a „szöveg örömének”, az eszmélkedő gyönyörködésnek.
A költői nyelv esztétikai potenciáljában való részesedés azt a (digitális világban különösen nélkülözhetetlen) tapasztalatot nyújtja, hogy emberi létezésünk nem egy anyagtalan, személytelen virtuális térben, hanem egy sokkal valóságosabb közegben, a nyelv
materialitásában és a dialógusviszony személyességében adódik számunkra.
Az elidőző, élményt adó olvasás tapasztalatában lehetővé válik, hogy az olvasó
életproblémaként érzékelje a művet. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a mű ne
szigetelődjék ki – a tetszés tárgyaként – abból az életösszefüggésből, amely a mű világát
az olvasó világával összekapcsolja, hanem „eminens szövegként” – művészi megformáltsága által kitűnve a beszéd szokásos áramából – megütköztető erővel szembesítsen azzal,
amit a hétköznapi nyelvhasználat szokásossága elfed, és megrendítő erővel késztessen
arra, hogy új módon lássuk, értsük a világot és önmagunkat. Ily módon – esztétikai jellege révén – részesíthet a mű helyettesíthetetlen igazságtapasztalatban; az (irodalomórai)
műértelmezésnek ezért nemcsak esztétikai tétje, hanem egyben – komolyan vett játékként – egzisztenciális tétje is van.
Az irodalom létértelmező funkciójának érvényesülését azáltal biztosíthatjuk, ha a
művet nem elemzendő tárgyként („megtanulandó leckeként”) kezeljük, hanem engedjük/segítjük létrejönni a mű és befogadói közötti beszélgetésszerű viszonyt, ami feltétele minden élményszerű olvasástapasztalatnak. A mű bemutatásának megtervezésekor
szem előtt kell tartanunk, hogy a szöveg és olvasója közötti dialógus a kérdések és a válaszok kölcsönös játékában valósul meg. Az olvasót bizonyos egzisztencia-megértés, az
önmegértés igénye, kérdező érdekeltsége fordítja az irodalmi műhöz; a szöveg – maga is
aktív félként, formateljesítménye révén – ezekre a kérdésekre nem várt módon válaszol;
ezért az olvasónak szembesülnie kell a szöveg által neki feltett kérdésekkel: így maga
is kikérdezetté válik, felül kell bírálnia korábbi elgondolásait. Ebben rejlik a művészet
tapasztalatának megváltoztató („nevelő”) ereje. Az irodalomórai műértelmezés sikere
ezért nem az előre kész válaszok átadásán, hanem az olvasói kérdések előhívásán, a mű
által nekünk feltett kérdések felismerésén és artikulálásán múlik.
Az irodalmi művel mint eminens szöveggel való találkozás kitüntetett módon
gyakoroltatja a mindenfajta párbeszédhez és megértéshez szükséges kompetenciákat, mint amilyen a másikhoz való odafordulás, a mélyreható figyelem, az elidőzés, a dialógusközösségbe kapcsolódás, a kérdezés, a friss látás, a „másban” való önmegértés képessége,
továbbá egy kitüntetett nyelvi kompetencia: a dialógusviszony által keletkező jelentésekben
való részesedés képessége.
A dialógusviszonyban megvalósuló irodalomolvasás mint esztétikai tapasztalat
tehát intenzíven és összetett módon fejleszti a szövegértési, szövegértelmezési kompetenciákat, illetve a tágan értelmezett kommunikációs kompetenciákat: hiszen a mű
szövegével való találkozásban a megértés feltételévé válik a nyitottság a partner (a mindenkori másik, a tőlünk idegen szöveg) véleményének igazsága iránt, a készség a saját előítéleteink tudatosítására és kockára tételére, a közös nyelv kialakítására, az eszmecserére, a
beszélgetés uralhatatlanságának elfogadására. Ez azért is fontos, mert a műalkotásról való

134

MŰHELY
értelmes beszélgetés „tanítása/tanulása” társadalmi szintre is kigyűrűzik. A társadalmak
funkcionalitása nagyban alapoz arra, hogy az emberek képesek megérteni a környezetüket és egymást is, és akár más kultúrákat is.
Mindezekkel összefüggésben veszi igénybe és fejleszti a művek történő megértése
a tanulók történeti érzékét is, hiszen az olvasó érzékeli a mű történeti horizontjának a
saját jelenbeli horizontjától eltérő mivoltát (másságát), és erre a másságra való nyitottság
teszi lehetővé, hogy a mű szava a megváltozott életkörülmények minden távolságát áthidalva újra élményszerűen, a jelenlevőség erejével hasson. (Az internet világában különös jelentősége van a történeti érzék működőképességének, azzal a csalóka látszattal
szemben, ami a számítógép képernyőjén mindent megkülönböztethetetlenül egyidejűként tüntet fel, s ami felfoghatatlanná teheti a múltnak éppen a mássága révén hozzánk
szóló üzenetét.)
Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a képességeknek a kiművelését irodalomórán a
művek viszonylagos esztétikai autonómiájának tiszteletben tartásával biztosíthatjuk: azaz
ne a didaktikai céloknak rendeljük alá, mintegy eszközökként, a műveket, hanem fordítva: engedjük, hogy a művekkel való élményszerű tapasztalás folyamatában formálódjanak -– természetes módon, mintegy „maguktól” – ezek a kompetenciák. Ugyanígy formálja a művekkel való dialogikus találkozások esztétikai tapasztalata a morális/
szociális kompetenciákat is: ha az irodalmi szövegeket nem illusztrációkként kezeljük
bizonyos nevelési célok eléréséhez, hanem a nevelődést a művek esztétikai potenciálja által segítjük megvalósulni.
A művekkel való dialogikus találkozásokban megvalósuló irodalomoktatás – az ismeretátadó, monologikus irodalomtanítás gyakorlatával szemben – feltételezi továbbá,
hogy ne az oktatási tartalmak – irodalomtörténeti és/vagy elméleti-poétikai ismeretek – megtanítása és besorolási kategóriákként való működtetése legyen a célunk,
ahol a művek csak az ismeretek illusztrációi, hanem fordítva: a művek értő olvasásának háttereként működtessük az ismereteket, az esztétikai tapasztalat kibontakoztatásának rendeljük alá, eszközökként, a megfelelő fogalmakat, hogy ennek megfeleltetve
formálódjanak, gazdagodjanak az értelmezéshez szükséges korábbi szövegsémák és
-kódok. Mindig az adott mű igénye, illetve az értelmező és az értelmezett nyelv közötti
interakció dönti el, hogy milyen ismeretekhez és fogalmakhoz kell folyamodnunk; pontosabban maga a szöveg hívja elő a megértéséhez szükséges előzetes tudást – előzetes olvasói-, kulturális- és élettapasztalatainkat –, amelyeket részben erősítve, másrészt cáfolva
mutatkozik meg a maga másságában, és részesít új igazságtapasztalatban. Az érzékelő
tapasztalatok próbájának kitett és általuk mindannyiszor újraértett és -értelmezett ismeretek és az újraformált fogalmi nyelv, az értelmezési stratégiákat gazdagítva megalapozottabb tudást eredményeznek, mint a művészet tapasztalatától függetlenített, uralmi
pozícióba helyezett ismeretek.
Mivel a mű léte történeti létében van – magában hordozza létrejöttének történetikontextuális feltételeit –, a szöveg igényének megfelelő befogadásban működnie kell a
hatástörténeti tudatnak, ami képessé tesz az egykori és a mostani művészeti horizont
távolságának (másságának) érzékelésére és a kettő közötti közvetítésre. (Annak meg-
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különböztetésére, hogy mit mondott a mű a maga korában, és mit mond ma nekünk.)
Mivel a hatástörténeti tudat egy irodalomtörténeti hagyomány folytonosságában való
benne-állás tudatát is jelenti, a tartalmak kiválasztásában és elrendezésében célszerűnek mutatkozik egy, az irodalomtörténet diszkontinuus folytonosságát érzékeltető
elv érvényesítése. Fontos, hogy az így elrendezett tartalmak tankönyvi/irodalomórai feldolgozása ne egy mozdulatlan tudáskészletre passzívan reflektáló kívül-lét, hanem az
irodalom történő történetébe való aktív bevontság tapasztalatát tegye lehetővé a tanulók
számára.
Ennek a történeti rendezőelvnek a megvalósítása érdekében:
– Az irodalmi szövegeket ne rendeljük alá – mintegy illusztrációkként – a keletkezéssel, a szerzői biográfiával, a történeti kontextussal kapcsolatos ismeretek megtanításának; ezeket az ismereteket olyan eszközökként működtessük, amelyek biztosítják az
irodalomértésnek – mint esztétikai tapasztalatnak – a történeti dimenzióját;
– Mivel a művek befogadásának aktusában mindig megtörténik és a mű eredeti
történeti horizontjának és a mindenkori olvasó jelenbeli horizontjának az összekapcsolódása, ez mind a mű, mind a befogadó részéről feltételez egyfajta történeti meghatározottságot, tehát olyan kontextuális tényezők figyelembevételét, melyek nem részei
„fizikailag” sem a műnek, sem a befogadónak, ám vonatkozás- és utalásrendszereik számára meghatározóak;
– A sterilen értett „műközpontúságról” ezért a tágabb kontextusra, a kultúra egészének kontextusára tolódik át a figyelem, a művészet viszonylagos autonómiájának
tiszteletben tartásával; hiszen a műalkotás attól is egyedi, hogy egyedi utalás-szálakkal
kapcsolódik mind eredetéhez, mind fogadtatás-történetéhez, mind pedig jelenbeli befogadottságához, befogadóihoz;
– Bár igen fontosnak tartjuk, hogy a tanulók saját élethelyzeteik és személyiségük
felől olvassák az irodalmi szövegeket, s ezáltal a folyamatos megszólítottság állapotában érezzék magukat, felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek az elvnek a kizárólagos
érvényesítése azt a veszélyt hozhatja magával, amit módszertanilag modernné olvasásnak
neveznek néha, azaz, hogy a tanulók nem tudják megpillantani vagy kezelni az egyes
szövegekben, életművekben, korszakokban, szövegtípusokban stb. rejlő idegenséget,
másságot. Lényeges tehát, hogy az irodalomban az egyes korszakok másságát, a miénktől eltérő logikáját, szemléletmódját tudjuk tetten érni, képesek legyünk ezt a másságot
megérteni. Az irodalom létmódja és a ráruházott társadalmi szerepek történetileg változnak, emiatt fontos és érdekes kihívás lehet annak a megmutatása, mennyire másként
értünk egy szöveget a megfelelő történeti kontextus ismeretének a hiányában, és másként akkor, ha a befogadói horizontunknak a részét képezi a mű történeti vonatkozásaira
való érzékenység, és rendelkezünk erre vonatkozó ismeretekkel is.
– A tantervi tartalmakat ezért ne ismeret- és műlisták formájában jelenítsük meg,
sokkal inkább olyan problémakörök formájában, amelyek az egyes korszakok irodalmának létmódjára, s egyszersmind a mai olvasó befogadói horizontjára (e kettő különbségére) tekintettel lehetővé teszik a tanulóknak az irodalmi művek történő megértésébe való bevonását, a hatástörténeti tudat gyakoroltatását;
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– Az irodalomban működő történetiséget ne tekintsük fejlődéselvű szerkezetnek;
hiszen a művészetben működő innováció nem érvényteleníti – mintegy „magasabb”
fejlettségi szintet képviselve – a hagyományt, hanem annak folytonosságát megszakítva váratlanul átrendezi a formatörténés/igazságtörténés lehetőségfeltételeit; a tantervi
tartalmak szintjén ezt az elvet is szövegjavaslatokhoz (nem kötelező lista!) társított
problémafelvetések formájában jeleníthetjük meg, amelyek arra világítanak rá, hogy
az irodalomtörténet folytonosságát éppen az teszi láthatóvá számunkra, hogy a művek
befogadásának eseményében érzékeljük az egyedi műveknek a hagyományt megszakító esztétikai potenciálját;
– Érzékeltetnünk kell továbbá, hogy nincsenek véglegesnek tekinthető artikulációs pontok, korszakhatárok sem az irodalom történetében; a kronológiai elrendezés is
konstrukció, amelyet a mindenkori értelmezőnek újra meg újra meg kell alkotnia;
– A kronológia „rákmenetben” is működhet, épp az átjárhatóság tapasztalatát erősítené meg, ha esetenként a jelenből (kortárs szöveg) indulna az olvasási („tanulási”)
folyamat a múlt alakulástörténete felé;
– Ne törekedjünk valamilyen „végleges” kánon teljességének közvetítésére; ez nemcsak teljesíthetetlen feladat, hanem ellentmond az irodalom „történő” természetének
is: hiszen a művek „élettörténete” nem más, mint applikatív befogadásainak, újraolvasásainak időről időre megújuló, felejtésekkel, újrafelfedezésekkel szabdalt története; a
mindenkori kánont ezért a hagyományozott műveknek az új megszólaltatásai alakítják;
irodalomórán is éppen a mi értelemkereső, újraértelmező részesedésünk által válhat
hozzáférhetővé számunkra a kánon változó tapasztalata;
– Fontosnak tartjuk, hogy az ún. „nemzeti kánont” eszmetörténeti problémák felvetése révén keretezzük újra; e nélkül az a veszély áll fenn, hogy szélsőséges irányzatok
és olvasásmódok fogják e kánont monopolizálni; az eszmetörténeti problémák felőli
megközelítés lehetővé teszi olyan kérdések átgondolását, mint a hazaszeretet mibenléte,
megélhetősége, a nemzethez való kapcsolódás mikéntje, a nemzeti és globális viszonya,
a lokalitáshoz/kisközösségekhez való kötődések mibenléte és működése stb.;
– A szövegválogatásban tekintetbe vehetjük, hogy a hagyományokkal való játék
formateremtő erőként működik (hangsúlyozottan a kortárs) művészetben, ezért eleven
olvasói tapasztalatokkal gazdagíthat a régi műveknek a megfelelő kortárs szövegekkel
való társítása;
– Bár fontosnak tartjuk a kortárs és „régi” szövegek együtt-láttatására való szocializációt, de érzékelnünk kell annak a veszélyét is, hogy ha minden régebbi szöveg mellé
kortárs jelenséget vagy szöveget, illetve minden kortárs szöveg mellé régebbit teszünk,
akkor ez az iskolai gyakorlatban automatizmussá silányulhat; ezért akkor volna érdemes
így társítani szövegeket, ha nagyon erőteljes fogódzókat és elemzési mintákat is ajánlunk, amelyek képesek megmutatni a különféle korszakokhoz tartozó szövegek egymásrautaltságát és azt, hogy miként képesek egymás tapasztalatát gazdagítani;
– A társművészetekre kitekintés is árnyalhatja a művészetolvasás tapasztalatát:
annak felismerésével, hogy miképpen beszél „ugyanarról” a képzőművészet, a zene, a
film stb.;
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– Termékeny lehet a populáris kultúra jelentős alkotásainak bevonása is: lehetővé
teszi annak a tudatosítását, hogy a művészi minőséget nem az „elit” vagy a „populáris”
regiszterbe való besorolhatóság dönti el;
– A művek formateljesítményébe bekapcsolódást intenzívebbé tehetik a kreatív
írásgyakorlatok;
– A művek történeti horizontjának, művészeti és kulturális kontextusának feltárásában szerepet kaphatnak a diákok, a világhálón fellelhető források és adatok felkutatásával és rendszerezésével.
Az ily módon formálódó kompetenciák három csoportjaként jelölhetők a következők (azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy a felsorolás sorrendje nem jelöl rangsorbeli
különbséget; e kompetenciák mindegyike feltételezi a többi jelenlétét is, azaz egymással
felbonthatatlan összefüggésben, egymás által formálódnak):
1) Szövegértési, szövegalkotási és műértelmező kompetenciák
Az írás és az olvasás mibenlétének és korrelatív viszonyának felismerési képessége,
az íráskultúra folytatódásának felismerése a digitális univerzumban;
A képek és a szövegek megértése (hasonlóságok és különbségek);
Megfelelő beállítódás az irodalom eltérő regisztereihez tartozó szövegek olvasásában
és megértésében: annak érzékelése, hogy alapvető különbség van az információközlő (pl.
tudományos, ismeretterjesztő, hírközlő, reklám stb.) szövegeknek és az irodalmi alkotásoknak (mint a nyelvi művészet alkotásainak) a megértési módjai (referenciális olvasás és
irodalomként olvasás) között;
Az esztétikai látásmód képessége; e látásmód szerepének felismerése a művészetolvasásban és a mindennapi életben; az érzékelés megbeszélésének képessége a (közös)
műértelmezés folyamatában;
A képzelőerő működtetése a műalkotások megértésében; az asszociáció- és gesztusfordítás képessége; a mű által elindított asszociációk visszavezetése a műhöz (ellenőrzése
a mű szövege által);
– a szövegközi utalások felismerésének képessége;
– a mű tartalma és formai megvalósulása szétválaszthatatlan egybetartozásának, helyettesíthetetlen formatörténés-mivoltának érzékelési képessége;
– a műértelmezés mint a mű tartalmának kibontása a mű formai megvalósulásából;
a keletkező jelentésekben való részesedés képessége;
– az ehhez szükséges műfaji, poétikai, narratológiai ismeretek, fogalmak és kognitív
sémák mindig az adott mű értelemigényéhez igazodó alkalmazásának képessége;
– a mű formateljesítményének megfelelő értelmezői nyelvhasználat képessége;
– az olvasói előfeltevések mozgósításának és tudatosításának képessége;
– az olvasói élmény (ízlésítélet) megosztásának (kommunikálásának) a képessége;
– a műalkotás (nem természettudományos értelemben) precíz leírásának, s az ehhez
a művelethez tartozó érvelés képessége;
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– a kreatív olvasási gyakorlatokra kreatív írásgyakorlatokkal való „válaszolás” képessége;
– metaszövegek (elméleti, illetve az adott műre vonatkozó értelmezések) értő olvasásának képessége; különböző jegyzetelési módszerek és technikák alkalmazása;
– a különböző művészetelméletek egybecsengő és/vagy egymásnak ellentmondó belátásainak összehasonlító értelmezésének képessége.
2. Értéktudat, értékfelismerési kompetenciák
– a különböző értékosztályok (vitális, anyagi, megismerési, morális, esztétikai stb.)
és értékviszonyok érzékelésének képessége (az életben és a művészetben);
– a műben megjelenített értékek, valamint a megjelenítés értékei megkülönböztetésének és összefüggéseik felismerésének képessége;
– értékszerkezet, értékviszonyok felfedezésének képessége a műben;
– a művészi érték érzékelésének képessége (nemcsak a klasszikus, hanem a tömegművészeti alkotások esetében is);
– az értékminőségek (szép, rút, tragikus, komikus, fenséges, alantas, idilli, elégikus
stb.) felismerési képessége;
– párbeszédkészség a művészetolvasásban: az olvasó legyen képes saját egzisztenciális kérdései felől – válaszra várva – olvasni a művet, ugyanakkor képes legyen maga is a
mű által „kikérdezetté” válni;
– a megértő odafordulást, a másik igazságának elismerését, a másban való önmegértést feltételező irodalomolvasás képessége;
– a közösségiség mint az individuális értékektől elválaszthatatlan érték felfedezésének
(és megélésének) képessége a műértelmezés gyakorlatában;
– a „valóság” és a „fikció” viszonyának, a fikció igazságfeltáró erejének érzékelése a
művészetben;
– a műnél való elidőzés (azaz a mű belső „időjére”, tempójára való ráhangolódás)
képessége – a gyors és felszínes, azonnali percepciót igénylő digitális technológiákat ellensúlyozó, lassú, intenzív figyelmet gyakoroltató érzékelési mód; eltérő mozgásterekben
való tájékozódás képessége;
– az (emberi) létezés szó előtti rétegének, a kimondatlan és kimondhatatlan tartalmaknak az érzékelési képessége; a láthatóban a láthatatlan iránti érzékenység;
– mivel az irodalmi műalkotás művészileg megformált léttapasztalat, az irodalomértés tapasztalatában etikai viszonyok, morális kompetenciák is formálódnak: a helyes és a
helytelen közötti különbségtétel képessége, az önismeret mint a saját előítéletek tudatosításának, a másik igazsága elismerésének képessége, a humánum, az emberi viszonyok (barátság, hatalom, lázadás, megbékélés, kritika, szeretet, szerelem, szexualitás), az idegen
elfogadásának képessége; a kultúra és természet viszonyai (a „több mint emberi”) iránti
érzékenység, a létezők létének elismerési képessége, az együttérzés, a szolidaritás képessége,
az embertársak (lénytársak) és a környezet iránti felelősség képessége.
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3. Történeti érzék, hatástörténeti tudat
– a történeti érzék, a saját történetiségünk tudatának működtetése a művészet befogadásában;
– a régi szövegeknek a jelen léttapasztalata, egzisztenciális kérdései felől történő
(applikatív) megértése;
– annak érzékelése, hogy a régi szövegek megértése hogyan határozza meg jelenbeli
világ- és önértésünket (önmegértés az egészen másban); a múltban választöredékeket keresni a jelenre és a jövőre nézve;
– az egykori és a mostani művészeti horizont távolságának (másságának) érzékelési
képessége; az egykori és a mostani esztétikai elvárásrendszer tudatosítása, az esztétikai
tapasztalat változó történeti formáinak érzékelése; az irodalmi hagyomány újfajta, kreatív olvashatóságának megtapasztalása;
– a tágabb – társadalmi, kulturális, mentalitástörténeti, hatástörténeti – kontextus, a
magyar- és világirodalmi, valamint a regionális (pl. erdélyi) irodalmi összefüggések bevonása műértelmezésbe, a mű relatív esztétikai autonómiájának tiszteletben tartásával;
– a poétikai, műfajelméleti, narratológiai, irodalom- és stílustörténeti ismeretek funkcionális használata az irodalmi hagyomány befogadásában; a befogadás igazság- és formatörténés jellegének megőrzése; (ezt segíthetik a kreatív írásgyakorlatok);
– annak érzékelése, hogy az irodalomtörténeti hagyományt a hatástörténeti kontinuitás teszi lehetővé;
– az irodalomtörténeti hagyomány diszkontinuus folytonosságának érzékelése; annak tudatosítása, hogy a kánon nem végleges, hanem a mindenkori befogadás formálja,
tehát a lezárhatatlan rekanonizáció eredménye: ez egyszerre teszi láthatóvá a megőrzött
folytonosságot és a mélyreható megszakítottságokat is;
– a történeti ismeretek helyes kezelésének képessége: egyaránt szükséges bizonyos
egzakt ismeretek – évszámok és a hozzájuk kapcsolható történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti események ismerete –, de ugyanígy az életvilág-kontextus ismerete is (milyen is
volt az adott korszak, a mindennapi élet, a korszellem, a jelentős személyek gondolkodásmódja);
– ugyanígy szükséges az irodalom- illetve művészettörténeti korszakoknak mint időkonstrukcióknak az ismerete, ugyanakkor annak az érzékelése, hogy a korszakhatárok
flexibilisek, az irodalom időbeli létmódját az állandó átmenetiség jellemzi.
4. Kritikai gondolkodás, reflektív tanulás (a kognitív kompetencia részrendszereként: gondolkodási és tanulási képességek)
– az előzetes „tudás” előhívása-mozgósítása, artikulációja (drámapedagógiai módszerekkel, a kritikai gondolkodás módszereivel, kreatív írásgyakorlattal, beszélgetéssel);
– az előzetes „tudás” mérlegelése az új tapasztalatok kontextusában (az előzetes tudáshoz viszonyított „másság” felismerése és tudatosítása); véleménynyilvánítás szóban
és írásban;
– a tanulási-megértési folyamatra reflektálás (kognitív önszabályozás);
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– a szövegsémák, szövegkódok működtetése, tudatosítása, módosítása: reflektálás
a saját olvasói folyamatra, kooperatív tanulási helyzetekben mások gondolkodásának,
megértési folyamatának követése, együtt-gondolkodás; együttműködés és párbeszédre
képesség különböző tanulási helyzetekben.

FÜGGELÉK6
A függelék nem tantervi tartalomként (tananyagként), hanem az adott korszakok
szerint rendeződő szaktudományos háttéranyagként értendő. A korszakonkénti szövegjavaslatokat, a hozzájuk kapcsolódó problémaköröket, problémafelvető kérdéseket,
szakirodalmat egészítik ki az irodalelméleti, esztétikai szempontok. Mindez szakmai
kontextust és választási lehetőséget kínál a tantervszerkesztőknek, tankönyvíróknak,
magyartanároknak.
1. Szövegjavaslatok
a. Szövegjavaslatok az adott korszakok irodalmából (nem kötelező szöveglistaként, hanem ajánlásként) arra való tekintettel, hogy az irodalmi hagyomány valójában
nem a róla szóló ismeretek által, hanem az olvasás jelenbeli történéseiben él, és így a
múltban született szövegek a befogadásban intenzíven megélt jelenné válhatnak.
b. A régi szövegekre (nemcsak tematikai egyezés, hanem pl. formajáték alapján)
visszautaló kortárs szövegjavaslatok. Mivel a hagyományokkal való játék formateremtő
erőként működik (hangsúlyozottan a kortárs) művészetben, ezért eleven olvasói tapasztalatokkal gazdagíthat a régi műveknek a megfelelő kortárs szövegekkel való társítása.
c. Termékeny lehet a populáris kultúra jelentős alkotásainak, valamint d. a társművészeti alkotásoknak a bevonása is a tartalmakba.
2. A javasolt szöveganyaghoz kapcsolódó problémakörök, illetve problémafelvető
kérdések, amelyek az egyes korszakok irodalmának létmódjára, s egyszersmind a mai
olvasó befogadói horizontjára (e kettő különbségére) tekintettel lehetővé teszik a tanulóknak az irodalmi művek történő megértésébe való bevonását. Fontos, hogy a történeti
érzék működtetésével a tanulók saját életük felől tudják olvasni a szövegeket. Szükségesnek mutatkozik az irodalom történeti folytonosságának érzékeltetése (ti. hogy milyen
összefüggéseket kell látni az irodalomról való gondolkodási horizontunkon), ugyanakkor az is, hogy ez a folytonosság nem lineáris és nem fejlődéselvű, hanem törésekkel szabdalt, diszkontinuus: a forma története például nem más, mint az irodalom folytonosságot
megszakító esztétikai potenciáljának a története. A történeti érzék működtetése érdekében tehát szükséges nemcsak a korszakhatárokat, hanem a határok fellazulását is láttatni.

6
Függelék. Farmati Anna: Középkor és humanizmus; Gábor Csilla: Reneszánsz és kora újkor; Egyed
Emese, Bíró Annamária: Felvilágosodás és reformkor; T. Szabó Levente, Zabán Márta: A XIX. század második
fele és a korai modernizmus; Balázs Imre József: A XX. század első fele. Modernizmus; Selyem Zsuzsa: Kortárs
irodalom; Berszán István: Irodalomelmélet; Serestély Zalán: Esztétika.
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3. A problémalátást segítő szakirodalmi javaslatok is az adott korszak irodalmához.
KÖZÉPKOR ÉS HUMANIZMUS
1. Problémakörök, problémafelvető kérdések
1.1. Középkori világ-„kép” és szépségfogalom; a művészet mibenléte
Időszemlélet és természetes életritmus/életvezetés
Allegorikus-szimbolikus gondolkodás- és kifejezésmód
Transzcendencia-élmény
1.2. Az írásbeliség jellege – az olvasás és írás módjai
Az anyanyelv státusza és lehetőségei (nyelvemlékek)
Politikum és szövegalkotás (legendák és krónikák)
Történetmondás és reprezentáció (krónikák és mondák)
Dinasztikus szentség – a hagiográfia államalakító funkciója (legendák)
1.3. Lovagi eszmények
A lovagi erények elbeszélhetősége (gestaének, monda, legenda)
Lovagi szerelemeszmény (trubadúrlíra – virágénekek)
2. Szövegjavaslatok a korszak magyar és világirodalmából
a. Szövegjavaslatok
Halotti beszéd és Könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
Jacopone da Todi: Stabat Mater
Himnuszfordítások (pl. Krisztus ki nap vagy és világ, Döbrentei-kódex)
Venantius Fortunatus: Crux mihi certa salus. A képvers. Anjou-legendárium: a középkori „képregény” (Valamelyik magyar szent illusztrációi)
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
Az illusztrált kódex (pl. Festetics-kódex – multimedialitás a középkorban)
P. Mester (Anonymus): A magyarok cselekedeteiről. Előbeszéd. 1–6. fejezet; Képes
krónika: Szent Lászlót királlyá koronázzák (131 kk.)
Legendák (hagiográfiai alkotásmódok): Margit-legenda; Gellért-legenda; Szent István legendái (Hartvik-legenda); Szent László legendája és a mondák, Szent Ferenc legendája (Jókai kódex: Az fordolt farkasról)
Exemplum mirabile. Csodálatos példa az úrfiúról, aki a paradicsomban járt (Érdykódex)
Traktátusok: A mennyei zenekar. A kokonya (húsvéti kalács) „receptje” (Sándorkódex)
Haláltánc (Példák könyve)
Trisztán és Izolda. Marie de France: Lais
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Roland ének/Nibelung-ének (részletek)
Francois Villon: Panasz a mindeneket lebíró halálról
Dante: Isteni színjáték (részletek)
Humanizmus
Sylvester János: Az magyar nípnek ki ezt olvassa (Előszó az Új Testamentum fordításhoz. Az első magyar disztichon)
Janus Pannonius: Saját nevéről. Pannónia dicsérete. Egy dunántúli mandulafáról,
Szelek/hónapok versenye, Búcsú Váradtól, Gyászdal anyjának, Barbarának halálára,
Mars Istenhez békességért, Amikor a táborban megbetegedett
b. Társítható szövegek
Olvasási tapasztalat (A tapasztalat lényege a várakozás, az elidőzés; a várakozás a
figyelem ideje – szemben a ma mindenen átrohanó, mindent instant fogyasztó szokásokkal.)
Hölderlin: A Rajna (részlet)
Márai Sándor: Életre halálra olvasni (részlet)
Horatius: Exegi monumentum (l. még a Horatius noster szövegeit, online elérhető)
Középkori irodalomhoz társítható szövegek
Umberto Eco: A rózsa neve, Baudolino
Victor Hugo: A párizsi Notre Dame
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
Márai Sándor: Halotti beszéd
Tóth Krisztina: Vogymuk
Laczkó Vass Róbert: Planctus ante nescia
Kovács András Ferenc: Szent Ambrus képmása Mediolanumból, Fáradt, esteli himnusz, Kompletorium, Iniciálé
Hegyi Botos Attila: A tájoló
Viola Szandra: Tájból vers
Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal
Arany János: Hídavatás
Madách Imre: Az ember tragédiája
Faludy György: Haláltánc-ballada
Lackfi János: Szent Margit legendája
Bánk Éva: Aranyhímzés
Szentmihályi Szabó Péter: Szent Gellért
Kós Károly: Az országépítő
Lidia Amejko: A telepi szentek élete
Kölcsey Ferenc: Parainenzisz Kölcsey Kálmánhoz
Nemes Nagy Ágnes: Trisztán és Izolda
Márton László: Pesti Trisztán és Budai Izolda
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c. Összefüggések a populáris kultúra elemeivel
Kárpátia: Halotti beszéd
Demjén Ferenc: Honfoglalás
Hobo: Haláltánc ballada (Villon–Faludy)
Árpád-házi Szent Margit legendája. Zenés történelmi fantáziajáték a kaposvári Déryné Vándorszíntársulat előadása (https://www.youtube.com/watch?v=MQKtxWjhgps)
A „Fogadj szót, fiam!” című pályázat díjnyertes írásai (2013): https://folyoiratok.
oh.gov.hu/uj-kozneveles/iranytu-a-21-szazad-fiataljainak

d. Társművészetek párhuzamai
Vizuális anyagok
Faximile: HB, ÓMS
Festetics-kódex (digitalizált változata elérhető: http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/Festeticskodex)
Kells-kódex, XP iniciálé (a Sándor-kódex szövegéhez)
A Képes Krónika, Anjou legendárium miniatúrái
Székelyderzsi, Gelencei vagy más (erdélyi) Szent László-freskók
Finta Edit: Áttűnések
Aquila János: Önarcképe (Janus Pannonius – a költői öntudat témájához)
Zene, hanganyag
HB, ÓMS – videók: az eredeti szöveg felolvasása, értelmezés, az ÓMS esetében a
valószínűsített dallam (YouTube)
Örvendj magyar hon, jó anya (a Gaude mater Hungaria himnusz feldolgozása) –
Schola Hungarica – Dobszay László (https://www.youtube.com/watch?v=x0-392lSkpY)
Lucis creator optime – gregorián dallama (orgona kíséret nélkül, mert az a középkori. pl. https://www.youtube.com/watch?v=Lx9QYytb4dQ)
Sator-Quartet – Heidl György és Bognár Szilvia: Lucis creator optime (https://www.
youtube.com/watch?v=lhzzUF8TVlE)
Moniot d’Arras: Ce fu en mai (Nyári ének) https://www.youtube.com/watch?v=O1uBDXf2rM

Kecskés együttes: Gaucelm Faidit: Trubadúr énekek a 12-13. századból, Hungaroton, 1986 (youtube.com/watch?v=dbNjNirCdPE)
3. Szakirodalmi javaslatok
Florence Bouchet: Le Moyen Âge mène à tout, à condition d’en sortir: pour une
approche diachronique de la littérature médiévale = Perspectives médiévales, 2015/36
(https://journals.openedition.org/peme/7505)
Helen Brookman, Olivia Robinson: Creative Translation and Old English Poetry: A
Report on a Teaching Technique, The Once and Future Classroom. XII. 2 (Spring 2016)
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Umberto Eco, Az új középkor, Európa könyvkaidó, Budapest, 2008.
Farmati Anna: Hagiografikus beszédmódok – legendakísér(l)tetek? Avagy a szakmai ártalom le- és becsapódása az írás és az olvasás folyamatába = Hermész után szabadon. Köszöntőkötet Orbán Gyöngyi tiszteletére, szerk. Berszán István, Fóris-Ferenczi
Rita, Serestély Zalán, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, Egyetemi
Füzetek, 2019. 41. 225–238.
Jankovits László: Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Irodalmi Jelen könyvek, Arad, 2012.
Kőszeghy Péter: A régi magyar irodalom történetének írása, avagy mi az az „ igazi
irodalom”, ItK, 2015. 5. 613–624.
Madas Edit: „Ne kíméld a béka szalonnát!” – irodalmi körkép a késő középkorból –
az ájtatossági irodalomtól a tojásos tészta receptjéig http://www.oszk.hu/sites/default/files/
Madas-Edit_Beka-szalonna.pdf

Alberto Manguel: Az olvasás története, Park Kiadó, Budapest, 2001.
Medgyesy Norbert: Énekelt történelem I. Az államalapítás kora Álmos vezértől
László király szentté avatásáig (CD melléklettel), L’Harmattan, Budapest, 2016.
Redl Károly: Az égi és a földi szépről, Gondolat, Budapest, 1988.
Eugen Vodolazkin: The New Middle Age, First Things, August, 2016 (https://www.
firstthings.com/article/2016/08/the-new-middle-ages)
Online felületek (további oktatóanyagok, illetve szakirodalom elérhetősége)
Horatius noster (ez egy letölthető munkafüzet – inkább csak ötletnek, jó szövegek
is vannak benne)
http://www.dankoster.com/visualpoetry/index.htm

Nyelvemlékek.oszk.hu
(Az egyes témákhoz, szerzőkhöz, műfajokhoz kapcsolódó szakirodalom megtalálható többek között a BBT, BTK honlapjára feltöltött tantárgyleírásokban)
(Farmati Anna)

RENESZÁNSZ ÉS KORA ÚJKOR
1. Problémakörök, problémafelvető kérdések
Bibliafordítás és anyanyelvűség, a fordítástól való középkori és későbbi idegenkedés
oka (röviden, primitíven: a félrefordítástól, a szent szöveg félreértésétől való félelem);
„Historia est magistra vitae” – a történelemteológia biblikus, erkölcsi, felekezeti és
felekezetközi vonatkozásai;
Dialógus, hitvita: a felekezet- és identitásképzés eszközei; érvelésmódok, lezárt horizontok, a szótértés felületei és akadályai;
Alkotásmód: kompiláció és eredetiség;
Idő és örökkévalóság → isten- és emberkép horizontjában, a négy végső dolog prózája és költészete.
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2. Szövegjavaslatok a korszak magyar és világirodalmából
a. Szövegjavaslatok
Bibliafordítások (pl. ugyanazok a szöveghelyek különböző fordítóktól), akár a kódexekig visszamenően → Apor-kódex (főként, hogy Erdélyben őrzik), Jordánszky-kódex
(a legteljesebb középkori magyar bibliafordítás), Bécsi kódex, Komjáthy Benedek, Pesti
Gábor, Sylvester János, Heltai Gáspár, Károlyi Gáspár (fontos a fordítás előszava), Káldi
György (és a saját fordítása utáni Oktató intés);
Biblikus témájú epikus énekek, énekelt katekézis
Epikus énekek: Árgirus-história (és Vörösmarty: Csongor és Tünde), Ilosvay Selymes
Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról való história (és
Arany Toldija), Valkai András: Bánk bán, vs. Katona József)
Tinódi Lantos Sebestyén: Cronica (Egervár viadaljáról) és Gárdonyi: Egri csillagok;
Heltai Gárpás: Cantionale
Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről
Balassi Bálint: versek, Szép magyar komédia
Rimay János: versek (Ez világ mint egy kert, vs. Balassi: Vitézek, mi lehet...)
Polemikus művek (l. a Keresztyéni felelet szövegeit)
Pázmány Péter: Kalauz (előszó, részlet az I. könyvből); prédikációk (pl. Mint kell a
keresztyén leányt nevelni; A keresztyén ifjak nevelése; Mely üdvösséges a magunk ismerése)
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, lírai versek (pl. Feszületre)
Tintinnabulum tripudiantium, Nyéki Vörös Mátyás: Dialógus, Aeternitas
Emlékező próza, önéletírás: Kemény János, Bethlen Miklós, Apor Péter, Árva Bethlen Kata.
b. Társítható modern és kortárs szövegek
Kosztolányi Dezső: A magyar próza atyja
Dsida Jenő: Psalmus hungaricus
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus. Szenci Molnár Albert emlékére
Kányádi Sándor: Egy csokor orgona mellé
Kovács András Ferenc: Júliának különb dicséreti, Kiket Júliáról szerzett, Júliát az
hithez hasonlítja; Magát az planétákhoz méri; Júlia árnyékáról
Orbán Ottó: Melyben Balassi módján fohászkodik
Nagy Gáspár: Visszhangzó lépcsők egy eleven Balassi-szoborhoz
Petri György: Egy Balassi-strófa
Varró Dániel: Változatok egy gyerekdalra: Balassi Bálint
c. Társművészetek párhuzamai
Hollósy Simon: Zrínyi kirohanása
Korabeli kötet-címlapok
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Zene, hanganyag
Kodály Zoltán: Psalmus hungaricus
Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos: A reformáció dalaiból
https://www.youtube.com/watch?v=UUDB-BfWv2g

Balassi Bálint énekelt versei és XVII-XVIII századi magyar világi dallamok ℗ 2008
Fonó Budai Zeneház
(https://www.youtube.com/watch?v=zr5Ew9g4G3c&list=OLAK5uy_ms4tZPwmlmkSO4d4v5zHTFeWmhMVrbH0)
Tinódi Lantos Sebestyén: Summáját írom… (Kobzos Kiss Tamás előadásában)
https://www.youtube.com/watch?v=wvf7Dk5tmQA

A magyar barokk zenéje. Szvit XVII. századi táncokból: Tánc a Vietórisz kódexből
= https://www.youtube.com/watch?v=y7qP8w7jGdo)
d. Összefüggések a populáris kultúra elemeivel
Zrínyi 1566 Rockmusical (Moravetz Levente, 2017)
Egri csillagok musical (Várkonyi Mátyás – Béres Attila, 1996)
3. Szakirodalmi javaslatok
Owen Chadwick: A reformáció, Bp., 2003.
http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek

Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből, szerk. Horkay
Hörcher Ferenc, Bp.,
2013.
Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. században, Bp., 2003.
Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika, szerk. Csörsz Rumen István, Kolozsvár,
2008.
Kőszeghy Péter: Balassi Bálint. Magyar Amphión, Bp., 2014.
Keresztyéni felelet. Hitviták a 16–17. századból, szerk., bev., szöveggond. Gábor Csilla, Kolozsvár, 2013.
„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne …” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, 2005.
Gábor Csilla, Laus et polemia, Debrecen–Kolozsvár, 2015.
Hargittay Emil, Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása, Bp.,
2019. Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, szerk.
Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Bp., 2017.
Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Szerk.: Balázs Mihály, Gábor
Csilla, Kolozsvár, 2007.
Tóth Zsombor, A koronatanú – Bethlen Miklós, Debrecen, 2007.
(Gábor Csilla)
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FELVILÁGOSODÁS ÉS REFORMKOR
1. Problémakörök, problémafelvető kérdések
1.1. Szóbeliség , szokások
Kapcsolattartás: társas együttlétek, levelezés
Ünnepélyek, az irodalmi kanonizáció kezdetei
1.2. Nyomtatott irodalom és kéziratosság
Kéziratos füzetek, a sokszorosító másolás, a nyomtatott könyv és a sajtó, a cenzúra
Népi kultúra és műköltészet
Az irodalom történeti folytonosságának érzékeltetése
Tématörténet
A hagyományos és a modern műveltség
A regényolvasás
A színház és a drámaolvasás
Nők a társadalomban (Bethlen Kata, Molnár Borbála, Ujfalvi Krisztina, Dukai
Takách Judit, Szendrey Júlia)
Történelem
A törökvilág emlékezete:
Comoedia Generalis de Conflictu Turcorum et Hungarorum (iskoladráma) In Magyar drámaírók 18–19. század. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1981. 643–695.
Bolyai Farkas: Kemény Simon (dráma)
A II. Rákóczi Ferenc vezette függetlenségi harc emlékezete
Az irodalmi formák története
A klasszicizmus az irodalomban és a képzőművészetben
A nyelvhasználat, a stílus kérdései
A biedermeier kifejezésformák
Újítás és intertextualitás
Vitatörténet
Műfordítások, adaptációk: Ovidius költeményei, „Osszián művei” (Batsányi János,
Kazinczy Ferenc), Shakespeare-adaptációk
Korszakhatárok: irodalmi-kulturális vagy gazdasági, politikai fordulópontok
1705 – Rákóczi Ferenc nemzetközi közönségnek szánt időszaki nyomtatványa, a
Mercurius Hungaricus/Mercurius Veridicus, az első magyarországi újság megjelenése
1772 – Bessenyei György Ágis tragédiája megjelenése (Bécs)
1794 – a Martinovics-mozgalom résztvevőinek előállítása
1821 – az Aurora almanach megjelenése, a kolozsvári magyar kőszínház
1848–49 – a magyar forradalom és szabadságharc eseményei
A korszakhatárok fellazulása
Mikes Kelemen (1690–1761) leveleskönyvének publikálása (Szombathely, 1794)

148

MŰHELY
A hagyományos és időmértékes verselés divatja és vitái után is: kéziratos énekköltészet, ponyvairodalom
A folyóiratkultúra elterjedése
Színjátszók mozgása: a témák, a színpadi szövegek szélesebb körű megismerése
2. Szövegjavaslatok a korszakból
a) Szövegjavaslatok
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Bethlen Kata Önéletírása
Baróti Szabó Dávid költeményei: A lanthoz; Soros jámbus
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla-ciklus
Kármán József: Fanni hagyományai
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
Ujfalvi Krisztina versei
Kölcsey Ferenc költeményei
Kisfaludy Károly: Dobozy Mihály és hitvese
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszesverse-2/kisfaludy-sandor-48BD/ii-kotet-regek-4D7C/dobozy-mihaly-es-hitvese-4F82/

Berzsenyi Dániel versei: Levéltöredék barátnémhoz; Dukai Takács Judithoz
Dukai Takách Judit: A Fársáng utolsó órájában; A beteg Malvina
Vörösmarty Mihály költeményei: Gondolatok a könyvtárban, Szózat, Fóti dal,
Cserhalom
Vörösmaty Mihály: Csongor és Tünde. 1830/31.
Katona József: Bánk bán. Dráma öt szakaszban. 1819.
Petőfi Sándor költeményei, levelei
Szendrey Júlia naplója, levelei
Kemény Zsigmond naplója (töredék), 1846.
b. Kortárs szövegjavaslatok
Ady Endre „kuruc” versei
Batsányi János: A látó, A franciaországi változásokra. Társszöveg: Márton László:
Minerva búvóhelye (részletek, különösen a felvilágosodás deskripciójára vonatkozóan)
Csokonai Lili [EsterházyPéter]: Tizenhét hattyúk. Magvető kiadó, Budapest, 1987.
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla. Társszöveg: Borbély Szilárd: Ámor és Psziché szekvenciák
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok. Társszöveg: Péterfy Gergely: A kitömött barbár
(részletek Kazinczy nyelvszemléletére vonatkozóan)
Katona József: Bánk bán – Nádasdy Ádám prózai Bánk bán-fordítása
Kármán József: Fanni hagyományai. Társszöveg: Garaczi László: Fanni
Krúdy Gyula: Zsigmond utolsó szava. In Krúdy Gyula: Irói arcképek Kármán Józseftől Kiss Józsefig. Magvető Kiadó, Budapest, 1957. 217–226. (Kemény Zsigmondról)
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Lázáry René Sándor [Kovács András Ferenc]: Ujfalvi Krisztinához. Tiszatáj. 2003. 8.
3. http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/490/1/tiszataj_2001_008.pdf
Magyary Ágnes: A főügyész. In Magyary Ágnes: Az ördög operába készül és más
történetek. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2013. (Katona Józsefről és drámáiról), 51–60.
Petőfi Sándor költészete – Varró Dani, Parti Nagy Lajos Petőfi-átiratai
Tabéry Géza: Szarvasbika. Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1969. (a reformkori Erdélyhez, a két Bolyaihoz)
Tamási Áron: Levél Édesanyámhoz Mikes Kelemenről. In Erdélyi csillagok. Arcok
Erdély szellemi múltjából. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár [1935]
Weöres Sándor: Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Budapest, 1971.
Vörösmarty Mihály: Délsziget, Előszó, Gondolatok a könyvtárban, Fóti dal, Vén cigány. Társszöveg: Tóth Krisztina: Koravén cigány
c. d. Populáris kultúra, társművészetek
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 1788.
http://mek.niif.hu/04900/04923/04923.htm

Gaal József: A peleskei nótárius. 1838.
http://mek.oszk.hu/05800/05840/05840.pdf

Garay János: Az obsitos. 1843.
Egressy Béni–Erkel Ferenc: Bánk bán. 1861.
Bakonyi Károly, Heltai Jenő és Kacsóh Pongrác: János vitéz. Daljáték 3 felvonásban,
1904.
A Rákóczi -induló változatai
Kodály Zoltán–Harsányi Zsolt: Háry János. 1926.
Írók, költők ábrázolásai különböző korokból
3. Szakirodalmi javaslatok
Arany János: Gvadányi József; Bánk bán tanulmányok.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/217070/Arany_Janos_Tanulmanyok_
es_kritikak_I.pdf

Bodrogi Ferenc Máté: Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy– a tematikától függetleníthető kontextusokról
http://real.mtak.hu/28717/1/aurora_tanulmany_bodrogi.pdf

Illyés Gyula: A betiltott Petőfi. In Petőfi koszorúi. Versek, vélekedések, vallomások
Petőfiről. Csanádi Imre válogatása. Magvető Kiadó, 1973. 477–478.
Magyar irodalom. Gintli Tibor (főszerk.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Márai Sándor: Arany. In Írók, költők, irodalom. Helikon Kiadó, 2002. 10–14.
Mercurius Veridicus 1705–1710. Az első magyar hírlap hasonmás kiadása Kenéz
Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Magyar Helikon, Budapest, 1979.
Nemes Nagy Ágnes: Film a 18. századból (Kazinczyról). In Nemes Nagy Ágnes:
Metszetek. Magvető Kiadó, Budapest, 1982. 231–242.

150

MŰHELY
Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmányok. In Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban.
Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 363–447.
Tari Lujza: A romantikus bordal és a Vörösmarty-bordalok korabeli megzenésítései.
In Vörösmarty mai szemmel. Árgus Kiadó –Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2000.
101–128.
Zentai Mária: Csongor és Tünde
https://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/YNro5Bq4Sx6dzzrz163pxA

(Egyed Emese, Bíró Annamária)

A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELE ÉS A KORAI MODERNIZMUS
1–2. Szöveg- és probléma-javaslatok
1.1. Forradalmi beszédmód, a lázadás nyelvei: a forradalom különféle értelmezései
az 1848-as forradalomtól kezdve a modernista generációs irodalmi lázadásokig:
Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Akasszátok fel a királyokat, Béranger legújabb dala
Heinrich Heine: 1849 októberében
Madách Imre: Az ember tragédiája (a színeket abból a szempontból figyelni, hogy
miként jelenítik meg a békés alkotás és változtatás vs. véres forradalom dilemmáját)
Vajda János: Az üstökös, Az őrült költő
Vörösmarty: Vén cigány
Jókai Mór: Csataképek, Az akh-tiári fogoly
Ady Endre: Harcos kis Gyulai Pál, Fölszállott a páva, Góg és Magóg fia vagyok én,
Hortobágy poétája, Találkozás Gina költőjével, A Szajna partján
1.2. A szubjektumábrázolás és a szubjektum nyelvének és önkifejezési, illetve megjelenítési formáinak radikalizálódása: bizonytalan személyiség, önszcenírozás, dendiség,
őrület, radikális kétely és ezek megbillentése
Petőfi Sándor: Mi a szerelem?, Az Apostol
Kemény Zsigmond: Két boldog
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
E. A. Poe: Dr. Kátrány és Toll professzor módszere
Arany János: Bolond Istók, Ágnes asszony, Az örök zsidó
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Heinrich Heine: Babiloni gondok
G. Byron: Don Juan
Czóbel Minka: Microcosmos, Kik erre jártak, Donna Juanna
Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete
Ambrus Zoltán: Gyanú
Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe
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Kosztolányi: a Bolondok című kötet darabjai (kiemelten A léggömb elrepül)
1.3. Időben lenni: történelem, történelmi / társadalmi idő, egyéni életidő, ágensek a
történelemben, ki alakítja a történelmet, miként viszonyulhat az egyén a saját és a közösség
történelméhez, ennek a megbillentése
Jókai Mór: Egy magyar nábob
Walter Scott: Rob Roy
Kemény Zsigmond: Rajongók
Mikszáth: Új Zrínyiász, A beszélő köntös
Madách: Az ember tragédiája
Arany János: Rákócziné, Szondi két apródja, Szibinyáni Jánk, Buda halála
1.4. Irodalmi önszemlélet, írói szerepfelfogások bejáratása és kikezdése, a bárd-/vátesz- stb. hagyományok felépítése és paródiái, ars poétikák és paródiáik
Petőfi Sándor: A költészet, A költő s a szőlővessző, A XIX. század költői
Arany János: A vigasztaló, Vojtina-levelek, Mi vagyok én, Naturam furca expellas,
Árkádia-féle, A walesi bárdok, Poétai recept
Reviczky Gyula: Arany Jánosnak
Jókai Mór: Az élet komédiásai
Charles Baudelaire: Az albatrosz
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én
Babits Mihály: A lírikus epilógja
1.5. A kulturális nemzet mint szemléleti és poétikai forradalom a 18-19. században,
eltérő nemzetszemléleti hagyományok és nemzetépítési stratégiák, politikai beszédmódok
irodalmi szövegekben, a népiesség mint stiláris és világképi fordulat
Kölcsey: Himnusz
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I.
Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz, A magyarok istene, A király és a hóhér, Megy
a juhász szamáron,
Arany János: Rákócziné
Ady Endre: Történelmi lecke fiúknak, Páris az én Bakonyom, Délibáb ősöm köd-városban
1.6. 19. századi irodalmi kísérletek a társadalmi modernizáció megjelenítésére, kapitalizmus és kapitalizmuskritika, szegénységpoétikák
Petőfi Sándor: Vas-úton
Jókai Mór: Arany ember, Szegény gazdagok
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Émile Zola: Hölgyek öröme
Petelei István: Klasszi
Cholnoky László: Prikk mennyei útja
b. Kortárs szövegjavaslatok
24 karát – Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára. A verseket válogatta és szerk. Visy Beatrix, OSZK, Bp., 2017.
Lázáry René Sándor: Néhány egykori költemény. Válogatta és közzéteszi Kovács
András Ferenc, Bookart, 2019.
Parti Nagy Lajos: Petőfi Barguzinban
Szerelmes Arany / Megsemmisült versek (Szerelmes Arany – A Litera 15. születésnapja
díjátadással | Litera – az irodalmi portál)
Szilágyi Ákos: Posztpetőfi Sándor: Bábuk ura. Összes barguzini versek és magyarnóták,
Noran-Libri, 2017.
Rakovszky Zsusa, VS, Magvető, 2011.
Székely Csaba: Vörös Rébék (Székely Csaba: Vörös Rébék (dráma) | Litera – az irodalmi
portál)
Térey János: Protokoll, Magvető, 2010.
Szécsi Noémi: Nyughatatlanok, 2011.
Szécsi Noémi: Gondolatolvasó, Európa, Bp., 2017.
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, Magvető,
Bp., 2003. [a verses regény 19. századi hagyománytörténetéhez]
c. d. Javaslatok a társművészetek és populáris kultúra köréből
Ferenczi György / Rackajam: Petőfi, Hangzó Helikon, 2004,
Hobo Blues Band: Vadászat, 1992. (Arany János-, Erkel Ferenc-/Katona József- és
Vörösmarty Mihály-utalások)
Kaláka: Arany János, Hangzó Helikon, 2007.
Margaret Island: A rab gólya, 2018.
Musica Historica / Csörsz Rumen István: Arany János: Csendes dalok, 2018.
megzenésített Arany-versek
Tha Sudras, A lejtőn, 2018. (https://www.youtube.com/watch?v=BasiFDcjdxM)
Youlȉ, Ágnes asszony, 2018. (https://www.youtube.com/watch?v=kewtQdwjKCw)
3. Szakirodalmi javaslatok
Dávidházi Péter: Az idegen nő testének varázsa (Az érzékiség határátlépései Arany
költészeétben), Alföld 1998. 11. 89–103.
Dávidházi Péter: A Nemzeti dal történelmi beszédaktusa és a toborzó vers poétikája
in: „Vagy jőni fog” Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben,
Ráció Kiadó, Budapest, 2017. 163–225.
Hansági Ágnes: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény
kezdetei, Ráció Kiadó, Budapest, 2014.
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Hites Sándor, Még dadogtak, amikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény, Universitas, Budapest, 2007.
Kerényi Ferenc, Madách Imre, Kalligram, Bp., 2006.
Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris, Budapest, 2008.
Kucserka Zsófia, Könyvbe vésett jellemek. A szereplői karakter Kemény Zsigmondnál és a 19. századi magyar regényben, Ráció Kiadó, Budapest, 2017.
Margócsy István: Petőfi és az irodalmi gépezet: Petőfi mint modern polgári író in: M.
I., Petőfi Sándor. Kísérlet, Korona, Budapest, 1999. 48–74.
Margócsy István: A szerelem országa. Petőfi Sándor szerelmi költészetéről, 2000,
2013/2.
S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei
a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi Kiadó, Budapest, 2005.
S. Varga Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában, Argumentum, Budapest, 1997.
Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században. Arany, Kemény, Jókai &
Co. (Exkurzus: Fényképíró úr Nádas Péter), Pannónia Könyvek, Pécs, 2008.
Szilágyi Márton: „Mi vagyok én?” Arany János költészete, Kalligram, Budapest, 2017.
T. Szabó Levente: A Vas-úton: az utazás mint látásmód és poétika, in: Ki vagyok én?
Nem mondom meg…, szerk. Szilágyi Márton, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014.
343–366.
T. Szabó Levente: Mikszáth, a kételkedő modern. Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, L`Harmattan, Budapest, 2007.
Takáts József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
Takáts József: Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett, Irodalomtörténeti Közlemények 2001. 3–4. 316–324.
Tarjányi Eszter, Arany János és a parodisztikus hagyomány, Universitas–
EditioPrinceps, Budapest, 2013.
(T. Szabó Levente, Zabán Márta)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELE. MODERNIZMUS
1. Problémakörök
A személyiség kérdése a modern irodalomban
Pszichoanalízis és irodalom
Nézőpontok a modern prózában
Az avantgárd és a megismerés új stratégiái
Későmodern és személytelen líra
Az önéletírás narrációs technikái
A holokauszt irodalma
A populáris irodalom és az európai regényformák nyomai a magyar irodalomban
A mitikus beszédmódok lehetőségei
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2. Szövegjavaslatok
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én, Az eltévedt lovas, Az ős Kaján, Kocsi-út
az éjszakában, Hunn, új legenda – Társszöveg: Varró Dániel: Változatok egy gyerekdalra.
Ady Endrés változat
Babits Mihály: A lírikus epilógja, Jónás könyve, A gólyakalifa
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai, Édes Anna, Esti Kornél, Hajnali
részegség
Kaffka Margit: Színek és évek
Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött, Rokonok
Karinthy Frigyes: Így írtok ti – Társszöveg: Bödőcs Tibor: Addig se iszik
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek
József Attila: Tiszta szívvel, József Attila, hidd el…, Medáliák, Téli éjszaka, Eszmélet,
Óda, Nagyon fáj
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Semmiért Egészen, Tücsökzene
Dsida Jenő: Nagycsütörtök – Társszöveg: Fekete Vince: Csütörtök
Radnóti Miklós: Ikrek hava, A la recherche, Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, Nem
tudhatom
Kuncz Aladár: Fekete kolostor – Társszöveg: Németh Andor: In memoriam
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
Szerb Antal: A Pendragon-legenda – Társszöveg: Umberto Eco: A rózsa neve
Tamási Áron: Jégtörő Mátyás
3. Szakirodalom
Gintli Tibor: A lírai nyelv változatai. Ady Endre. In: Magyar irodalom. Főszerk.
Gintli Tibor. Akadémiai, Budapest, 2010. 762–770.
Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Bp., Magvető, 1984.
Szegedy-Maszák Mihály: A regényszerűség meghaladása. 1933: Kosztolányi Dezső:
Esti Kornél. In: A magyar irodalom történetei III. Gondolat, Budapest, 2007. 230–244.
(https://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/6x6Ly_rBS-S-XCmskcB9Ig)
Zsadányi Edit: Írónők a századelőn. In: A magyar irodalom történetei II. Bp., Gondolat, 807–826.
Benyovszky Krisztián: Nézőpontok kereszttüzében. Irodalomtörténet 2003/3. 479–
487.
Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond. Kalligram, Pozsony, 2013.
Szörényi László: Az Így írtok ti szemléleti és műfaji távlatai. In: Angyalosi Gergely
(szerk.): Bíráló álruhában. Tanulmányok Karinthy Frigyesről. Bp., Maecenas, 1992. 185–
198.
Deréky Pál: A vasbetontorony költői. Bp., Argumentum, 1992.
Bókay Antal: József Attila poétikái. Bp., Gondolat, 2004.
Németh Andor: József Attila. Kolozsvár, Polis, 2005.
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Kabdebó Lóránt: Költészetbeli paradigmaváltás a húszas évek második felében. In:
Tanulmányok Szabó Lőrincről. Kabdebó Lóránt–Menyhért Anna szerk. Bp., Anonymus,
1997. 18–45.
Kulcsár-Szabó Zoltán: Különbség – másként. Szabó Lőrinc: Az Egy álmai. In: Tanulmányok Szabó Lőrincről. Kabdebó Lóránt–Menyhért Anna szerk. Bp., Anonymus,
1997. 178–187.
Láng Gusztáv, Dsida Jenő költészete. Bukarest/Kolozsvár, Kriterion, 2000.
Szegedy-Maszák Mihály: Radnóti Miklós és a holocaust irodalma. In: Uő: Irodalmi kánonok. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998. (digitalizált változata: http://real-j.mtak.
hu/1466/1/LITERATURA_1996.pdf )
Ferencz Győző: Trauma és költészet: a nyelvi önmegalkotás folyamata. In: A magyar
irodalom történetei III. 428–437.
Pomogáts Béla: Kuncz Aladár; 2. jav., bőv. kiad.; Kriterion, Kolozsvár–Bukarest,
2001.
Szávai János: Márai Sándor. In: Uő: Magyar emlékírók. Bp., Szépirodalmi, 1988.
160–171.
Rónay László: Márai Sándor. Bp., Akadémiai, 2005. 171–197.
Fischer Alajos – Sarusi Kiss Béla: A megcsonkított vallomás. Márai Sándor Egy polgár vallomásainak pere. Itk 2003/4–5. 545–580. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00013/
fischskb.htm.
Bárczi Zsófia: Álcázott szöveg. Műfaji játékok Szerb Antal A Pendragon legenda
című regényében. Literatura 2002/3.
Szerb Antal: A rózsakeresztesek. In: Sz.A.: A varázsló eltöri pálcáját. Bp., Magvető,
1969. (http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/histchem/alkem/szerb.html )
Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron. Nap, Bp., 1997.
Sipos Lajos: Tamási Áron. Elektra, Bp., 2006.
(Balázs Imre József)

KORTÁRS IRODALOM
1. Problémakörök, problémakérdések
Mi történt a humanista szemlélettel a második világháború idején?
Melyek az emberi szabadság útjai zsarnokságok idején?
Az ellenállás formái a nácizmus ill. az államkapitalizmus idején
A zsarnoki nyelv és a szabadság nyelve
A humor mint emancipatorikus erő
Mi közünk egymáshoz? (barátság, hatalom, szeretet, szerelem, szexualitás) Előítéletek és megismerés
Függőség, magány és találkozás
Mi következik abból, ha valaki szegény? És ha gazdag?
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Ember és állat viszonya
Ökokritika: a környezet iránti felelősség irodalmi megformálásai
2. Szövegjavaslatok
Pilinszky János: Ravensbrücki passió, Harmadnapon, Négysoros, Apokrif
Nemes Nagy Ágnes: A macskák bátorsága; Védd meg! (ez utóbbihoz Enyedi Ildikó:
A testről és lélekről c. filmje)
Weöres Sándor: Egysoros versek
Füst Milán: A feleségem története
Erdély Miklós: Számozottak
Mészöly Miklós: Vadászat; Jelentés öt egérről; Állatok, emberek; Magasiskola
Örkény István: Egyperces novellák
Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása
Hajnóczy Péter: A fűtő; A halál kilovagolt Perzsiából
Kányádi Sándor: Fától fáig
Kertész Imre: Sorstalanság
Nádas Péter: Biblia, Egy családregény vége
Esterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk
Bodor Ádám: Egy barátkozás lehetőségei; Sofőrünk egy rosszabb napja; Fülledt reggel;
És akkor majd látjuk egymást (+ Ferenczi Gábor: Egy barátkozás lehetőségei c. filmje)
Krasznahorkai László – Max Neumann: Állatvanbent
Kovács András Ferenc: Jack Cole daloskönyve
Borbély Szilárd: A Testhez
Tóth Krisztina: Porhó; Pixel
Röhrig Géza: Angyalvakond (+ Nemes Jeles László: Saul fia)
Zilahi Anna: A bálna nem motívum
3. Szakirodalmi javaslatok
Az idős hajléktalanok látványa borít ki leginkább. Interjú Röhrig Gézával
https://www.szombat.org/politika/az-idos-hajlektalanok-latvanya-borit-ki-aleginkabb
Balla Zsófia – Bodor Ádám: A börtön szaga. Magvető, Budapest, 2001.
Hadas Miklós: A civilizáció folyamata és a dzsender rend. ÉS, LVIII. évfolyam, 46.
szám, 2014. november 14.
https://www.es.hu/cikk/2014-11-14/hadas-miklos/a-civilizacio-folyamata-es-adzsender-rend.html
Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századról. Animus Kaidó, Bp., 2019.
Horváth R. Gideon, Süveges Rita, Zilahi Anna (szerk.): extrodæsia – Enciklopédia
egy emberközpontúságot meghaladó világhoz. Typotex Kiadó, Budapest, 2019.
Jacques Rancière: Az emancipált néző. Fordította: Erhardt Miklós.
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http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=687
Selyem Zsuzsa: Fiktív állatok. A rezisztencia irodalmi formáiról. Egyetemi Műhely
Kiadó, Kolozsvár, 2014.
https://www.academia.edu/8560722/Fiktiv_allatok._A_rezisztencia_irodalmi_
formairol
Az addikció kulturális és kritikai elméletei: Helikon, 2016. 1. https://www.academia.
edu/28085210/Az_addikci%C3%B3_kultur%C3%A1lis_%C3%A9s_kritikai_elm%C3%A9letei_
HELIKON_2016_1

Weöres Sándor: A teljesség felé
(Selyem Zsuzsa)

IRODALOMELMÉLET
1. Problémakörök, problémafelvető kérdések
1. Az irodalomról gondolkodás eltérő paradigmái
Milyen szerepeket tölt be az irodalom az életünkben? Hogyan változik meg az irodalom relevanciája az egymással nem összeegyeztethető elméleti paradigmákban? Hogyan
alakult az irodalom elmélete a modernista poétikákban (forma, szöveg), a posztmodern
kritikában (olvasó, a jelölők játéka, intertextualitás) és a kortárs irodalomtudományban
(intermedialitás, kontextus, az írás- és olvasás figyelemgyakorlatai)?
2. Irodalomtörténet és irodalomtörténés
Hogyan különböztette meg Arisztotelész az irodalmat a történetírástól? Miként függ
össze ezzel az a különbség, amikor történeti folyamatok részeként beszélünk az irodalmi
írás és olvasás gyakorlatairól (történeti mintázatok statisztikai igényű vizsgálata az irodalomban vagy „distant reading”), illetve amikor beletalálni tanulunk azok ritmusaiba,
mozgástereibe (esztétikai igényű szoros olvasás)?
3. Verstani ismeretek
Hogyan függ össze a beszéd a ritmussal és gyakorlással? Milyen kötött formájú verselésmódok, ritmikai alakzatok, strófaszerkezetek alakultak ki a nyugati költészeti hagyományban? Mi a szerepe a ritmikai alakzatoknak a versbeszédben? Mitől versbeszéd
a szabad vers?
4. Narratológiai ismeretek
Mi a jelentősége annak, hogy ki beszéli el a történetet? Mi múlik azon, hogy az elbeszélő mindent tud-e az elbeszélt szereplőkről, vagy korlátozott a tudása? Van-e etikai
jelentősége az elbeszélő szubjektum és az elbeszélt másik viszonyának?
5. Műfajok és változataik
Mennyiben határozzák meg az irodalmi mű egyedi megalkotását a műfaji szabályok? Hogyan alakítja a műfaji szabályokat azok eltérő irodalomtörténeti korszakokban
alkalmazása? Hogyan tájékozódjunk a műfajok kiterjedt poétikai dimenziói és az írásművészet kísérleti mozgásterei között?
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6. Kultúrák, kánonok és a tájékozódás művészi igényessége
Miért nem lehet megérteni az irodalmat kulturális és társadalmi kontextusai nélkül?
Miért nem elég az irodalomolvasáshoz a kulturális és társadalmi kontextusok ismerete?
(A kontextus nem meríti ki a teret, a történetiségnem meríti ki az időt.)
7. Irodalom és környezet
Miként találkozik az irodalomban kultúra és természet? Hogyan alakult a többmint-emberi sorsa az antropocénben. Lehet-e az irodalmi írás/olvasás a környezettel
teremtett kapcsolat tanulásának és újratanulásának kísérlete? A történés helye színtér,
produktum vagy szereplő?
8. Kreatív írás- és olvasásgyakorlatok
Hogyan tanulhatunk meg irodalmat olvasni és írni? Hogyan barátkozzunk meg azzal, akinek olvasó(társ)ként leszünk a vendégei? Miként kerülhetünk egy történés mozgásterébe? Összefügg-e az irodalmi műveltség a mindennapi gyakorlati tájékozódással?
2. Szépirodalmi szövegek a problémákhoz
(2)7 Kun Árpád: A csőszök. In Uő.: Esőkönyv. József Attila Kör, Balassi Kiadó, 1995.
Kányádi Sándor: Majd. In Uő.: Szürkület, Kriterion, Bukarest, 1976.
(4) Tóth Krisztina: Lakatlan ember. In: Uő.: Vonalkód. Magvető, 2006.
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában, ford. Gyergyai Albert, utószó Horváth Andor, Kriterion, Bukarest, 1974. I. (a gyermek Marcel este a nyitott ablaknál)
(7) Nemes Nagy Ágnes: Balaton. In Uő.: Válogatott versek és esszék, szerk., jegyz.
Ferencz Győző, Budapest, Osiris, 2003.
Nemes Nagy Ágnes: Paradicsomkert. In Uő.: Válogatott versek és esszék, szerk., jegyz.
Ferencz Győző, Budapest, Osiris, 2003.
Bodor Ádám: Verhovina madarai. (Változatok végnapokra)
Jack London. Fehér Agyar. Fordította Semlyén István. Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 77–96. (A világ fala c. fejezet)
(8) Nemes Nagy Ágnes: Hasonlat. In Uő.: Válogatott versek és esszék, szerk., jegyz.
Ferencz Győző, Budapest, Osiris, 2003.
Nádas Péter: Évkönyv (Gombosszegnek…), Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1989.
95–96.
Bodor Ádám: Az erdész és vendége. In Uő.: Vissza a fülesbagolyhoz. Magvető, Budapest, 1997.
3. Szakirodalom a problémákhoz
(1) Bókay Antal, Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása.
Osiris, Budapest 1998.
Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud, Sári László (szerk.): A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest 2002.
7

A számozás az 1. Problémakörök, problémafelvető kérdések mentén követhető.
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Berszán István: Ritmikai dimenziók. Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig. Egyetemi
Műhely–Ráció, Kolozsvvár–Budapest, 2018.
(2) Arisztotelész: Poétika.
http://mek.oszk.hu/00300/00315/00315.htm

Wolfgang Iser: Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In Kiss Attila, Kovács
Sándor S. K., Odorics Ferenc (szerk.): Testeskönyv I. Szeged: Ictus – JATE Irodalomelmélet Csoport 1996.
Péter Róbert: A big data kihívás és lehetőség a bölcsészettudományokban: digitális
szövegek és metaadatok távoli olvasása. Magyar Tudomány, 2016. 11.
http://www.matud.iif.hu/2016/11/08.htm
Berszán István: Irodalomelmélet – olvasásgyakorlat, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2006. 23–33.
(3) Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat. Móra, Budapest, 1993.
Szepesi Erika, Szerdahelyi István: Verstan. Gondolat, Budapest, 1981.
(4) Gérard Geenette: Az elbeszélő diskurzus. In szerk. Thomka Beáta: Az irodalom
elméletei I. Pécs, Jelenkor, 1996.
Geoffrey Galt Harpham: Etika és irodalomtudomány. Helikon Irodalomtudományi
Szemle. 2007. 4.
(5) Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán (szerk.): Műfaj és komparatisztika. Gondolat,
Budapest, 2017.
(6) Rohonyi Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és kanonizáció. Osiris–Láthatatlan Kollégium, Budapest, 2001.
Berszán István: Kanonizáló relevanciarendekről és gyakorlati alternatíváikról. Magiszter, 2020. 2.
(7) Peter Wohlleben: A fák titkos élete. Park, Budapest, 2016.
Robin Eckersley: Az ökocentrikus gondolkodás magyarázata és védelme. In
Scheiring Gábor, Jávor Benedek (szerk.): Oikosz és Polisz. Zöld politikai szöveggyűjtemény, L’Harmattan, Bp. 2009. 298–330.
Holmes Rolston III: A környezeti etika időszerű kérdései. In Lányi András, Jávor
Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. L’Harmattan, Bp. 2005. 85–111.
Berszán István: „Mégiscsak föld van itt alul, mindenek ellenére föld”. Alföld, 2017.
11.
Berszán István: Változatok vadkeleti tágasságra. Bodor Ádám harmadik körzet-regényéről,
Új Forrás, 2015.
(8) Horváth Viktor: A vers ellenforradalma. A versírás és versfordítás tanulása és
tanítása. Magvető, Budapest 2018.
Berszán
István:
Terepkönyv-gyakorlatok.
In
Demeter
József
(szerk.):
A
Kárpát-medencei
tehetséggondozás
jó
gyakorlatai,
Magyar
Tehetségsegítő
Szervezetek
Szövetsége,
Budapest,
2012.
https://tehetseg.hu/sites/default/files/26_kotet_net.pdf#page=23
(Berszán István)
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ESZTÉTIKA
1. Problémakörök, problémafelvető kérdések
1. A művészet autonómiája
Széles körben elfogadott az érvelés, miszerint a művészetek autonómiát élveznek a
társadalmi cselekvések egyéb területeihez képest, tisztán esztétikai szempontok alapján
kell ítélnünk felőlük, nem eshetnek áldozatául a politikának. Művészetszociológiai, illetve -történeti perspektíva bevonása árnyalja a kérdést: az autonóm, tisztán esztétikai eszközökkel megítélhető szépművészetek koncepcióját egy intézményrendszer kialakulása,
valamint társadalmi-politikai fejlemények kondicionálták.
2. A nem-esztétikai művészet
A művészet a 19. század második felétől alapanyagként használja az esztétikát, a
művészetfilozófia a századfordulóra elveszíti a szépművészet fölötti regulatív erejét, a
szép meghaladja önmagát az ipari léptékben előállítható giccsben, a rút pedig mind és
mind többet jelent a szép lebomlásánál. Előnyös lenne ezen a szélesebb horizonton újragondolni a realizmus mint nem-esztétikai művészet szerepét.
3. A képek politikája
A médiumok közötti viszonyoknak nemcsak esztétikája, hanem politikája is van. A
médiumköziség vizsgálatának eszköztárát az esztétikai, fenomenológiai vagy szemiotikai szempontok mellett érdemes kiszélesíteni egy politikai dimenzióval is.
4. Performativitás, képessé tétel, emancipáció
A műalkotások nemcsak „menedéket” kínálnak, hanem az emberi lény önmegértésének, önreflexiójának a terepei is. Világérzékelésünk, szubjektivitásunk átalakítása
révén a művészeti tapasztalat felforgathatja a fennálló rendet is. A 21. századra a szépművészetek szerepkatalógusában egyre sűrűbben említjük a performativitást, a képessé
tételt és az emancipációt.
5. A felszín visszaszerzése
Az értelmezés metafizikus, nyugati hagyománya az értelmet a „felszín alatt”, a mélységben keresi, ami egyszersmind a jelek reliefjének a visszautasítása is, valamiféle testietlen értelem feltételezése. A jelek reliefjéhez, a test fenoménjéhez való visszatalálásnak,
a nyugati metafizikai hagyomány anyag–forma distinkciója meghaladásának óriási tétje
van a kortárs művészetértelmezésben.
6. A látás fenomenológiája
A látásnak nemcsak optikája, hanem fenomenológiája is van: a világ dolgainak megtapasztalása egyben öntapasztalás és tapasztalva lét is.
2. Szépirodalmi szövegek a problémákhoz
Virginia Woolf: Saját szoba, Európa, Budapest, 2017.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Európa, Budapest, 2020.
Szilasi László: A harmadik híd, Magvető, Budapest, 2014.
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Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál = Demény Péter (szerk.): Lassított lónézés, Erdélyi magyar elbeszélők 1918–2000, Kalota, Kolozsvár, 2002, 242–256. (https://konyvtar.
dia.hu/html/muvek/BODOR/bodor00181a_kv.html)
Borbély Szilárd: A testhez. Ódák & legendák, Kalligram, Pozsony, 2010. (Kiemelten:
A szüzesség, A Margitszigeten, A Dunába, Az autólámpa, Az inkubátor, A szemeteskosár,
Az oxigénhiány, A probléma, A dinnye, A tízezer)
Nemes Nagy Ágnes: Összegyűjtött versei, PIM, Budapest, 2011. (Kiemelten:Villamos,
Október, Város, télen, Egy pályaudvar átalakítása) (https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/
NEMESNAGY/nemesnagy00386_kv.html)
3. Szakirodalom a problémákhoz
Jacques Rancière: Esztétika és politika. Műcsarnok, Budapest, 2009.
Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. Az irodalmi mező genezise és struktúrája.
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Bp., 2013.
Borbély András: Kultúrharc helyett: miért nem inkább forradalom? Hozzászólás
Bárány Tibor Kultúrharcosok kézikönyve és György Péter Szabadság és kánon című
írásához. Litera, 2020. szeptember 5. (https://litera.hu/irodalom/publicisztika/borbelyandras-kulturharc-helyett-miert-nem-inkabb-forradalom.html)
Seregi Tamás, A nem-esztétikai művészet – a tudománytól a konstrukcióig. Cirka Művészeti Folyóirat, 2016. 06. 24. (http://www.cirkart.hu/2016/06/24/a-nem-esztetikaimuveszet-a-tudomanytol-a-konstrukcioig/)
Seregi Tamás, A művészeti és az esztétikai szféra különválása a 19. században. Cirka Művészeti Folyóirat, 2016. 03. 01. (http://www.cirkart.hu/2016/03/01/a-muveszeti-es-azesztetikai-szfera-kulonvalasa-a-19-szazadban/)
W. J. T. Mitchell: Az ekphraszisz és a másik = Uő: A képek politikája, JATEPress,
Szeged, 2008, 193–222.
Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban, Napvilág, Bp., 83–156.
Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Budapest, 2009, 9-47,
103-190.
Jacques Ranciére: Az emancipált néző. Exindex, 2010. január 24. (http://exindex.hu/
index.php?l=hu&page=3&id=687)
Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. Ráció –
Historia Litteraria Alapítvány, Budapest, 2010.
François Jullien: A meztelenség lényege, Atlantisz, Budapest, 2014.
Maurice Merleau-Ponty: A szem és a szellem = Bacsó Béla (szerk.): Fenomén és mű.
Fenomenológia és esztétika, Kijárat, Budapest, 1997. 53–77.
Maurice Merleau-Ponty: Cézanne kételye. Enigma, 1996. 3. 76–90.
(Serestély Zalán)
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A romániai magyar történelemtanárok online
tanítással kapcsolatos meglátásai

M

árcius közepén online keretek közé kényszerült az iskolai oktatás, ezen belül
a történelemtanítás is. A hirtelen megváltozott körülmények nagyon sok változást hoztak a tanítási gyakorlatunkba. A digitális eszközöket már évek óta
használtuk, de eddig az iskolában, a tanóráink alatt tettük ezt, amikor szemtől-szemben
kommunikálhattunk a tanulókkal.
A 2020-as nyár folyamán egy nem reprezentatív online felmérést végeztünk, amely
rálátást kíván nyújtani a romániai magyar történelemtanárok online tanítással kapcsolatos véleményére, a korábbi és a jelen digitális oktatással kapcsolatos tapasztalataira. A
kutatás alapjául szolgáló kérdőívet 51 történelemszakos pedagógus töltötte ki, mindanynyian az Online történelemtanár (Erdély) facebook-csoport tagjai.
A kitöltők adatai
A kérdőív kitöltői közül 27-en (52,9%) férfiak és 24-en (47,1%) nők.

1. diagram. A válaszadók nemi megoszlása
A kitöltők munkavégzési helyszínére vonatkozó kérdésre 25-en (49% ) vidéket, 21en (41,2%) várost és 5-én (9,8%) nagyvárost jelöltek meg.
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2. diagram. A történelemtanárok munkavégzési helyszínének megoszlása
A munkahely típusa szerint a kitöltők közül 39-en (76,5%) általános iskola felső tagozatán, 19-en (37,6%) elméleti vagy vokacionális középiskolában, ketten pedig (3,9%)
szakközépiskolában
p
tanítanak.

3. ábra. A kitöltők munkahelyének típusa
A kutatásban résztvevők didaktikai fokozatát tekintve a következő képet kapjuk: a
válaszadók közül 33-an a legmagasabb didaktikai fokozattal rendelkeznek, 13-an II. didaktikai fokozatot szereztek, ketten PHD fokozattal és szintén ketten véglegesítő vizsgával tanítanak.
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4. diagram. A kitöltők didaktikai fokozati szintje
Arra a kérdésre, hogy mióta használnak digitális eszközöket, a megkérdezettek közül 44-en (86,3%) választotta az „évek óta használok” opciót, öten (9,8%) csak az online
oktatás kezdésekor ismerkedtek a digitális eszközökkel, és egy tanár jelezte, hogy nem
alkalmaz digitális eszközöket, de ki fogja próbálni őket, egy pedig elutasította az eszközhasználatot.
Digitális
eszközhasználat
g

5. diagram. Digitális eszközhasználat kezdete
A megkérdezettek nagy része használ digitális tantermet, a legtöbben a Google tantermet alkalmazzák: 44-en (86,3%) jelölték be ezt az opciót, hárman (5,9%) a Hashtag.
school-t, ketten (3,9%) pedig a Microsoft Teams platformját használják. Kontaktórák
tartására a Google Meet, Microsoft Teams mellett magasan vezet a ZOOM alkalmazás,
19-en (37,3%) jelölték be a rendszeres használatát. Valamint, habár erősen nem ajánlott
oktatási célokra használni, a Facebook, Messenger vezeti a listát. 23 személy (45,1%)
alkalmazza a közösségi médiát. Kérdőívünkben nem kérdeztünk rá a választás okára.
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6. ábra. A történelemtanárok digitális tanterem, kapcsolattartási eszközhasználata
online oktatás idején
Ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjuk tervezni a digitális tanítási folyamatot, fontos ismernünk a tanulói eszközöket. A minisztérium többször kérte be az iskolákon keresztül az adatokat, azonban a begyűjtött információ visszaáramlása a tanárok felé sok
esetben nem akadálymentes, amint ez a kérdőív következő kérdésére adott válaszokból
is kitűnik. A válaszadók 60,8%-a nem ismeri a tanulók saját eszközének típusát, 29,4%
nem tartotta fontosnak ezt az információt. Ezzel szemben 39,2% ismeri, és be tudja építeni a tanítási folyamat
megtervezésébe.
y
g

7. diagram. A tanulói sajáteszköz felmérésének ismerete a történelemtanárok körében
A továbbiakban a történelemtanárok digitális alkalmazáshasználatára kérdeztünk
rá, felsorolt alkalmazástípusok segítségével:
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8. ábra. Alkalmazástípusok választása

8. ábra. Alkalmazástípusok használata az online tanítás során
Arra a kérdésre, hogy milyen más alkalmazást használtak a digitális oktatásban, nagyon sok opciót jelöltek meg: Minecraft (10 válasz), Mozaweb (3 válasz), Nkp
okostankönyvek (2 válasz), wordArt, symbaloo learning pats, genial.ly, prezivideó (2
válasz), blogspot, educaplay, google alkalmazások (9 válasz), purposegames, vocaroo,
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digitális térképek, canva, youtube csatornák (9 válasz), zanza tévé, videótanár, Tökéletlen
történelem videók, Múlt-kor kvíz, szabadulószobák.
Lehetőséget adtunk a válaszadóknak arra is, hogy a digitális történelemoktatással
kapcsolatos, általuk fontosnak tartott gondolatokat megosszák velünk. Meglátásaikat
nyíltvégű kérdések segítségével gyűjtöttük össze. A továbbiakban ezeket ismertetjük.
Visszatérve a hagyományos oktatási helyzethez, milyen alkalmazásokat fog használni
a jövőben?
A válaszadók mindegyike azt válaszolta, hogy be fogja építeni a tanítási gyakorlatába az elmúlt időszakban megismert felületeket, mivel már kipróbálták és nagyon jó
motivációs eszközöknek találják őket. Elsősorban a Google tantermek használatának
előnyeit emelték ki, azaz egy olyan felületet nyertek, amely segítségével könnyedén oszthatnak meg tartalmakat, a betegség miatt hiányzó tanulóknak nem fog problémát okozni a tananyag bepótlása. Másodsorban a különböző kvízkészítő felületeket jelölték meg,
mivel azok nagyban megkönnyítik a tananyag rögzítését és az osztályozást is, valamint
nyitottságukat fejezték ki új alkalmazások megismerésére. Többen jelezték, hogy valamilyen hasonló témakörű képzésre járnak a kérdőív kitöltése idején, ahol elmélyülhetnek
új alkalmazások fortélyaiban.
Véleménye szerint milyen előnyökkel jár az online oktatás a történelem tantárgy tanításában?
A történelem tantárgy tanításához kapcsolódóan a válaszadók a digitális oktatás
különböző előnyeire hívták fel a figyelmet. Álljon itt egy rövid szemle az ilyen jellegű
válaszokból:
- Több képanyagot és videót lehet használni. Praktikusabb a felmérés, ha jól állítja
össze a tanár.
- Sokkal jobban lehet így szemléltetni a tananyagot.
- A digitális kompetenciákat, a gyors információszerzést és az önálló tanulást és
felfedezést fejlesztjük.
- A modern oktatási módszereket is fogják használni, amelyeket a történelemoktatásban eléggé mellőztek a hagyományos oktatás hívei.
- Sokkal több lehetőség van, mint a hagyományos oktatásban. Pl. a gyerekek interaktív módon gyakorolhatnak, heti egy órában ennyi tudást nem lehet átadni.
- A gyerekek imádják, sokkal szívesebben tanulnak törit, mint eddig.
- Valószínűleg igyekeztünk sűríteni, átláthatóbbá tenni az anyagot, ez mindenképp
előny...
- A gyerekeket egyéni munkára sarkallja, ezentúl nem az lesz a fontos, hogy mi az,
amit mi átadunk, hanem az, hogy ők mit visznek abból haza. Tudatos tanulásra késztet.
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- Változatosabb, érdekesebb források, lehetőség a differenciálásra.
- Ha jól használjuk, a gyerekeket könnyebb motiválni. Sokkal jobban szeretik a videót, mintha valamit olvasni hagyok fel.
- A tanulók önálló munkavégzésre nevelését ösztönzi, jó időbeosztást szorgalmaz.
- A digitális segédanyagok könnyebben megoszthatók (mozgóképanyag, online feladatok stb.), bizonyos esetekben az egyéni tanulási módszerek fejleszthetők, alakíthatók.
- Rövid, tömör filmek, ismertetők találhatóak és jó gyakorló, ismeretellenőrző feladatokat lehet készíteni, valamint hasznos a Google tanterem osztályozó része is.
- A digitális tudást segíti, látványosabbá teszi a tananyagot.
- Hatalmas online forrásanyagunk van.
- Rengeteg olyan anyagot lehet megosztani a gyerekekkel, aminek bemutatására
órán nincs idő.
- Nagyon sok kiegészítő anyagot lehet megmutatni, amelyekre az olyan osztályokban, ahol nincs kivetítő és egyéb kellék, nincs is lehetőség.
- Interaktívabbá, élvezhetőbbé teszi a történelem tanítását.
- Szemléletesebb oktatás, haladás a korral.
- Lehetővé teszi a saját időbeosztást; játékosabbá teszi az oktatás; nincs ingázás, a
digitális anyagok (pl. filmek stb.) könnyebben/gyakrabban használhatók; személyre szabott tanulási ütemet tesz lehetővé.
- Több lehetőség van az egyes digitális kompetenciák fejlesztésére, megfelelő útmutatással segítheti a hiteles forrásokból való informálódást
- Rengeteg olyan lehetőséget lehet kipróbálni, amelyeket a hagyományos keretek
között nem sikerül (például az eszköz- és időhiány miatt).
- Hosszú az előnyök sora, de röviden összefoglalva ennyi a lényeg: elindulunk a
fejlődés útján.
A fenti gondolatokból kitűnik, hogy a válaszadók az online oktatás előnyének elsősorban a hagyományos oktatásra való fejlesztő hatását tekintik. A kényszerhelyzet elindított egy folyamatot a közoktatás társadalmi elvárásnak megfelelő felzárkóztatásához.
A történelemtanításban elsősorban a tananyag átszerkesztésére, újragondolására került
sor, beépült a tanítási gyakorlatba nagyon sok eddig nem ismert forrás, alkalmazás, amelyekkel közelebb kerül a tanulók érdeklődési köréhez az iskolai oktatás.
Ön szerint milyen hátrányokkal jár az online oktatás a történelem tantárgy tanításában?
A digitális oktatás előnyei mellett rákérdeztünk a hátrányokra is. Erre a kérdésre
szintén sok hasznos válasz érkezett, amelyek közül szintén szemelgettünk:
- A tanulók egy része nem fér hozzá az online oktatáshoz, postán kell kiküldeni a
tananyagot, vagy érkezik a válasz, így ezek a gyerekek lemaradnak.
- A személyes interakció pótolhatatlan.
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- Jelenleg az eszközhiány a legnagyobb gond, az okostelefon nem tanulásra alkalmas
eszköz, nem vagyunk kellően felkészítve az online oktatás megszervezésére, erre oda
kellene figyelni és ténylegesen segíteni az oktatást, nem magukra hagyni a tanárokat.
- A személyes magyarázatot és kapcsolatot nem helyettesítheti semmi. A reális tudásszintet sem tudjuk felmérni.
- A csak online tanítás nem támogatja a közösségi szellemet.
- Az érzelmek, érzések átadása nehezebben valósul meg.
- Bár óra végén az a visszajelzés, hogy az anyagot megértették, mégis úgy érzem,
nem olyan lelkes a diákok hozzáállása az oktatáshoz. Néhány diák egyáltalán nem jelentkezik be egyetlen órára sem.
- Ha meg lenne szervezve, nem járna hátrányokkal, sőt, de így, hogy azt sem tudom,
mit csináljak, csak kapkodom a fejem. Nehéz.
- Teljesen kizárja a személyes találkozást, a csoportdinamikát, a közvetlen hangvételt, a viták, helyzetértékelések lehetőségét.
- Hátránya nincs, ha mindenkinek van hozzáférése.
- Közvetlen kapcsolat hiánya/ mesélés hiánya, feedback hiánya stb.
- Lehet, hogy az eszköz elvonja a figyelmüket.
- Sokkal személytelenebb, egy idő után a diákokat nem lehet motiválni, apátiába
süllyednek stb.
- Hiányzik a diákok közötti verseny, emiatt talán gyengül a motiváció; személytelen;
a diákok figyelme elterelődik; nem olyan hatékony az oktatás stb.
Az online oktatás hátrányai kérdéskörénél a válaszadók nagy része a tanulóieszközés internethiány miatti leszakadást, a pedagógusok módszertani felkészültségének hiányát, a magukra maradást, elszigetelődést, illetve a személytelenséget tartja aggasztónak,
ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy visszatérve az iskolába az online oktatás alatt tanultakból mindenképp előnyt lehet és kell is kovácsolni.
Iskolai eszközpark
A kérdőív következő részében az iskolai digitális eszközparkra kérdeztünk rá. A válaszokból megtudtuk, hogy a válaszadók munkahelyén van ugyan projektor (90,2%) és
tanári laptop (52,9%) vagy osztályban elhelyezett számítógép (51%), 13 esetben (25,5%)
pedig interaktív tábla is, azonban iskolai tanulói laptopok vagy számítógépek egy esetben sincsenek, tanulói táblagéppel is egyetlen iskola rendelkezik. És egyetlen egy iskolából válaszolták azt, hogy tanulói okostelefont használtak már hagyományos tanórán.
Reméljük, hogy a közeljövőben ezek a számok nagymértékben javulni fognak, hiszen
digitális eszközök nélkül a 21. században igencsak nehézkes megfelelő oktatást biztosítani a jövő generációk számára.
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10. ábra. A válaszadók iskolai eszközparkja
A fenti számok után nem meglepő, hogy a megkérdezett történelemtanárok 64,7%a nem elégedett az iskolája digitális eszközökkel való ellátottságával, 35,3%-a optimistán
megfelelőnek találja,
j és egyetlen
gy
válaszadó sem jjelölte a kitűnő ellátottságot.
g

11. diagram. Az iskolák digitális eszközökkel való ellátottsága a történelemtanárok
szerint
A válaszadók közül 33 személy, azaz 64,7% jelezte, hogy iskolájában nincs wifi, és
ugyanennyien azt is, hogy nincs megfelelő eszközpark.
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12. ábra. Hibák, kellemetlenségek oka az iskolai digitális eszközök használata során
Tanári digitális ismeretszerzés
Rákérdeztünk arra is, hogy miként szerzik digitális ismereteiket a tanárok. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy eddigi digitális ismereteik honnan származtak. A válaszadók
közül 49-en (96,1%) az önképzést jelölték meg, és csupán 37,3%-uk vett részt hasonló
tematikájú továbbképzésen. 25,5% kollégáktól lesett el digitális eszközhasználatot, alkalpp
mazás tippeket.

13. Digitális ismeretszerzés módja a történelemtanárok körében
Utolsó kérdéskörünk a romániai magyar történelemtanárok továbbképzési részvételével kapcsolatos. A megkeresésünkre válaszoló kollégák közül 23-an (45,1%) vettek
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részt az idén ilyen jellegű továbbképzésen, 7-en (13,7%) tavaly, 13-an (25,5%) több mint
g g didaktikai jellegű
j g továbbképzésen.
p
két éve vettek részt p
pedagógiai,

14. A történelemtanárok utolsó továbbképzési részvételének ideje
Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy szeretnének-e részt venni digitális kompetenciákat fejlesztő továbbképzéseken a romániai magyar történelemtanárok. A válaszadók
közül 39-en (76,5%) szívesen részt vennének akkreditált továbbképzésen, 30-an (58,8%)
elismert továbbképzésen, 8-an (15,7%) nem vennének részt semmilyen továbbképzésen,
és egy személy válaszolta azt, hogy online továbbképzés érdekelné.

15. ábra. Továbbképzési igény
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Következtetés
A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a romániai történelemtanárok, habár
kezdetben félve és bizonytalanul vágtak bele az online oktatásba, önképzés során igyekeztek elsajátítani a digitális eszközök használatát, új felületeket, alkalmazásokat ismertek meg, vittek be a tanítási gyakorlatukba, amellyel egyénileg jobbá tették azt. Közben a
kolozsvári Magyar Történeti Intézet kezdeményezte a közösség összefogását, támogatását egy facebook-csoport létrehozásával, illetve az új tanévben, október 26-án az online
térben tartott Az online oktatás kihívásai 2020-ban – A romániai magyar történelemtanárok V. tudományos konferenciája címet viselő szakmai előadásaival, megbeszéléseivel.
Az együttgondolkodás további lehetőségeket rejt magában, érdemes ezen az úton tovább
haladni. Ha csak azt tartjuk szem előtt, hogy a kérdőív kitöltői egymástól függetlenül sok
esetben ugyanazokat az előnyöket és hátrányokat fogalmazták meg, láthatjuk, hogy nem
vagyunk egyedül sem az ötleteinkkel, sem a problémáinkkal.
Reméljük, hogy hamarosan sor kerül módszertani képzésekre is, hiszen a digitális
oktatásnak más a módszertana, mint a hagyományos oktatásnak, amelyre a mai napig
nem fektetett senki hangsúlyt.
Sajnos a kérdőív összeállításakor még nem gondoltunk arra, hogy az új tanévben
is online térbe költözünk, így nem kérdeztünk rá arra, hogy mire lenne szükségük leginkább a továbbiakban a történelemtanároknak az online oktatás során. Megjegyezhetjük azt is, hogy bár nagyon sok magyarországi digitális tartalomhoz hozzáférünk, az
erdélyi magyar kisebbség történelme és hagyományai, valamit a románok történelme
tantárgyak tanításához szükség lenne feladatgyűjteményre, munkafüzetekre, támogató
közösségre, hogy kollégáink ne érzékeljenek magukra hagyást ebben a nehéz helyzetben.
A hazai magyar történelemtanárok összefogására nyújt lehetőséget az Online történelemtanár (Erdély) facebook-csoport, ahová minden kollégát szeretettel várunk.
Minden felmérésnek vannak hiányosságai, így a jelenleginek is. Mivel a kérdőív a
facebook-csoporton keresztül került megosztásra, nagyon sok érintett kolléga nem szerzett tudomást róla, így nem is tudta megválaszolni annak kérdéseit. Azt a réteget, amelyik elutasítja az online oktatást, vagy éppen elszigetelve érzi magát, sajnos nem tudtuk
megszólítani. Ugyanakkor sokan nem érezték fontosnak hallatni a hangjukat, mivel úgy
gondolják, úgysem fogja azt meghallani senki olyan, aki érdemben tudna segíteni. Mi, a
kérdőív szerkesztői, feldolgozói, kitöltői azonban úgy véljük, hogy a változás útján csak
úgy lehet elindulni, ha megfogalmazzuk és nyilvánosság elé tárjuk gondolatainkat. Ne
feledjük, hogy az online oktatás előbb-utóbb véget ér, de a most elindult digitális fejlődés
marad! Ezúton is köszönjük szépen mindenkinek a hozzájárulását és további sikeres és
tartalmas munkát kívánunk!
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Online lebonyolítású továbbképzések
az RMPSZ programjában

A

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége legtöbb résztvevőt megmozgató
programjai közé tartoznak évről évre az évközi pedagógus-továbbképzések, illetve a Bolyai Nyári Akadémia. Terveink között nem szerepelt online lebonyolítású továbbképzések megszervezése, hiszen rendezvényeinken hagyományosan a szakmai tartalom mellett jelentőséggel bír a személyes találkozás, a képzésnek otthont adó
helyszín felfedezése, a beszélgetés lehetősége. A márciusban bevezetett online oktatás
azonban a pedagógusokat olyan helyzet elé állította, amiben mindenképpen szerettünk
volna segítséget nyújtani. Igényeik felmérésére online kérdőívet állítottunk össze. Ennek
eredményeit foglalja össze Ozsváth-Berényi Hajnal kolléganőm tanulmánya. Az arra érkezett válaszok alapján hazai és anyaországi szolgáltatóktól kértünk árajánlatot online
lebonyolítású, a távoktatást segítő programok megvalósítására.
Így már májusban elindultak, és mostanáig, sőt a jövőben is tartanak évközi
online továbbképzéseink három oktatási és módszertani központunk szervezésében,
melyeken folyamatosan túljelentkezést
tapasztalunk, pedig már több mint ezer
résztvevőnek adhattunk lehetőséget az önképzésre. A programok változatos hosszúságúak és lebonyolításúak voltak, néhány
órás webináriumoktól a hosszabb távú, elmélyülést igénylő tréningekig. A képzések
általában kontaktórákat és önálló tanulási
fázist egyaránt tartalmaztak. Az ajánlatok
összeállításánál figyeltünk arra, hogy az online oktatás technikai, módszertani, biztonsági és lelki vonatkozásait egyaránt érintsék
kiajánlott programjaink. A visszajelzésekből kiderül, hogy a résztvevők örömmel
vették a képzési lehetőségeket, hasznosnak
és érdekesnek találták a témákat, külön
örültek annak, hogy gyakorlatközpontú
képzéseken vehettek részt. Sokaknak ez volt
az első online képzése, érdekesnek találták
az új tapasztalatot, igyekeztek kihozni belő-
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le a legtöbbet. Szerették a kontaktórákat, amikor lehetőség volt a saját tempójú tanulás
mellett egy kicsit mégis „találkozni”, és hasznosnak találták az online rendszerben, külön
„szobákban” kapott feladatokat is.
Az évközi továbbképzések mellett a 28. Bolyai Nyári Akadémiát is online módon kellett megszerveznünk. A rendezvény két részből állt: a Tempus Közalapítvány
által lebonyolított hárommodulos, MOOC típusú, önálló tanuláson alapuló kurzusról
Györgyi-Ambró Kristóf, a program szakmai referense közöl összefoglalót a Magiszter
hasábjain. A program három modulját (együttműködő tanulás, differenciálás, online
mérés-értékelés) november folyamán külön minikurzusokként 3x100 főnek ismét alkalma nyílt elvégezni. Az online kurzus mellett kísérőprogramok is zajlottak: élő online
előadások, beszélgetések a Google Meet felületén, illetve előzetesen rögzített szakmai
anyagok, melyek elérhetőek az RMPSZ youtube-csatornáján. Videótárunk bővítése továbbra is fontos célunk, évközi továbbképzések keretében zajló webináriumok, illetve
konferenciaelőadások anyagát is közzé tesszük. Legnépszerűbb anyagainkra ezer fölötti
pedagógus volt már kíváncsi. A Bolyai Nyári Akadémiát követően végzett elégedettségi
felmérésünk eredményét Ozsváth-Berényi Hajnal elemzi a továbbiakban.
Folytatva az online oktatásban való boldogulás feltérképezését és támogatását, Digitális Mentor Program címen pályázatot hirdetettünk erdélyi magyar pedagógusoknak.
A pályázatra 15 perces videóval jelentkezhettek azon tanítók és tanárok, akik a
távoktatás során valamely platform, alkalmazás, digitális módszer használatában
jártasságot szereztek, tanóráikon sikerrel
alkalmazták, és annak használatát
szívesen megmutatnák és megtanítanák
pedagógustársaiknak is.
A kiírásra 24 pályázat érkezett. A zsűri nagyra értékelte a pedagógusok önfejlesztési hajlandóságát, az online oktatás
terén kifejtett erőfeszítéseiket. A beérkezett munkák megerősítették további pályázati kiírások, képzések és konferenciák
szervezésének szükségességét az online
oktatás és a digitális eszközök használata
terén, melyek révén a pedagógusok elsősorban egymástól tanulhatnak. A legértékesebb pályaművek készítőit felkértük,
hogy tartsanak előadást KOOPERÁCIÓ –
Konferencia az online oktatásról pedagógusoknak Erdélyben című konferenciánkon
november 21-én, melyen 500 érdeklődő
pedagógus jelezte részvételi szándékát. A
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pályázatot újra meg szeretnénk hirdetni, hogy minél több olyan jó gyakorlatot feltérképezhessünk, amelyek megismertetése segítségére lehet az erdélyi pedagógustársadalomnak.

Online évközi továbbképzések jegyzéke 2020
Sorsz.

1

Program/továbbképzés neve

Célcsoport

Előadók

Beirat- RésztIdőpont/
kozottak vevők
Időszak
száma
száma

SZOMK
hatásköré- dr. Baracsi
Digitális tudatos2020. mábe tartozó
Katalin,
ság – Álhírek vs.
jus 25.–
intézméinternetjovalóság
június 5.
nyek tanítói,
gász
tanárai

33

22

177
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2

Digitális tudatosság – Álhírek vs.
valóság

3

Digitális tudatosság – Álhírek v.
valóság

4

5

6

7
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POMK
hatáskörébe tartozó
intézmények tanítói,
tanárai
POMK
hatáskörébe tartozó
intézmények tanítói,
tanárai

Hogyan
őrizSZOMK
zük meg a lelki
e g é s z s é g ü n k e t hatáskörébe
az elzártságban/ tartozó inonline
körül- tézmények
mények között? pedagógusai
Hogyan
őrizzük meg a lelki
egészségünket az
elzártságban/online körülmények
között?
Hogyan
őrizzük meg a lelki
egészségünket az
elzártságban/online körülmények
között?

GKOMK
hatáskörébe
tartozó intézmények
pedagógusai
POMK
hatáskörébe
tartozó intézmények
pedagógusai

SZOMK
hatáskörébe
Kalandok és ál- tartozó inmok az óvodában tézmények
óvópedagógusai

dr. Baracsi
Katalin,
internetjogász

2020.
június
9–19.

29

25

dr. Baracsi
Katalin,
internetjogász

2020.
szeptember
16–28.

25

18

dr. Skita
Erika és
Turáni
Szabolcs,
Értsünk
szót Kft.

2020.
május
28.–június
28.

70

55

56

54

65

60

37

22

dr. Skita
Erika és
2020.
június 11.
Turáni
Szabolcs,
– július
Értsünk
11.
szót Kft.
dr. Skita
Erika és
2020.
Turáni
június 4. –
Szabolcs,
július 4.
Értsünk
szót Kft.
Kalandok
és Álmok
2020.
Szakmai
június
Műhely
9.–2020.
munkatár- június 20.
sai

ESEMÉNY

8

9

10

11

országos
Távoktatási meg- szintű tooldások az óvodá- vábbképzés
ban
óvodapedagógusoknak

Dr. Golyán
Szilvia
dékánhelyettes,
ELTETanító és
Óvó-képző
Kar

2020.
június 15.
– július 6.

60

50

TeachUP 1: forországos
matív értékelés és
személyre szabott szintű totanulás a gyakor- vábbképzés
latban

Oktatási
Hivatal
Sulinet
Osztály
munkatársai: Csordás Ildikó
Lévainé
Müller
Katalin

2020.
szeptember
14–29.

58

55

29

28

32

folyamatban

Az infokommuSZOMK
nikációs
tech- hatáskörébe Eszterházy
2020.
Károly
nológiák (IKT) tartozó inszeptalkalmazásának tézmények Egyetem,
ember
alapjai az oktatási bármilyen Eger, Racs22–30.
kó Réka
szakos pegyakorlatban
dagógusai
Az infokommu- GKOMK
nikációs
tech- hatáskörébe Eszterházy
nológiák (IKT) tartozó inKároly
2020.
alkalmazásának tézmények Egyetem, november
alapjai az oktatási bármilyen Eger, Racs2–16.
gyakorlatban
szakos pekó Réka
dagógusai
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12

Szülőként a digitális iskolában

13

Szülőként a digitális iskolában

14

Szülőként a digitális iskolában

15

Az online tanítás
módszerei és eszközei
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Eszterházy
Károly
Egyetem,
SZOMK
Eger,
2020.
hatásköréBencéné
szeptembe tartozó
Dr. Fekete
ber 21.
intézméAnikó
– október
nyek tanítói,
Andrea,
11.
tanárai
oktatási
dékánhelyettes
Eszterházy
Károly
Egyetem,
GKOMK
Eger,
2020.
hatáskörészeptemBencéné
be tartozó
Dr. Fekete
ber 21.
intézmé– október
Anikó
nyek tanítói,
11.
Andrea,
tanárai
oktatási
dékánhelyettes
Eszterházy
Károly
Egyetem,
POMK
Eger,
hatásköréBencéné
egyeztetés
be tartozó
Dr. Fekete
alatt
intézméAnikó
nyek tanítói,
Andrea,
tanárai
oktatási
dékánhelyettes
GKOMK
hatáskörébe
tartozó in2020. mádr. Főző
tézmények
jus 29. –
Attila
bármilyen
június 8.
szakos pedagógusai

30

29

33

folyamatban
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GKOMK
hatáskörébe
tartozó intézmények
pedagógusai
Magyar
nyelven oktató pedagógusok

16

Az online tanítás
módszerei és eszközei

17

Az online tanítás
módszerei és eszközei

18

Módszertani tré- Szilágy mening a digitális gyei pedaoktatásról
gógusok

Petkes
Csaba

19

Módszertani tré- Szilágy mening a digitális gyei pedaoktatásról
gógusok

Petkes
Csaba

20

Módszertani tréning a digitális
oktatásról

Petkes
Csaba

21

Digitális Kaland!
országos
Vad Zoltán
Oktatás az online szintű toés Mihály
térben
vábbképzés
Adél

22

23

Bukaresti
pedagógusok

dr. Főző
Attila

2020.
szeptember 1-5.

dr. Főző
Attila

2020.
november
2–7.
2020.
szeptember
15–30.
2020.
szeptember
15–30.
2020.
szeptember
15–30.
2020.
szeptember
16–24.

Iskola falak nélkül
2020.
– Digitális eszköországos
dr. Frigy
szeptzökkel támogatott szintű toSzabolcs
ember
tanulás és tanítás vábbképzés
16–25.
módszerei
Szerethető vaSZOMK
gyok?
Kalandok
hatáskörébe
kommunikáció- és
és Álmok
tartozó in2020.
érzelemfókuszú
Szakmai
tézmények
november
szexuálpedagógiai
Műhely
bármilyen
20–22.
képzés
munkatárszakos pea tapasztalati tanusai
dagógusai
lás módszereivel

121

116

160

105
+ 1 tervezett
csoport

22

23

21

20

43

folyamatban

84

43
+ 1 tervezett
csoport

104

48
+ 1 tervezett
csoport

23

20
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24

Cyberbullying –
az online bántalmazás megelőzése mindannyiunk
közös ügye

25

Cyberbullying –
az online bántalmazás megelőzése mindannyiunk
közös ügye

26

Boldogulj online!
webináriumsorozat

27

Differenciált fejlesztés heterogén
csoportban
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SZOMK
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tanárai
POMK
hatáskörébe
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általános és
középiskolai
tanárai
Magyar
nyelven
oktató pedagógusok
POMK
hatáskörébe
tartozó intézmények
általános és
középiskolai
tanárai

dr. Baracsi
2020.
Katalin,
december
internetjo4–16.
gász

25

dr. Baracsi
Katalin, egyeztetés
alatt
internetjogász

25
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Ozsváth-Berényi Hajnal

Romániai magyar pedagógusok online képzések,
távoktatást segítő képzések iránti igényei
Online adatfelvétel, RMPSZ, 2020. április 6–26.

A

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a COVID-19 járvány megfékezését
célzó intézkedéseknek, az oktatást nagymértékben érintő változások okozta kihívásoknak megfelelve szükségesnek látta a romániai magyar pedagógusok számára online, fizikai jelenlétet nem igénylő képzési lehetőségek biztosítását. 2020. április
6–26-a között online felmérést végzett, amelynek segítségével elsősorban online képzések iránti igényeiket szerette volna megismerni képzéskínálatának összeállítása érdekében, ugyanakkor azt is szerette volna feltérképezni, hogy a romániai magyar pedagógusok milyen mértékben vettek már részt online képzéseken, és milyen IKT eszközöket és
digitális platformokat használnak az oktatás során.
A kérdőív kitöltésére minden, e-mail-es adatbázisunkban szereplő pedagógust felkértünk, ezenkívül honlapunkon, Facebook-oldalunkon és megyei, területi elnökeink
segítségével is igyekeztünk a kitöltésre vonatkozó kérésünket eljuttatni a romániai magyar pedagógusokhoz. Az online kérdőívet április 27-ig 2943-an töltötték ki, az alábbiakban válaszaik összegzését láthatják.
A lekérdezés során nem törekedtünk a reprezentativitásra, mivel azok elvárásait
kívántuk megismerni, akik képzéseink, programjaink iránt érdeklődést tanúsítanak, és
feltételeztük, hogy a kérdőívet elsősorban ők fogják majd kitölteni.
Általános jellemzők
A kérdőívünket kitöltők körében ez alkalommal is jóval kisebb a férfiak aránya,
mint amekkorát a pedagógusok nemi megoszlása indokolttá tenne (az Országos Statisztikai Hivatal 2019-es adatai alapján a romániai pedagógusok 22,15%-a férfi, sajnos
a magyar pedagógusokra vonatkozó hivatalos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de
feltételezhetően az országos adatokhoz hasonló a nemi megoszlásuk).
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Mintánk oktatási szintenkénti eloszlása is eltér a hivatalos országos adatok szerinti
arányoktól, kérdőívünk kitöltői között jóval nagyobb az óvodapedagógusok és általános
iskolai tanárok aránya, mint a hivatalos adatok szerinti megoszlásban.
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A válaszolók átlagosan 18 éve dolgoznak a tanügyben, de van köztük, aki még nem
egészen egy éve, és van olyan is, aki csaknem 50 éve tanít. A legtöbben 20 éve tevékenykednek a tanügyben, a felezőérték is 20, tehát a válaszolók fele 20 évnél kevesebb, fele 20
évnél hosszabb időt töltött már jelenlegi hivatásában. Egynegyedük kevesebb, mint 11,
háromnegyedük kevesebb, mint 25 éve dolgozik a tanügyben.
Kérdőívünket a székelyföldi megyékből (Hargita, Maros, Kovászna) töltötték ki a
legtöbben.

Online kurzuson, online oktatást segítő képzésen való részvétel
A lekérdezésre 2020. április folyamán került sor, tehát nem sokkal az oktatás felfüggesztését (március 11), a rendkívüli állapot március 16-i bevezetését követően. Ezt
figyelembe véve viszonylag magasnak tekinthető azok aránya, akik vettek már részt online lebonyolítású kurzuson (a válaszolók bő egynegyede), hiszen az oktatás online térbe
történő áthelyezése előtt a fizikai jelenlétet igénylő tanfolyamok, képzések voltak elterjedtek, igényeltek, elérhetőbbek a pedagógusok körében is.
Online kurzuson leginkább tanítók, illetve középiskolai tanárok vettek már részt a
lekérdezés időpontjáig, legkevesebben az óvodapedagógusok közül jelezték ezt. A tanügyben eltöltött évek számát vizsgálva, inkább a hosszabb ideje tanítók vettek már részt
online kurzusokon, leginkább azok, akik 21–30 éve tevékenykednek ezen a pályán. Az
IKT-eszközök, digitális platformok oktatásban történő használatára is kíváncsiak voltunk, ezért hatféle IKT-eszközt és tizennyolc digitális platformot soroltunk fel, kérve,
hogy jelöljék be, használják-e ezeket vagy sem. Azt találtuk, hogy minél több IKT-eszközt
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használ egy pedagógus tanórákon, annál nagyobb eséllyel vett már részt korábban online
kurzuson, illetve leginkább azok vettek részt már ilyen képzésen, akik 9-12 online platformot is használnak az általunk felsoroltak közül pedagógiai munkájuk során.

Az online kurzuson részt vevők nagy többsége mindennapi munkájában nagyrészt
vagy teljes mértékben hasznosíthatónak ítéli az ott tanultakat, és nagyon kevesen állítják,
hogyy inkább vagy
gy egyáltalán
gy
nem tudják
j felhasználni.
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A távoktatást, online oktatást segítő képzésen már jóval kevesebben vettek részt.
Ez valószínűleg szintén annak tudható be, hogy online adatfelvételünkre nem sokkal az
oktatás felfüggesztése után került sor, és a tanintézmények bezárásakor még nem tűnt
hosszútávúnak a kialakult helyzet (az első intézkedések szerint csak 10 napra szólt az
oktatás felfüggesztése, ezt később április 22-ig hosszabbították, majd ezt követően került
szóba annak a lehetősége, hogy a 2019–2020-as tanévben már nem térnek vissza a diákok az iskolákba).
Feltételezéseinknek megfelelően legnagyobb arányban középiskolai tanárok, legkevésbé óvodapedagógusok vettek részt a lekérdezést megelőzően online oktatást segítő képzésen. A tanügyben eltöltött évek száma nem mutat szignifikáns összefüggést
az ilyen típusú képzések iránti érdeklődés mértékével, viszont az oktatásban használt
IKT-eszközök és digitális platformok száma már igen: minél több eszközt használ egy
pedagógus, annál valószínűbben vett már részt ilyen képzésen.

A távoktatást segítő képzéseken tanultakat az ezeken részt vevők kétharmada tudja nagyrészt vagy teljes mértékben hasznosítani mindennapi munkája során, ami nem
meglepő, hiszen ebben az időszakban indulnak el a távoktatás, online oktatás különböző
formái Romániában, és ebben az időszakban nagymértékben a pedagógusokra hárul az
új helyzethez való alkalmazkodás, megoldások keresése.
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IKT-eszközök az oktatásban
A kérdőívet kitöltő pedagógusokat arra kértük, hogy IGEN-nel vagy NEM-mel jelöljék, hogy az általunk felsorolt IKT-eszközöket, digitális platformokat használják-e az
oktatásban. Az alábbi ábrákon azok számát láthatják, akik az egyes eszközöknél az IGEN
választ jelölték.
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A kérdőívet kitöltő 2943 pedagógus közül heten egyetlen IKT-eszközt sem használnak az oktatásban, 37-en pedig mindössze egyet. 110-en használják az általunk felsorolt
összes eszközt. Átlagosan 3,8 eszközt használnak, a legtöbben négyet. Összességében azt
mondhatjuk, hogy nagyon kevesen használnak háromnál kevesebb IKT-eszközt a felsoroltak közül, szintén nagyon kevesen használják mind a hatot, viszont a megkérdezett
pedagógusok csaknem 90%-a három, négy vagy öt IKT-eszközt is használ a felsoroltak
közül az oktatásban.

A felsorolt digitális platformok közül a 2943 válaszoló átlagosan 4,9-et használ oktatási célokra, 14-en egyet sem, mind a 18-at pedig 5 pedagógus használja. A megkérdezett pedagógusok fele a felsorolt platformokból négynél többet, fele négynél kevesebbet
használ; háromnegyede hatnál kevesebbet. Amint a fenti ábrán látható, a leggyakrabban
használt platformok nem kimondottan oktatási célúak, a Youtube kivételével elsősorban
a mindennapi kapcsolattartásra használtak, de viszonylag sokan használják már az online oktatás egyik legelterjedtebb segítőjét, a Google Classroom-ot is.

Online továbbképzésre vonatozó igények
Feltételeztük, hogy a kérdőívet elsősorban az RMPSZ által kínált programok, képzések iránt érdeklődők töltik majd ki, és a következő kérdés igazolta is ezt a feltevést: a
válaszolók 96%-a jelezte, hogy szívesen részt venne a közeljövőben online továbbképzésen (118 pedagógus nem venne részt a 2943 válaszolóból), a legtöbben minél előbb, akár
azonnal is.
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Rákérdeztünk arra, hogy milyen okból nem vennének részt a közeljövőben online
továbbképzésen azok, akik ezt jelezték, kérdésünkre 107-en válaszoltak. Legtöbben a
személyes kapcsolatok fontosságát hangsúlyozzák, az online oktatás személytelenségét
emelik ki (29), nem tartják szükségesnek, hasznosnak, jónak az online oktatást, káros
képernyő előtt, az online térben hosszú időt tölteni (21), időhiány miatt (11), számítógépes ismeretek hiánya miatt (11). Néhányan jelezték, hogy azért nem vennének részt
online képzésen, mert nyugdíjasok vagy nyugdíj előtt állnak, mert nem volt lehetőségük,
technikai felszereltség hiánya miatt, illetve hogy jelenleg is éppen online képzésen vesznek részt.
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Azok a pedagógusok, akik a közeljövőben szeretnének online továbbképzésen részt
venni, átlagosan és leggyakrabban a felsoroltak közül 5 témakörben bővítenék ismereteiket, és csupán egynegyedüket érdekli négynél kevesebb témakör. Legnagyobb azok aránya, akik mind a hét felkínált téma iránti kíváncsiságukat fejezték ki. Hárman vannak,
akiket egyik, általunk javasolt téma sem érdekel.
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A felkínált platformok szintén nagy érdeklődésre tartanak számot, a legnagyobb
arányban azt jelezték, hogy mind a hat platform használatát szeretnék megtanulni, átlagosan 4,5 platformét, és csupán egynegyedük kívánja a felsoroltak közül négynél kevesebb használatát elsajátítani, elmélyíteni.
Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a romániai magyar pedagógusok már az
oktatás online térbe helyezésének, a COVID-19 terjedése miatt hozott szigorítások bevezetésének kezdetétől nagymértékben nyitottak voltak arra, hogy online módon fejlesszék
tudásukat, illetve arra is, hogy az online oktatás módszereiről, lehetőségeiről naprakész
ismereteket szerezzenek. Az RMPSZ által kínált, jelen igényfelmérés nyomán összeállított online képzéseken közel ezren vettek részt.

192

ESEMÉNY
Györgyi-Ambró Kristóf

A tanulás jövője online kurzusok
Mi A tanulás jövője?
tanulás jövője koncepció a mindennapi pedagógiai gyakorlat digitális eszközökkel való támogatásáról és a tanárok együttműködő tanulásáról szól. A tanulás jövőjében a tanárok együttműködnek tanárokkal, tanulnak egymástól, és közösen
reflektálnak a saját gyakorlatukra. Mi a Tempus Közalapítványnál úgy gondoljuk, hogy
a pedagógiát nem a digitális eszközök, hanem a pedagógusok gondolkodása, szemléletformálása fogja még eredményesebbé tenni, a változás kulcsa minden esetben maga a pedagógus lesz. Ezért az online tartalmaink (tananyagok, online kurzusok, kommunikációs
csatornák) is minden esetben azt közvetítik, hogy hogyan és milyen pedagógiai célokra
tudják a pedagógusok jól használni az IKT eszközöket.

A

A tanulás jövője online kurzusok koncepcióját 2018-ban alkottuk meg. A Digitális Módszertár éves felhívásának, a Digitális Tér kezdeményezésnek és a Közalapítvány
egyéb pedagógusoknak szóló képzéseinek, projektjeinek köszönhetően széles körű elérésünk volt Magyarország kiemelkedő, innovatív pedagógusai felé, akik munkájukkal
már többször bizonyították rátermettségüket. A Digitális Módszertár népszerűsítésén
túl feltett szándékunk volt, hogy ezeknél a kitűnő pedagógusoknál felhalmozott tudást
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elérhetővé, sőt ezen túlmutatva, felhasználhatóvá tegyük a teljes pedagógustársadalom
számára. Kiemelkedő pedagógusok (a kurzusok facilitátorai) adják át tudásukat a kurzus résztvevőinek, a kurzusban résztvevő pedagógusok dolgoznak együtt és osztják meg
egymással tudásukat. Mindkét feladat sikerességét az online terek előnyeit kihasználó
eszközökkel és módszerekkel biztosítjuk.

A Tempus Közalapítvány több évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus
és munkavégzésében igényes közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatás-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi
környezetben.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a Kárpát-medence oktatási és képzési
szektorát és az emberi erőforrásokat hozzásegítsük az európai integráció által kínált
lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához hazai és nemzetközi pályázati
programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint
szakértői segítségnyújtással. Kiemelt célunk a helyzetünkből adódó speciális tudás és
szemléletmód széles körű és egyben strukturált terjesztése. Közalapítványunk elkötelezett mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, szakértőkkel való együttműködés
iránt, akik a céljaink megvalósításában partnereink lehetnek. Így született meg a Tempus Közalapítvány és a Romániai Magyar Pedagógusok szövetségének együttműködése is.
A tanulás jövője a Bolyai Nyári Akadémián

A Bolyai Nyári Akadémia
hagyományosan egy jelenléti programsorozat, amelynek
online szervezésére azért volt
szükség, mert a járványhelyzet
a jelenléten alapuló előadások,
műhelymunkák megszervezését nem tette lehetővé az adott
időpontban. A tanulás jövője
kurzus alapvető célja az volt,
hogy a 2020. évi Bolyai Nyári
Akadémia résztvevőinek online tanulási-közösségi teret biztosítson. Mivel a járványhelyzetben a digitális oktatás
rendkívül felértékelődött, a kurzus tematikáját is a digitális oktatás kulcskérdései köré
építettük fel. A kurzus megtartására 2020. július 1. és 2020. augusztus 5. között került sor.
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Az online kurzusra 475 fő jelentkezett, főképp romániai magyar pedagógusok. A jelentkezők 14%-a óvodapedagógus, 38%-a tanító, 43%-a tanár, illetve 0,2%-a gyógypedagógus. (A többiek az „egyéb” kategóriába sorolták be magukat.) A kurzust 376 fő fejezte
be, és volt jogosult részvételi igazolásra, így a teljesítés a nyílt online kurzusokhoz képest
rendkívül magas: a résztvevők 80,17 % -a teljesítette a kurzus minimális követelményét.

Motivációs elemek A tanulás jövőjében

Sokat foglalkoztatott bennünket, hogy hogyan tudjuk leghatékonyabban segíteni a
pedagógusok közti tudásátadást. A programjaink és projektjeink fejlesztése során több
kérdés felmerült bennünk ezzel kapcsolatban:
Mi veszi rá a pedagógust, hogy kipróbáljon egy digitális eszközt tanórai gyakorlatában?
Úgy látjuk, itt az ajánlás és inspiráció kulcsfontosságú. A tanárok az első találkozásnál jellemzően a tanulók motiválása érdekében kezdik meg a digitális eszközök használatát. Világszinten probléma a diákok motivációvesztése, és kézenfekvőnek tűnik olyan
eszközöket használni, amik már igen széles körben rendelkezésre állnak: számítógépeket, mobiltelefonokat. Ám ez újabb kérdéshez vezet minket: Motiváló-e valami önmagában azért, mert digitális? A válasz természetesen nem, sőt! Egy nem megfelelően
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összeállított, IKT eszközökkel szervezett tanóra akár még további motivációvesztéssel is
járhat a diákok számára.
Részben a fentiek miatt, részben a kurzusainkon megosztott tapasztalatok alapján
úgy látjuk, a sikeres kezdeti élményekben óriási a szerepe a nevelőtestületnek vagy képzők közösségének. A pozitív visszacsatolás a tanulóktól az egyik legnagyobb motiváló
erő a pedagógusok számára. Márpedig ahhoz, hogy az első kísérleteinket és ismerkedésünket a digitális térrel sikeres óratermi gyakorlatok kövessék, szinte megkerülhetetlen
elemnek látszik a pedagógusközösség támogatása. A pedagógustársak javaslatai és viszszajelzései jelentősen rövidíthetik a tanulási folyamatot, emelhetik az eredményességet,
és segíthetnek a hibák kiszűrésében. Ezért is hoztuk létre kurzusainkat abban a formában, hogy a kurzusoknak hangsúlyos eleme legyen az online tanári közösség létrehozása.
A kurzusaink résztvevőinek mindig javasoljuk, hogy érdemes tanulótársakat keresni a
kurzusok elvégzéséhez, akikkel a tanultakat át lehet beszélni, és a gyakorlati felhasználás
lépéseit meg lehet tervezni. Akinek nincs ismerőse kurzusunkban saját tanári közösségéből, biztosan tud társat találni magának az erre kijelölt fórumokon és egyéb felületeken.
Azzal, hogy megtanítom a pedagógust egy adott eszköz használatára, vajon milyen
garancia van rá, hogy óratermi gyakorlatába is beülteti?

Ennél a kérdésnél egyrészt van egy időfaktor, amely kritikus a legtöbb pedagógusnál. Mennyi időt szánhatok egy-egy tanóra vagy feladat előkészítésére? Megtérül-e a
befektetett idő? Ebbe kíván segítséget nyújtani például a Digitális Módszertár, ahol témák és korosztályok alapján kereshetünk a már megosztott tartalmak között. A tanulás
jövője kurzusainkon is ezért fontos a feladatok beadását követően a kész produktumok
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megosztása, mivel ezek nem csak inspirálóak, de az ismételt felhasználásuk jelentős időt
spórolhat a pedagógusoknak a tanórákra való felkészülésben. Ennek viszont alapfeltétele, hogy alaposan, könnyen adaptálhatóan tegyük közzé az ötleteinket (ez mindig is
kulcsszerepet játszott a Digitális Módszertár díjazott ötleteinek kiértékelésében).
Továbbá nagyon sok pedagógusnál tapasztaljuk, hogy bátortalanok a digitális eszközök használatában. Ennek hátterében állhat, hogy még kezdők a digitális eszközök
használatában, illetve jelentős szerepe lehet annak is, hogy diákjaik sokkal jobban értenek a technológiához, így saját tudáshordozó szerepüket kérdőjelezik meg.
Sokakban felvetődik a kérdés, hogy vajon képesek vagyunk-e segítséget kérni a
diákoktól? Úgy látjuk, hogy azoknál a pedagógusoknál, akiknél erre a kérdésre igen
a válasz, jelentősen könnyebb a digitális eszközök beépítésének kezdeti szakasza. Megkerülhetetlen továbbá a diákok véleményének és visszajelzésének a felhasználása annak
érdekében, hogy valóban motiváló, minőségi digitális tartalmakat hozzunk létre. Ezek
részben egybe is vágnak az oktatáskutatók által olyan sokat emlegetett paradigmaváltás
bizonyos elemeivel is, melyben a jövő pedagógusainak egyre kevésbé tudásátadás és egyre inkább a tanulás támogatása kell, hogy legyen a szerepük.
Milyen szerepe van a tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztásának ebben a
tanulási folyamatban?
Itt már fontos lehet specifikálni a témát és a korosztályt, viszont ilyen keretek közt
egy nagyobb tanári közösségben (aminek a kezelésére az online tér kitűnően alkalmas
többek között a kereshetőség és visszanézhetőség miatt) nagyon rövid idő alatt rengeteg
értékes tudás halmozódhat fel. Egy-egy cél megvalósításához vagy eszköz kiválasztásához gyakran sok-sok órányi kutatásra lenne szükség, ami egy erre kialakított fórumon
egyszerű kérdésfeltevéssel kiderülhet egy jól működő, támogató tanári közösségben. Azt
gondoljuk, rendkívül nehéz volna feltenni olyan kérdést, amire a több mint százezer magyar ajkú pedagógus és oktatási szakember közül ne talált volna már valaki legalábbis
kielégítő, de inkább kiemelkedő választ. Ez ismét egyrészt időt spórolhat a pedagógusoknak, hiszen egy nem megfelelő eszköz kiválasztásával akár több órányi, több napnyi
munka válhat feleslegessé, másrészt a szakmai minőségre is jelenthet biztosítékot.
A digitális eszközök esetében a hasonló tartalmakhoz képest gyakrabban kellene
ismételni ezt a tudásmegosztás folyamatát, hiszen gyorsan változnak körülöttünk a felhasználható eszközök és a felhasználói szokások is. Folyamatosan szükséges ennek megfelelően megújítanunk eszköztárunkat és frissíteni oktatási tartalmainkat ahhoz, hogy
naprakészek maradjunk.
Milyen széles körnek lehet egy adott online környezetben képzést szervezni? (korosztályok, tantárgyak, digitális kompetencia szintje) Milyen előnyei-hátrányai vannak különböző digitális kompetenciájú pedagógusok közös oktatásának?
Ennek a kérdésnek a megválaszolása tűnt szinte a legnehezebbnek, és minden megvalósított kurzus értékes új szempontokat és tapasztalatokat ad hozzá ehhez a kérdéskörhöz. Tudjuk, hogy a különböző tudásterületek tapasztalatmegosztása nagyon gyakran
hordoz értéket más területek számára is. Azonban a túl sok információ elrettentő és ne-
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hez feldolgozható tanulási környezetet eredményezhet,
hezen
ame
amely megnehezítheti a témák feldolgozását. Igyekszünk
ebben a kettősségben egy optimális arányt találni, ahol
ebb
a széles
sz
közösség az általánosabb célok mentén (pl. milyen eszközökkel tudok hatékony online együttműködést
megvalósítani?) tud közös pontot találni, illetve lehetőség
meg
van szűkebb körben – például szaktárgyi fórumokban
vag
vagy a kurzus során létrejött résztvevői csoportokban –
spe
specifikusabb helyzetekről (pl. matematika tanításához jól
bev
bevált online platformok) is beszélni.
Abban bízunk, hogy mindenki számára hordoznak
érté
értéket ezek az együttműködések, közös tanulási lehetősé
tőségek. A facilitátorainkkal készült interjúk alapján a
kira
kirajzolódó kép azt mutatja, hogy Ők maguk is nagyon
sok új tudást-ismeretet szereznek az oktatási folyamatban,
és eez valószínűleg szintén igaz az IKT használatban gyakor
korlottabb résztvevők körében is, akik nemcsak egymással, de a téma kiemelkedő szereplőivel is tudnak kérdéseke
seket megvitatni, akár együttműködést kezdeményezni.
Nem tudunk olyan embert mutatni, aki az online oktatási
tér minden szegletét ismerné, hiszen ez teljes képtelenség
voln
volna, mivel óriási és folyamatosan változó tudásanyagról beszélünk. Ezért a kurzusokban résztvevő haladó IKT
tud
tudással rendelkező résztvevők, tananyagfejlesztőink által
kín
kínált tartalmakon túl egymástól is egészen biztosan fognak tudni újat tanulni. Egy ekkora online közösség rengeteg lehetőséget rejt magában mindenki számára!
Miközben előzetes igényfelméréseink alapján eszközhasználatot akarnak tanulni a pedagógusok, mennyi
köz
módszertant szükséges átadnunk mellette? Ha nincs elég
mód
módszertan, nem fogják-e résztvevőink az eszköznek alámód
rendelni a tanulási célokat?
rend
Visszatérő dilemma a szervezők és a facilitátorok
között, hogy mennyi elmélet és mennyi gyakorlat
köz
szükséges ahhoz, hogy a tanulási célokhoz rendeljük az
szük
eszközhasználatot, és ne fordítva. A már korábban emlíeszk
tett paradigmaváltás egyes elemei megjelenhetnek a kurzusban, ám vajon mennyire alkalmas egy 10-15 vagy épzusb
pen 40 órás továbbképzés a szükséges elmélet átadására
úgy, hogy mellette a résztvevők az eszközöket is kipróbálúgy
ják, ami az előzetes igényfelméréseink alapján a legfonto-
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sabb eleme a kurzusnak a résztvevők számára. Itt úgy éreztük, hogy valamelyest szembe
kell mennünk az elvárásokkal, és végül egy olyan megoldást választottunk, amelyben
a gyakorlati tudás mellett megjelenik az elmélet, illetve a témákat szakirodalmi ajánló
kíséri – ám az elméleti tudás nem képezi részét a kurzus mérés-értékelési rendszerének.
Helyette kísérletezést, a tanultak alkalmazását és a résztvevők közti együttműködést várunk, a kurzus moduljaiban kötelező feladatként döntően az online eszközök kipróbálását kérjük számon a résztvevőktől. Ez ugyan nem garantálja a tanulási céloknak alárendelt eszközhasználatot, de a pedagógus eljuthat olyan felismerésekre és készségszintre,
ami ráveszi arra, hogy tovább kísérletezzen, majd a kezdeti sikereken felbuzdulva magától is utánajárjon az elméleti háttérnek.
A képzéseink kialakítása

Munka a Padlet felületen
A képzés témaköreinek kiválasztását a megrendelő, illetve a célközönség előzetes
igényei alapján állítjuk össze. Az első A tanulás jövője kurzus igényfelmérését mintegy
650 fő töltötte ki, így elég részletes képünk alakult ki arról, hogy milyen igények mentén
érdemes létrehoznunk kurzusainkat.
Ezt követően felkérjük a kiválasztott témák szakértő facilitátorait, akik maguk is
gyakorló pedagógusok, és Digitális Módszertár díjazottak, majd elkezdjük a témákon
belül az egyes tartalmak egyeztetését. Fontos szerepe van ezt követően az oktatóink egymással való együttműködésének is, hiszen a teljes kurzus így fog egy koherens egészet
alkotni az egyes tartalmak egymásra épülésével, kereszthivatkozásaival.
A képzés moduljainak vagy egyes tananyagrészeinek van egy alapszerkezete (pl.: bevezetés, tartalom, feladat, összefoglalás, lezárás, szakirodalom, jógyakorlat-ajánló), ám
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ezek követésén felül a tananyag készítője (tartalomfejlesztője) végzi a kurzusban kínált
tartalmak, módszerek, tevékenységek kiválasztását, fejlesztését és keretrendszerbe ágyazását. A cél az volt, hogy a résztvevők számára a kurzus kezelése egyszerű maradjon, ám
legyen lehetőség egyedi tartalmakat is kínálni. Ezen a téren a rugalmasság legnagyobb
előnye, hogy minden kurzus hoz magával újabb és újabb innovációkat a következő kurzusok szervezéséhez.
A Közalapítvány munkatársain és a facilitátorokon kívül további szereplők is részt
vettek a kurzusok kialakításában, beleértve a kurzus tervezését, ellenőrzését (lektorálását), valamint a kurzussal kapcsolatos kutatások és elemzések támogatását és tervezését.
Ezen felül többéves együttműködéseinknek köszönhetően több neveléstudományi pályán tanuló hallgató vett részt szakmai gyakorlatként a kurzus tesztelésében, tananyagvideóink feldolgozásában, háttér- és segédanyagok készítésében, az ő munkáik is elismerésre méltóak.
Nehézségek, akadályok a képzések során
A képzések során az egyik legnagyobb nehézség az ingyenes online képzésekre
jellemző lemorzsolódás megelőzése. Az egyik eszközünk ennek kezelésére az online
közösségteremtés, amelynek komoly megtartó ereje lehet. Egy másik eszköz a differenciált tananyag és számonkérés, amely segít, hogy az oktatás területén igen széles körből
érkező résztvevők is úgy érezzék, hogy releváns számukra az elvégzett feladat. Méltán
lehetünk büszkék a Bolyai Nyári Akadémia és az Őszi Minikurzusok résztvevőire, akik
rendkívül nagy arányban végezték el a feladatokat, és igen komoly aktivitással vettek
részt a kurzus közösségi tevékenységeiben.
A másik nehézség a kapcsolattartás a résztvevőkkel. Itt a probléma forrása, hogy
a résztvevőből csak annyit látunk, amennyit láttatni akar magából, mint ahogy az az
online terekben általában jellemző. A kurzusaink bevezetőjében pontosan ezért kérdez-
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zük meg, hogy fogja-e jelezni a problémáit és felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel, ha
problémája van, illetve fog-e kommunikálni a többi résztvevővel fórumainkon és egyéb
felületeken. Az aktív kommunikáció tudatosítása nagyon fontos ahhoz, hogy a résztvevőknek élmény legyen az online tanulás, és a visszajelzések rendkívül sokat segítenek
abban, hogy tovább tudjuk fejleszteni képzéseinket.
A résztvevők közti kommunikáció és a kapcsolattartás az online térben látványosan
javult egyébként a távoktatás tavaszi bevezetése óta, úgy látjuk, a résztvevőinknek van
igénye arra, hogy a kieső személyes kontaktusokat és kapcsolatokat valamelyest pótolják
az online térben. Örülünk, ha ebben online kurzusainkkal is segíthetünk.
A képzés eredményessége, visszajelzések a képzésről
Izgalmas és mindenképp további kutatásokat igénylő terület a képzés eredményessége. Jelenleg szakértőink elemzéseiből, a kurzus statisztikáiból és a kurzus hallgatóinak visszajelzéseiből tudunk leginkább következtetni arra, hogy mennyire eredményes a
képzés. Ezek a visszajelzések azok, amik minket is meggyőztek róla, hogy érdemes folytatnunk a hasonló képzések szervezését, mivel a számszerű visszajelzések alapján 95%-ot
meghaladó az átlagos résztvevői elégedettség mértéke. A résztvevők szöveges értékelésük
során leginkább a kurzus magas szakmai színvonalát, a mindennapi munkájukhoz adott
jelentős hozzáadott értéket, valamint – a webináriumokon – az élő bejelentkezéseket és
a személyes oktatói visszajelzéseket emelték ki. Íme néhány a Bolyai Nyári Akadémia
visszajelzései közül a teljesség igénye nélkül:
„Nagyon sok mindennel gazdagodtam a digitális oktatás területén. Rengeteg
hasznos felülettel ismerkedtem meg. Volt, amelyikbe rögtön beleszerettem, van, amelyikkel alaposabban meg kell ismerkedjek. Hálás vagyok a rövid, tartalmas, érthető
bemutatóknak, a nem túl sok házinak, a játékos, interaktív moduloknak, a kérdésekre
adott gyors válaszoknak stb. Ha ősszel hagyományos módon kezdünk, akkor is becsempészem az itt tanultakat a tanítási-tanulási folyamatba. További szép nyarat kívánok mindenkinek!”
„Kedves szervezők! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egy ilyen színvonalas továbbképzésen vehettem részt. Habár a mostani helyzet miatt online találkozhattunk, úgy érzem, ez nem volt akadály, sőt a témák feldolgozása amúgy is online
munkát igényelt. A modulok facilitátorai betekintést nyújtottak tapasztalataikba, ezáltal sok felület elérhetőbbé vált. Köszönet nekik is a befektetett lelkiismeretes munkáért.”
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„Hála és köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette, megszervezte ezt az online
kurzust. 👏🙏 Nagyon sok ötlettel, internetes oktatási lehetőséggel, felülettel ismerkedhettem meg, a kezdőknek is könnyen érthető, visszanézhető kis videóknak köszönhetően elérhetővé vált sok eddig ismeretlen terep, amit majd a közeljövőben hasznosítani
tudok az oktató-nevelő munkám során.
„Mivel óvodában dolgozom, azt gondolom, hogy minden felületet nem fogok
használni, de rengeteg olyan digitális ötletet kaptam, amit viszont igen. Fő célom az
volt a beiratkozásnál, hogy szélesebb legyen az ismeretem a digitális oktatás során bevethető alkalmazásokról, mert szeretnék haladni a korral. És ez sikerült, a kötelező
feladatoknak hála, több mindent is kipróbáltam, és az a legnagyobb örömöm, hogy
elérhetőek maradnak az oktatóvideók, leírások, mert a mankóra még szükségem lesz.”
„Mindhárom modulban találtam számomra érdekes dolgokat, nem szeretnék kiemelni most egy alkalmazást se, mert megtettem ezt a modulok végén, ami nagyon
tetszett, hogy kerete volt a képzésnek: az előkészítő résznek hála, végig jól kiismertem
magam a Canvas felületén, a végső kérdések, tesztek pedig egy visszapillantást, ismétlést-rendszerezést adtak a képzés lezárásához. Gratulálok a szervezőknek, oktatóknak,
nagyon inspiráló mindhárom modul facilitátorának a személyisége, jól összeállított
a képzés anyaga, a webináriumok, és rengeteg ötletes, változatos, tanulságos előadást
nézhettem meg a BNYA kísérőprogramjaként. És persze kaptam sok megfontolandó
tippet, ötletet a kollégáktól, hála a különböző fórumoknak.”
Ezeknek a visszajelzéseknek is köszönhetően gondoljuk, hogy sikerült a képzéseink résztvevőinek izgalmas, változatos és élményszerű képzést nyújtanunk. Büszkék vagyunk A tanulás jövője kurzusokra, a facilitátor és tananyagfejlesztő pedagógusainkra
és nem utolsó sorban a kurzuson aktívan bekapcsolódó résztvevőkre, akik elképesztő
mennyiségű tudást és kreativitást osztottak meg a képzéseink során. Bízunk benne,
hogy még sok éven keresztül, sok hasonló kurzusban találkozhatunk velük.

Online kurzus
Az online kurzus egyre népszerűbb képzési forma világszerte. A képzésekhez tananyagai és a feladatok egy online keretrendszerben összeállítva érhetők el. A kurzusok sikeres elvégzéséhez általában teljesíteni kell bizonyos követelményeket ugyanúgy,
mint egy hagyományos képzési forma esetén, például vizsgamunkákat kell készíteni,
kvízeket kitölteni vagy bizonyos mennyiségű tananyagot bizonyítottan elsajátítani.
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Tömeges nyílt online kurzus (MOOC)
A Massive Open Online Course, rövidítve MOOC, tömeges nyílt online kurzust
jelent. Olyan webes kurzusokat sorolunk ide, amelyek korlátlan részvételt és online
hozzáférést biztosítanak az interneten keresztül egy egyetemi előadáshoz vagy egyéb
képzéshez - alapesetben ingyenesen.
A Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoport
A Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportja sokrétű szakmai tevékenységgel támogatja az európai uniós közös oktatási célkitűzések magyarországi értelmezését, a hazai oktatási környezetbe való beágyazódását és megvalósulását. Tevékenységünk a szektorközi együttműködés előmozdításának jegyében az olyan kiemelt
témák mentén szerveződik, mint a digitális oktatás, a tanári együttműködések, a korai
iskolaelhagyás vagy az egész életen át tartó tanulás.
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Ozsváth-Berényi Hajnal

A BNYA 2.0 résztvevői és a rendezvényről
alkotott véleményük

A

2020-as Bolyai Nyári Akadémiát a járványügyi intézkedések szem előtt tartásával rendhagyó módon, online szerveztük meg, BNYA 2.0 néven, a hagyományos
akadémiai hetek időszakában, 2020. július 6–24. között.

Programjait két különálló tömbbe soroltuk:
1. A tanulás jövője címmel 3 modulból álló online továbbképzési programot kínáltunk, amelyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megrendelésére a Tempus
Közalapítvány tartott, a továbbképzésen való részvételhez regisztrációra volt szükség, a
kötelező feladatok teljesítését követően a résztvevők igazolást kaptak.
2. Ingyenes online szakmai programjaink, kísérőrendezvényeink (előadások, beszélgetések, kulturális programok) bárki számára hozzáférhetőek voltak. A hagyományos akadémia időbeosztásához igazodva mindhárom hét programjai elérhetőek voltak
honlapunkon, illetve a soron következő hét programjairól e-mail-en, Facebook-on értesítettük a romániai magyar pedagógusokat, illetve a romániai magyar médiát. Az elkészült videókat az akadémia időszaka után is megtekinthették az érdekeltek.
A programokon résztvevőknek a BNYA 2.0-ról alkotott véleményét online kérdőív
segítségével kívántuk megismerni, kérdőívünk linkjét elküldtük a rendelkezésünkre álló
e-mail címlistákra, illetve Facebook profilunkon is közzétettük. A kérdőívet 247-en töltötték ki, az alábbiakban összefoglaltuk
válaszaikat.
g
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Az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 2019-ben a romániai pedagógusok
22,15%-a férfi, ennek ellenére mi folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a különböző képzéseinken, rendezvényeinken 90–92%-ban nők vesznek részt. A BNYA 2.0 iránti elégedettség felmérése során, amint a fenti ábra is szemlélteti, eddigi tapasztalatainknak
megfelelő a résztvevők nemek szerinti megoszlása.

Az „egyéb” válaszlehetőséget választók gyógypedagógusok, pszichológusok vagy
intézményvezetők.
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A kérdőívünket kitöltők közül 137-en vettek részt a Tempus Közalapítvány által
szolgáltatott online kurzuson, a kísérőrendezvényeken pedig 167-en. A válaszolók közül
70-en sem a Tanulás jövője című továbbképzési programon, sem kísérőrendezvényeinken nem vettek részt. Az adatok vizsgálata nyomán azt látjuk, hogy szakmai programjainkon elsősorban azok vettek részt, akik a Tempus Közalapítvány továbbképzésén is,
akik pedig ez utóbbira nem jelentkeztek, azok csak néhány kísérőprogramot követtek
figyelemmel. A kérdőívet kitöltő pedagógusok közül 50-en a BNYA 2.0 két programcsoport-kínálata közül (regisztrációhoz kötött kurzus vagy szabadon hozzáférhető szakmai
programok) csak az egyiket, 127-en mindkettőt látogatták.
Kérdőívünk elsősorban Akadémiánk kísérőrendezvényein résztvevők elégedettségének felmérését célozta, hiszen a Tempus Közalapítvány által szolgáltatott képzésről a
szervezők végeztek saját felmérést.

A BNYA 2.0 kísérőprogramjainak kínálatában csaknem 60 programtétel szerepelt
(előadások, könyv-, termék-, módszer- vagy platform-bemutatók, élő beszélgetések),
ezek egy része egy-egy célcsoportnak (pl. tanítóknak, zenetanároknak stb.) szólt, más
részük a közoktatás bármely szintjén, bármilyen tantárgyat oktató pedagógusok érdeklődésére számot tarthatott. A válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a pedagógusok többsége érdeklődésének megfelelően válogatott programkínálatunkból, és nagy örömünkre
szolgál az is, hogy a kérdőívre válaszolók közül sokan (45-en) programjaink rendszeres
résztvevői voltak.
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Az alábbi ábrán pedig azt láthatjuk, hogy online akadémiánk kísérőrendezvényeivel
nagymértékben eltaláltuk a romániai magyar pedagógusok igényeit, sikerült elvárásaiknak megfelelő programkínálatot összeállítanunk. Figyelemre méltó, hogy az „egyáltalán
nem feleltek meg” válaszlehetőséget egyetlen válaszadó sem jelölte.

A kísérőprogramjainkon részt vevő pedagógusokat arra kértük, nevezzenek meg egy
olyan programot, amelyet különösen hasznosnak, fontosnak tartottak. Mivel nagyszá-
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mú kísérőrendezvényen volt lehetőség részt venni, nem meglepő, hogy válaszaik nagyon
megoszlottak, nem mondhatjuk azt, hogy volt egy olyan program, amelyet mindenki
kedvelt, inkább azt látjuk, hogy egyéni preferenciák mentén tartották fontosnak az egyes
programelemeket. A következő kérdésünk az volt, hogy miért tartották hasznosnak, fontosnak az általuk megnevezett programot, és erre a kérdésre már nagyon egybecsengőek
a vélemények: mert tapasztalt szakemberek nagyon időszerű, aktuális kérdéseket jártak
körbe, pedagógusaink által még nem ismert lehetőségeket, módszereket, felületeket mutattak be, hiánypótló, a résztvevők mindennapi munkája során azonnal hasznosítható
tudásanyagot közvetítettek.
Számunkra nagyon fontos tudni, hogy melyek azok az információforrások, amelyekből a programjaink, képzéseink, rendezvényeink célcsoportját képezők, tehát a romániai magyar pedagógusok többségében tájékozódnak, hiszen így biztosíthatjuk, hogy
tudomást szerezzenek az őket érdeklő, nekik szakmai segítséget kínáló eseményekről.
Kérdésünkre, hogy honnan szereztek tudomást a BNYA 2.0 idei programjairól, 167-en
válaszoltak, de mivel több válaszlehetőséget is jelölhettek, összesen 241 válasz érkezett.
A legtöbben (128-an) e-mail-en érkező tájékoztatóból szereztek tudomást idei
akadémiánk programjairól, és fontos megjegyezni, hogy 79-en közülük kizárólag csak
innen, ezért úgy tűnik, hogy az elektronikus levelezés továbbra is az elsődleges információforrásuk. 49-en jelölték meg a Facebook-ot információforrásként, közülük 10-en
jelölték csak a Facebook-ot, 19-en pedig e-mail-ből és Facebook-ról is tájékozódnak.
Egymás tájékoztatása is a hírek megosztásának egy fontos módja, ismerőstől (kolléga,
iskolaigazgató stb.) 43-an hallottak akadémiánkról, és 18-an csak kizárólag ismerőstől
értesültek programunkról. Kizárólag sajtóból senki nem informálódott, más források
mellett a sajtót is 10-en említették.
115-en tájékozódnak egyetlen információforrásból, 33-an kettőből, 17-en háromból, és mindössze ketten négyből.
A következő kérdésre már a kérdőívet kitöltő összes pedagógustól választ vártunk.
Amint látható, nagy többségük a hagyományos és online képzés ötvözéseként számon
tartott blended learning típusú képzésen venne részt a legszívesebben a jövőben, a legkevesebben pedig a csak online jelenlétet igénylő képzést preferálják.
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Az elkövetkezőkben is inkább hagyományos, fizikai jelenlétet igénylő képzésen azok
vennének részt nagyobb arányban, akik a BNYA 2.0 kétféle programkínálatából egyiken
sem vettek részt.
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Viszhányó Aranka

A zöld ötven árnyalata
avagy
Hogyan lesz tehéntulajdonos a
környezetbarát pedagógus?

K

ik lehetnek az áldozatok? Milyen maradványokat találtunk? Mi tudható meg a
halál okáról? Bizonyítható-e minden kétséget kizáróan a gondatlanság? .... Ne
tessék elmenekülni, nem egy bűntény helyszínelésénél asszisztálunk! Egy tudományos nyomozás aktájába kukkantottunk bele egy továbbképzésen, Nagyváradon.
A két „detektív” pedig, akik többek között segítettek megfejteni ezt a rejtvényt is: dr.
Szállassy Noémi, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára és Dáné Endre, a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium tanára, mindketten a Kaland’or Egyesület megszállott
természetvédői. Segítőik a nyomozásban Bihar és Arad megyei pedagógusok voltak, tanárok (nem csak biológusok), tanítók, óvónők, könyvtárosok.

Szállassy Noémi
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Október 23. és 25. között került megrendezésre a már címében is izgalmas képzés: A zöld
ötven árnyalata, amellyel a szervezők (a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani
Központja) és a fennebb említett
képzők új tevékenységötleteket
ígértek a fenntarthatóságra nevelés
témakörében, sőt a pedagógusok
szemléletformálását, a környezeti
problémákkal kapcsolatos attitűdbeli változását is célul tűzték ki.
És hogy mi mindent terveztek
céljaik megvalósítása érdekében?
A képzés kezdetén minden
résztvevő felírta egy-egy színes le-
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vélre, hogy mi az, amit vár a csoporttól, csoporttagoktól és a trénerektől, mit ad bele
(képesség, tulajdonság) a csoport működésébe, illetve milyen célt tűz maga elé, miben
szeretne fejlődni a tréning végére.
Az érzékenyítést a már előbb említett „állati helyszínelés”-sel kezdték, állati „alkatrészeket” (csontok, rovarok, kitömött denevér stb.), növényeket (kávészemek, kakaó,
kamilla), tárgyakat, fotókat hagytak a helyszínen, mely nyomokból a résztvevőknek
kellett rekonstruálni a történetet, logikai sorrendbe tenni az eseményeket. A csapatok
ábrázolták az ok-okozati összefüggéseket, és levonták a következtetéseket: földünket
elsősorban emberi tevékenységek vagy azok következményei veszélyeztetik.

A képzés második napján vidám activity játékkal mozgósították a résztvevőket a
képzők. A csapattagoknak a természettel összefüggő fogalmakat kellett elmutogatniuk
egymásnak.
A továbbiakban a trénerek az ökoszisztéma szolgáltatásokat, a természet ajándékait
vették számba, és tudatosították a képzés résztvevőivel, melyek azok a kézzel fogható és
kézzel nem fogható hasznok, amelyeket a természetes ökoszisztémák biztosítanak a társadalom részére. Az emberi élet és minden emberi tevékenység a természetes ökoszisztémák működésén alapul: az élelmiszerek, a víz, a fa, a levegő tisztulása, a talaj képződése
vagy a beporzás.
Újabb játék következett a tréning programjában, A közlegelők tragédiája. A pedagógusokat csoportokra (családokra) osztották a képzők, majd ismertették a játékszabályokat: Minden családnak van 2 tehene, amiket minden nap legelni küldhetnek. Mivel a
legelőn a fű mennyisége véges, így a családoknak minden este meg kell tanácskozniuk,
hogy a következő napon hány tehenet hajtanak ki a közös legelőre legelni, hiszen
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eszerint dől el, hogy azon az estén a teheneik mennyi tejet adnak számukra. Vidám
hangulatban indult a játék, majd egyre komolyabbak lettek a tanácskozások a „családtagok” között, és komolyabbak a „családfők” megbeszélése. Ebben a játékban nem következett be a legelők tragédiája, a csoportok megértették, hogy nem használhatják ki
felelőtlenül, önző módon a természet ajándékait. A játék utáni megbeszélésben nemcsak
gazdasági, de erkölcsi kérdésekről is szó esett.

A beporzóknak a képzésben külön fejezet jutott, mivel a laikusok (és sajnos a döntéshozók is) csak a házi méhekre fókuszálnak, miközben a vad beporzók a felelősek a
beporzási szolgáltatás 85%-áért. Megismertünk rengeteg vadméhet (pelyhesméh, bányászméh, piroshasú méh, karcsúméh, fali méh, poszméhek), rajtuk kívül más rovarokat, madarakat, kétéltűeket, sőt emlősöket, amik a beporzásban szerepet játszanak.
Praktikus tanácsokat kaptunk, milyen növényeket ültessünk a kiskertbe vagy a balkonládába a beporzó rovarok támogatására. De koszt mellé kvártély is dukál, hívta fel
figyelmünket Noémi és Endre, és megtanítottak, hogyan kell rovarhotelt, darázsgarázst
építeni. A délután hátralevő részében minden pedagógus egy kisméretű rovarlakást készített el természetes anyagokat (deszkalapok, faágak, nádszálak) felhasználva. Ötleteket
is kaptunk arra, hogyan tudnánk az óvodás, iskolás gyermekeket játékosan megtanítani
a beporzók védelmére, tudatosítani bennük, hogy az élőhelyük lecsökkenése, a klímaváltozás, a gondatlan gazdálkodás a beporzó fajok állománycsökkenéséhez, majd kihalásához vezethet.
A képzés következő fejezete a fogyasztói társadalom előnyeiről és hátrányairól szóló megbeszéléssel kezdődött. Számba vettük, mi mindenre van szükségünk, hogy azt
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mondhassuk egészséges és jó minőségű életünk van. Kiscsoportokban a felsorolásból kiválasztottuk, mi a három legfontosabb dolog a jó életminőséghez. Majd összehasonlítottuk a mi boldogságfaktorainkat más országok vagy akár földrészek lakóinak értékeivel.
Ehhez a munkához a trénereink Peter Menzel amerikai fotóriporter képeiből válogattak
számunkra. Próbáltuk kitalálni, hol készülhettek a képek, próbáltuk elképzelni, hogy a
képeken levő családok boldogok-e meglevő anyagi javaikkal.

A képzőink által levont következtetések, amikre fokozatosan minket is rávezettek,
nem adnak okot örömre. A jólétünk érdekében túlhasználjuk a természeti erőforrásokat. Erdély természetvédelmi gondjaira is felhívták figyelmünket: a folyószabályozások, a kavics- és homokkitermelés a vizes élőhelyek eltűnéséhez; a mezőgazdaság
intenzifikálódása a talajélet pusztulásához, az élőhelyek felaprózódásához és megszűnéséhez, a gyepek, kaszálók eltűnése a biodiverzitás csökkenéséhez vezetnek. Ezeken kívül
az erdőirtás, helytelen erdőgazdálkodás, a vízszennyezés, a szemetelés, a nem megfelelő
hulladéklerakatok, a nem megfelelő vadgazdálkodás problémája is terítékre került.
Persze megoldásokat is próbáltunk keresni, együtt gondolkodtunk, mit tudnánk
tenni, hogy tudatosan kíméljük környezetünket. A következő felsorolás minden egyes
tételét átbeszéltük: takarékoskodj az energiával, helyi termékeket vásárolj, termelj, készítsd el magad, vásárolj használtat, cserélj, kölcsönözz, használj közösen... Elmondtuk,
hogyan próbálkozunk házunk táján, megosztottuk a jó praktikákat.
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Bemutatták nekü
künk, mit is rejt a
va
varázslatos 5R, ami
a
hulladékmentes
éle
élethez (zero waste)
ve
vezethet.
Vásárlás
elő
előtt nem árt átgondo
dolni (Rethink), valób
lóban
szükséges-e,
am
amit meg akarunk
ve
venni, nem lenne-e
ke
kevesebb is elég
(R
(Reduce), talán javítha
ható (Repair) a kicserél
rélendő termék, lebo
bontható-e (Recycle)
a termék
t
és a csomago
golása, felhasználható
tó-e (Reuse) másra is
a termék?
t
És itt borult ki a
...
.... női retikül. Noémi
m
megkért bennünket,
ho
hogy vegyük elő
tás
táskáinkból
a
kozmetikumokat,
tis
tisztálkodószereket.
El
Elolvastuk, mi minde
dent tartalmaznak,
és mivel nem voltunk
elé
elégedettek a tapasztal
taltakkal, beindítottu
tuk a környezetbarát
lab
laboratóriumunkat.
Először is a szóda
dabikarbóna
csoda
daereje volt a téma,
m
majd következett az
ec
ecet, a mindenes.
Könnyen elkészíthető recepteket kaptunk környezetbarát mosószer, mosogatószer, öblítő, ablaktisztító folyadék, légfrissítő spray készítésére. És következett a képzés fénypontja, a natúrkozmetikumok készítése. Előkerült a villanyrezsó, az olívaolaj, a méhviasz, a
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Rovarhotel
levendulavirág, a szódabikarbóna, a különböző illóolajok, és varázslatos módon rövid idő alatt mindenki elkészítette magának a levendulás fürdősót, az illatos balzsamot
és a légfrissítő tablettát.
Levendula, citromfű, rózsa illata lengte be a képzés értékelését. Noémi és Endre elégedettek voltak velünk, pedagógusokkal. Mi visszagondoltunk a képzés elején a fák leveleire írt elvárásokra, amit a képzés és magunk felé támasztottunk, és pozitív eredménynyel zártuk ezt a gyorsan elszaladt három napot. Mindenki hazavihetett a tarsolyában
néhány játékot, amit az osztályával, csoportjával is eljátszhat. Mindenki jól érezte magát,
új barátságok is kötődtek. Mindenki retiküljében új, illatos kenceficék lapultak, amik
még ráadásul környezetbarátok is. És nem utolsósorban a környezettudatosságunkban
megerősödve térhettünk vissza a jövő generáció elé a katedrához.
Köszönjük, Noémi! Köszönjük, Emőke! Köszönjük, Endre!
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Ozsváth Judit

Jó gyakorlatok a hitoktatásban
Módszertani minikonferencia-sorozat az online térben
A kialakult járványhelyzet a római katolikus hitoktatókat is komoly kihívások elé
állította. Tavasszal a korábbról meglévő digitális kompetenciáikat „aktivizálták”, aztán
sokaknál azok továbbfejlesztésére is nyitottság mutatkozott. Tanulási lehetőségben pedig nem volt hiány. A hittanárok többféle szervezésben felkínált képzéseken vehettek és
vehetnek részt folyamatosan. Ezek az általában nagyon gyakorlatias tanfolyamok kétségtelenül kiváló alkalmak arra, hogy a résztvevők megismerjék, miként lehetséges – a
helyzethez képest – jól tanítani az online térben. Ahhoz viszont, hogy a látottakat saját
területükön is alkalmazni tudják (és merjék), többeknek további segítségre, sőt általában
mindenkinek több-kevesebb bátorságra is szüksége volt/van. Igény mutatkozott tehát
olyan képzésekre is, amelyek a saját területű adaptációt is segítik, illetve annak begyakorlására nyújtanak lehetőséget. Ilyen meggondolással kérték fel a nyár elején a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központot, hogy speciálisan a hittanáraink számára szervezzen
továbbképzőt. Ők a budapesti #újpedagógia trénereit és három hazai mentort vontak be
a digitális projektpedagógia hittan területén való alkalmazását tanító közel háromhetes
képzésbe.

A Péter Endre által bemutatott lecke anyaga a Padlet felületen
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A négy katolikus egyházmegye hitoktatói számára kétszer is meghirdetett és megtartott háromhetes programban közel száz hittantanár vett részt a négy egyházmegyéből.
Másik nagyszerű lehetőség volt számukra az Országos Magyar Továbbképző Központ
szervezésében, Nemes István módszertanos hittantanár vezetésével tartott, az interaktív
tananyagfejlesztést a Livresq nevű programmal segítő továbbképző. Ezt is sokan elvégezték.
Miután már sok eszköz, felület, applikáció, program hittan területén való alkalmazása, használata is ismertté vált, az újabb online oktatási időszak során hasznosnak
mutatkozott azok teljes hittantémák feldolgozásához való adaptálásának bemutatása is. Ezt viszont már nem külön felkért trénerekkel, képzésszerűen, hanem a gyakorló hitoktatókkal képzelte el az Országos Magyar Továbbképző Központ. Ilyenformán
bemutatóra, megbeszélésre, megvitatásra alkalmat és lehetőséget kínáló három alkalmas minikonferenciaként hirdette meg. A november 13-i, december 4-i és január 8-i
alkalmak mindegyikén négy-négy, a kalendarisztikus tervben a következő két-három
hétben tanítandó hittantéma kerül(t) bemutatásra, így a program résztvevői nyomban
alkalmazni is tudják a jó gyakorlatokként bemutatott elképzeléseket. Komoly segítségnek és megerősítésnek mutatkozik ez a hitoktatók számára, akik szép számban éltek is a
programsorozaton való részvétel lehetőségével: a minikonferenciákra a négy egyházmegyéből mintegy 72 hittantanár, pap és a hitoktatói hivatásra készülő egyetemi hallgató
iratkozott be.

Benedek Ramóna ebook-ban dolgozta fel a VII. osztályosoknak szánt témát
A november 13-i alkalom során Nemes István, nagyváradi hitoktató, módszertanos tanár Az angyali üdvözlet – Mária döntése (XI. osztály), Péter Endre, csíkszeredai
hitoktató Árpád-házi Szent Erzsébet (VI. osztály), Kovács Szilvia Veronika, nagyváradi
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hitoktató Krisztus Király (IV – VIII. osztály) és Dezső Renáta, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara didaktikai teológia szakán tanuló harmadéves hallgató a Keresztelő Szent János (VIII. osztály) témához kapcsolódó feldolgozását mutatta be. December
4-én Kalamár Mária, csíkszentdomokosi hittanár-aligazgató félévközi és félévvégi online
értékelési módokat mutatott be, Benedek Ramóna, nagyváradi hitoktató-módszertani
felelős Szent Lúcia – a fény ünnepe (VI. osztály), Csiki Amanda, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara didaktikai teológia szakán tanuló harmadéves hallgató Boldogok
a tiszta szívűek (VII. osztály), Somorai Árpád, felsőboldogfalvi hitoktató-aligazgató Az
igazi világosság a világba jött – Jézus elfogad engem (VII. osztály) címmel mutatott be
témafeldolgozást. E sorok írója az első alkalomhoz interaktív adventi naplókészítési, a
másodikhoz pedig személyes hangú, többféle applikációt tartalmazó karácsonyi üdvözlet-készítési ötleteket, megoldásokat mutatott. Azon túl, hogy mindegyik hittanóra-terv
gazdag lehetőségét mutatta a digitális applikációk használatának (sőt azok kipróbálását
is lehetővé tette), komolyan szem előtt tartotta azt is, hogy az online térben is a lelki nevelés kívánkozik előre.

Somorai Árpád karácsonyi leckéjének háttéranyaga és feladatai a Trello felületen
Tartalmi és módszertani szempontból is igényesen felépített, kiváló hittanórákat
láttunk, melyeket élénk megbeszélések követtek. Az első program különös színfoltja
volt a nagyváradi Szent László Líceum két XI. osztályos diákjának, Tarr Alexandrának
és Kovács Lászlónak a bekapcsolása is, akik már résztvevői tapasztalataikat osztották
meg a Nemes István által prezentált, drámapedagógiai elemeket is tartalmazó témafeldolgozással kapcsolatosan. A jelen sorok írójának moderálása mellett zajlott program
első alkalma a négy egyházmegye hitoktatói szakmai összekapcsolódásának kivételesen
szép példája volt. Továbbá az is kifejezetten örvendetes, hogy a római katolikus hitokta-
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tók komoly szakmai műhelyként használják a Római Katolikus Hitoktatók Erdély nevű
facebook-csoportot, ahol számos szép témafeldolgozás és tényleges jó gyakorlat cserél
gazdát, és a hitoktatói munkát segítő információ kerül megosztásra.
A minikonferencia-sorozat január 8-án folytatódik Magyari Apolka, csíkszeredai és
Miklós Csaba, majláthfalvi pap-hitoktatónak, valamint e sorok írójának prezentációival
és egyéb segédanyagok bemutatásával.
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Zatoschil Ballai Zsuzsa

Történelemtanárok V. országos konferenciája

R

endhagyó módon zajlott idén a történelemtanárok éves konferenciája, hiszen
a világjárvány keresztülhúzta a terveket, számításokat. Ezúttal az online térben
találkoztak a történelemszakos oktatók. A romániai magyar történelemtanárok
tudományos konferenciáját a Kolozsvári Magyar Történelmi Intézet szervezi meg minden évben, különböző helyszíneken. Idén Nagyváradra esett (volna) a választás. Az idei
konferencia szeptember 26-án zajlott, internetes felületen.
A találkozó keretében több témakört dolgoztak fel. A nap első felének előadásai,
megbeszélései az online, illetve a televíziós oktatásról szóltak, ebédszünet után pedig az
új magyarságtörténelem tankönyv megvitatására került sor. Minden téma aktuális volt,
a délelőttiek különösen, ugyanis a tanárok márciusban akaratlanul is szembe találták
magukat az online oktatással – annak minden előnyével és hátrányával. A diákokat viszont továbbra is képezni kellett, vizsgákra készíteni, az oktatók meg kénytelen-kelletlen
belecsöppentek az internet világába. A délutáni téma szintén fontos és aktuális volt, mivel az új magyarságtörténelem tankönyvet is nemrég kapták kézhez a tanárok és diákok.
A konferencia reggel 9-kor vette kezdetét, dr. Rüsz Fogarasi Enikő egyetemi tanár,
dékánhelyettes köszöntőbeszédével, majd dr. Tóth Szilárd egyetemi docens nyitotta meg
az első szekciót, Az online oktatásban sikeresen alkalmazott oktatási módszerek és eszközök címmel. Két előadás hangzott el vitaindítóként. Az első előadásban Zatoschil Ballai
Zsuzsa, a margittai Horváth János Elméleti Líceum tanára mutatta be az oktatóvideók készítését, illetve ezek alkalmazását. Ezt követően Bartis Erika, a csíkszeredai Nagy
István Művészeti Középiskola tanára mutatta be a Kahoot internetes felületen sikerrel
alkalmazott tevékenységeket. Az előadásokat kerekasztal-megbeszélés követte, melynek során több szempontból is megközelítették az online oktatás témakörét. Kiderült,
hogy ezt a területet illetően – néhány pozitív példától eltekintve – igencsak gyerekcipőben járunk, és rengeteg tanulni- és tennivaló van még, hiszen az önmagában kevés,
ha megnyitjuk a Zoom platformot, vagy elküldünk egy képes bemutatót a diákoknak.
Igazi online oktatásról akkor beszélhetünk, ha a virtuális osztálytermet úgy használjuk,
ahogyan azt kell, digitális szemléltetőket, akár kisfilmeket, oktatófilmeket, kvízeket, játékokat illesztünk az órába, kihívások elé állítjuk diákjainkat, felügyeljük a jelenlétet, és a
tanultakat számon is kérjük. Szó esett az országszerte alkalmazott hibrid oktatási módról
is. A konferencián részt vevő, gyakorló tanárok egybehangzóan állították, hogy abban a
formában, ahogyan Romániában a legtöbb helyen működtették, nehéz (volt) alkalmazni. Az összes felvázolt forgatókönyv közül ez (volt) a legnehezebb és legbonyolultabb.
Nagyon nehéz az online térben és a fizikai térben (az osztályteremben) is – egyidejűleg – figyelni a diákokra, követni a reakcióikat. Másrészt egy online órának különböző
a módszertana, mint a szemtől szemben megtarott „rendes” órának. A kettő ötvözete
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szükségmegoldás, ugyanakkor sok nehézségbe ütközik. Abban is egyetértettek a hozzászólók, hogy az online oktatás folyamatában az értékelés a legnehezebb, mivel a diák
tesztírás közben gyakorlatilag ellenőrizhetetlen. Több hozzászóló azt is kiemelte, hogy
az online oktatás idején nagyobb felelősség hárul a diákokra is, mivel nincsenek a tanár
szeme előtt úgy, mint az osztályteremben, emiatt neki kell felelősségteljesebben hozzáállnia a tanuláshoz, az időbeosztáshoz. Felméréskor, értékeléskor talán érdemesebb
kreatív feladatokat adni, projektmunkát vagy esetleg házi dolgozatot, ezekhez egyébként
is szükséges a források felhasználása. Legfőbb problémaként vagy inkább hátrányként az
fogalmazódott meg, hogy nincs közvetlen interakció a tanulókkal, kevés a visszajelzés,
vagy nincs azonnali visszajelzés, sokan hiányoznak az online órákról, nem kapcsolódnak
be különféle okokra hivatkozva, amelyeket gyakorlatilag nem lehet nyomon követni. Az
új helyzetben valóban nagy felelősség nehezedik a diákok és a szülők vállára is. Több
tanár ebben az időszakban ismerkedett meg a Zoom, Google Classroom, Discord fogalmával, meg kellett tanulni, hogyan készül egy online kvíz, egy Google forms teszt, egy
kisfilm stb. Nagy segítséget jelentett az is, hogy márciusban, az iskolák bezárását követően létrejött egy online csoport történelemszakos tanárok számára, ahol megoszthatták
egymással a tapasztalataikat, az elkészült tananyagokat. Sok lefordított érettségi gyakorlóteszt, oktatóvideó, kvíz, online teszt és egyéb hasznos dolog cserélt gazdát. Szóba került
egy internetes felület létrehozása is, ahol tananyagokat, feladatokat lehetne összegyűjteni
és közös használatra bocsátani.
A konferencia második szekciójának a címe A Telesuli tapasztalatai és jövője, házigazdája pedig dr. Rüsz Enikő volt. Bevezetésében először is megköszönte mindazoknak,
akik a háttérből, illetve a képernyőkön is részt vettek ebben a teljesen új kihívásban. A
Telesuli történelemórái az érettségi tananyagra fókuszáltak, ismétlő leckéket, illetve gyakorlatokat is figyelemmel követhettek a diákok a TVR1 műsorán, heti beosztás szerint. A
felvételek egy része a marosvásárhelyi, másik része pedig a kolozsvári stúdióban készült,
a történelemszakos munkatársak, Nagy Vera, Farkas Ferenc, Váradi Éva, Wolf Ágnes,
Pócsai Sándor, Novák Károly István, Tamási Zsolt, Hajdú Zoltán, Vajnár János Zsolt
közreműködésével. A munkában résztvevő tanárok több régióból származnak (Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely), így igazi erdélyi
szintű együttműködés bontakozott ki. A világjárvány miatt a munka és az egyeztetés
nagy része online zajlott, kivéve a stúdióbeli munkálatokat és magát a felvételt. Talán ez
jelentette a legnagyobb kihívást a tanárok számára, hiszen vágásra, egyes részek megismétlésére vagy többszöri felvételére nem volt lehetőség, mivel nem volt rá idő – erről
számolt be Novák Károly Isvtán, székelyudvarhelyi, illetve Vajnár János Zsolt kolozsvári tanár, mindketten a Telesuli „főszereplői”. Ennek ellenére hasznos, összeszedett, jól
rendszerezett tananyagok születtek, amelyek nagy segítséget nyújtottak Erdély-szerte
a tanároknak és diákoknak. A konferencián kizárólag pozitív visszajelzéseket kaptak a
Telesuli munkálataiban résztvevő tanárok, hiszen többen is jelen voltak. Arról is szó esett
a kerekasztalbeszélgetés kapcsán, hogy milyen jövője van ennek a műsornak, érdemes-e
folytatni, másképpen rendszerezni, esetleg új témákat is belevinni. A jelenlévők szerint
mindenképpen folytatni kell a Telesuli történelmi műsorait magyar nyelven, ugyanis na-
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gyon sokat segít, főleg azoknak a diákoknak, akik nem rendelkeznek internettel, okos
eszközökkel, számítógéppel. Több új ötlet is született, melyeket a következő Telesuliadások munkatársai igyekeznek szem előtt tartani. Ilyen volt az animációk készítése, és
felvetődött annak az ötlete is, hogy interaktív beszélgetés keretén belül kerüljenek bemutatásra a leckék, ismétlő tananyagok.
A következő rész moderátora dr. Nagy Róbert Miklós egyetemi docens volt. A szekció témája A VI. osztályos magyar kisebbség történelme és hagyományai tankönyv gyakorlati alkalmazásának problémái. Az új magyarságtörténelem-tankönyv 2018-ban jelent
meg. Ezt a könyvet ismertette előadásában Váradi Éva, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum történelemszakos tanára, a tankönyv egyik szerzője, aki egy Power Pointbemutatóval kísért előadást tartott. Előadása nyomán a résztvevők betekintést nyerhettek
a tankönyv felépítésébe, koncepciójába, tartalmaiba. Az új tankönyv, amellyel valójában
idén ősztől kezdtek el dolgozni a tanárok, nagyon részletesen mutatja be az erdélyi
magyarság történelmét. Ez a bemutató utáni beszélgetésnek is irányt szabott, hiszen a
hozzászólók a túlzsúfoltság, a túl részletes bemutatás kérdését is elemezték. A szerzők
álláspontja az volt, hogy ez a tankönyv nemcsak diákoknak íródott, hanem azoknak is,
akik ezt a tantárgyat tanítják. Esetenként nem szakos tanár tanítja, illetve az egyetemet
régebben végzett történelemtanárok nem tanultak, nem tanulhattak különálló tárgyként
a magyarság, főként az erdélyi magyarság történetéről. Így ez a kiadvány a tanári segédkönyv funkcióját is ellátja. Az sem mellékes, hogy bárki számára elérhető, aki szívesen
bővítené tudását ezen a téren. A hatodik osztályos tananyag annyiban különbözik a korábbitól, hogy az Erdélyi Fejedelemségről ezen az évfolyamon tanulhatnak a gyerekek.
Több jelenlévő is hozzászólt, többek között dr. Lupescu Makó Mária egyetemi tanár, a
tankönyv egyik lektora is. A résztvevők egybehangzó véleménye az volt, hogy a tankönyv nagyon jól alkalmazható, használható mind a jó, mind a szerényebb képességű
diákok esetében. Érthető, egyszerűen megfogalmazott leckék, rengeteg illusztráció, olvasmány, térkép, történelmi forrás, érdekes, interaktív feladat színesíti, és minden egy
helyen elérhető benne. A könyvben filmajánló, fogalomtár és irodalmi ajánló is található.
A tankönyv a magyarság őstörténetével kezdődik és az Erdélyi Fejedelemséget ismertető
résszel zárul. Szóba került egy munkafüzet vagy feladatgyűjtemény készítése is ehhez a
tankönyvhöz, ebben a tárgykörben ez lehet a következő lépés.
A konferencia negyedik és egyben utolsó része A VII. osztályos magyar kisebbség
történelme és hagyományai tankönyv gyakorlati alkalmazásának problémái címet viselte.
A szekció házigazdája dr. Tóth Szilárd volt, aki ismertette a tankönyv megírásának körülményeit. A VI. osztályos tankönyvhöz hasonlóan ez a kiadvány is részletes, sok információt tartalmaz, főként a XX. század időszakáról. Fontos megérteni ezt az időszakot, hiszen nagyon sok szállal kötődik hozzá mai világunk is. A hetedikes tananyag a Habsburg
uralom bevezetésével kezdődik, és utolsó témái között találjuk az 1989-es és 1990-es
eseményeket, illetve a 90-es évek fontosabb történéseit. A tananyag részletekbe menően
mutatja be ezen időszakok erdélyi vonatkozásait, csakúgy, mint a korábbi tankönyv. Ebben a tankönyvben is részletes információkat, érdekességeket találunk, mindezt könnyű,
érthető, gyerekbarát nyelven tálalva. Nagyon sok benne az életrajz, az illusztrációk pedig
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különböző építészeti stílusokat, számos híres épületet mutatnak be Erdély különböző
szegleteiből. A szerzők elmondták, erre azért fordítottak különös figyelmet, hogy minden romániai magyarul tanuló diák megtalálhassa a saját régiója, otthona közelében levő
építészeti örökséget, híres történelmi személyt. A leckéket térképek, a későbbi korokból
pedig fényképek, visszaemlékezések teszik érthetőbbé, érdekesebbé. Mindkét tankönyvben helytörténeti utalásokat is találunk, olyan tevékenységeket, feladatokat, amelyek arra
buzdítják a tanulókat, hogy nézzenek szét lakóhelyükön, járjanak nyitott szemmel, fedezzék fel a történelmi örökséget.
A konferencián résztvevők megbeszélték a magyarságtörténet-olimpia aktuális
kérdéseit is. Az országos verseny, amelyen VI. és VII. osztályos tanulók vehetnek részt,
2017-ben indult útjára, és a romániai magyar tannyelvű osztályokban tanulóknak országos szintű megmérettetésére nyújt lehetőséget. A versenyt a Tanügyminisztérium is
elismeri, így a rangos országos versenyek szintjére emelkedett. A világjárvány a tavalyi
tanévben ezt is felülírta, és a jelenlegi álláspont szerint az idei tanévben is elmarad, hiszen nagyon nehéz lenne online formában megszervezni. A konferencia résztvevői erről
a kérdésről is beszéltek.
Az online térben megtartott programon 45–48 fő vett részt. Zárszavában dr. Rüsz
Fogarasi Enikő megköszönte a pedagógusok részvételét, röviden összefoglalta az eseményen taglalt témákat, és kifejezte: bízik benne, hogy legközelebb nem online, hanem
egy hagyományos konferencia keretében találkozhatnak egymással a romániai magyar
történelemtanárok.
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Kotta Ibolya

Fészkelődők
„[...] mert ember természete sokat hasonlít a lajháréhoz; nem mozdul helyéből, míglen
ott magát ínye szerint kéjelmesen érezi. De ha egyszer magát kéjelmetlenül érezi, fészkelődni kezd [...] s fészkelődése közben azon meggyőződésre jut, hogy a dolog bizony máskép is lehet [...]. És meggyőződésre akarat következik; ha látjuk, hogy a dolog máskép is
lehet, mihamar elmondjuk: máskép kell lenni.” (Kossuth Lajos, 1841)

F

észkelődők: gyermekek a családi fészekben, gyermekek az iskolában; gyermekek,
akik az elvártból, az átlagosból, az életkornak megfelelőből, a normálisból, a megszokottból szabott köntösben feszengenek, fészkelődnek; gyermekek, akik önállóságra törekednek, de akiknek mindennél nagyobb szükségük van a családi fészek nyújtotta
biztonságra; gyermekek, akik olyan életúton haladnak, amelyet kísérni számunkra, felnőttek számára, kihívást jelent. Róluk szól ez a könyv, nekünk, akik felelős felnőttként (szülőként, pedagógusként) végigkövetjük és igazgatjuk útjukat.” (Kotta, 2020, 17.)

„

Szülőként és elhivatott pedagógusként azt szeretnénk, ha az iskolában a gyermekek
kibontakozó személyisége legalább akkora figyelmet kaphatna, mint a tudása. Ez viszont
nagy kihívás a jelenlegi oktatási rendszerben. Az egészséges fejlődés feltételei nem biztosítottak mindenki számára, bármilyen körülmény közt, minden életszakaszban. Minden
gyermek másképp és más ütemben fejlődik.
Mi jellemzi azt a gyermeket, akinek személyisége és képességei megfelelően bontakoznak ki, szemben azzal, aki a megszokottól eltérő módon fejlődik? Mit jelent a család
és az iskolai közösség számára a másság, a problematikus fejlődés, a mentális zavar?
Milyen lehetőségeink vannak nekünk, felelős felnőtteknek az eltérő viselkedés megelőzésében és kezelésében?
Ez a könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ a legfrissebb tudományos információkra, kutatási eredményekre és szakmai ajánlásokra alapozva. A rendellenes, kóros
fejlődési utak bemutatásában a szerzők az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) által
kiadott DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), azaz a Mentális
Rendellenességek Kórmeghatározó és Statisztikai kézikönyvének aktuális változatát, a
DSM-5-t veszik (APA, 2013) alapul.
A kötet tudatosan vállalt célja, hogy az egyes témakörök és problématerületek kapcsán megfogalmazza azokat az iránymutatókat, javaslatokat és tanácsokat, amelyek tudományosan igazolt, bizonyítottan hatékony eljárásokra épülnek. Ezzel egyrészt a köztudatban levő elavult, sőt káros gyermeknevelési és problémakezelési praktikák, másrészt
az áltudományos beavatkozási módok helyett kínál olyan megoldási uta(ka)t, amelyek
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mellett ma a legtöbb tudományos érv szól. Amikor szülőként vagy akár tanítóként az
eltérő fejlődésű gyermek számára a legjobb megoldást keressük, meglehetősen nehéz
helyzetben vagyunk. A piacon kínált elérhető és elad(hat)ó módszerek és csodamódszerek sokasága zavarbaejtő. Szerencsére ma már viszonylag jól kidolgozott tudományos
technológia segíti az egyes pszichológiai beavatkozások hatékonyságának, azaz tudományos megalapozottságának osztályozását.
A szerzők az egyes problémakörökhöz tartozó tanácsaikban tehát a rendelkezésre
álló legjobb terápiát vagy eljárást (angolul „best available therapy” vagy „best available
practices”) veszik alapul.
A kötet első részében (Milyen egy gyermek? Életkori sajátosságok kisiskoláskorban) a szerzők a kisiskoláskori normatív fejlődés különböző területeit mutatják be.
Ismertetik az adott korosztály fejlődési feladatait, kihívásait, az egészséges fejlődés feltételeit. Külön fejezetek tárgyalják a neurológiai érést és a fizikai aktivitás fontosságát,
a tanulás és emlékezet sajátosságait, a metakognitív gondolkodást és önszabályozást, a
kreativitást, a társas kapcsolatokat, az érzelmi fejlődést, a rajzfejlődést, a korosztályra jellemző játéktevékenységet és a mesék szerepét. Ebben a részben a kisiskoláskor
pszichológiája iránt érdeklődők releváns kutatási eredményekkel, érdekes kísérletekkel
ismerkedhetnek meg.
A kötet második része (Fészkelődő kisiskolások: fejlődési eltérések kisiskoláskorban)
a megszokottól/elvárttól eltérő fejlődésű kisiskolásokról szól. Minden fejezet egy sajátos
problémakört mutat be. Ezek nagyrésze konkrét diagnosztikai címkéhez köthető (pl.
hangulatzavarok, szorongászavarok, tanulási zavarok, hiperaktivitás és figyelemzavar,
viselkedészavar, oppozicionális zavar, szelektív mutizmus, a kiválasztás zavarai, tikk zavar, kényszerbetegség), mások, mint például az iskolafóbiának nevezett jelenség vagy a
virtuális autizmus nem található meg a DSM-5 jegyzékében, de olyan aktuális problémákról szólnak, amelyek kellő figyelem és szakértő gondoskodás hiányában tartósan eltéríthetik a kisiskolást a kedvező fejlődési úttól. Helyet kap még ebben a részben a tehetség kérdésköre, a jelenség árnyoldalai és a tehetséges gyermek gondozásának társadalmi
felelőssége, az agresszivitás jelensége, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
problematikája is külön fejezetet kap. Minden fejezet a normatív fejlődés viszonylatában
mutatja be azokat a fejlődési eltéréseket, amelyek problematikusnak vagy kimondottan
rendellenesnek tekinthetőek.
A jelenségek magyarázatában, a kiváltó okok bemutatásában az aktuális szakmai
álláspont jut érvényre.
A szerzők kapaszkodókat nyújtanak a szülők, tanítók számára: milyen tünetek esetén gyanakodjanak, mire figyeljenek, és főként kihez forduljanak. Bár ezek a fejezetek
bővelkednek gyakorlati – kutatói és klinikai munka révén megalapozott – tanácsokban,
nem terápiás tervet kínálnak. A sokszor több szakembert is bevonó terápia minden esetben tudatosan felépített és egyéniesített. A Fészkelődők tehát nem nyújthat megoldást a
mentális zavarok kezelésére, de iránymutatóul szolgálhat a szülők, tanítók számára. A
felnőtt pedig ráterelheti a gyermeket egy kedvezőbb fejlődési útra.
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Ebben kap szerepet a kötet harmadik része (Fészkelődik. Mit tegyek? Nevelői felelősség, mint lehetőség az „eltérő” viselkedés megelőzésében és kezelésében) is, amely a problématerületektől, képességprofiltól független általános gyermeknevelési irányelveket
fogalmaz meg. Mit jelent a mediált tanulási tapasztalat, hogyan léphetünk be általa a
gyermek világába, hozzásegítve őt a változáshoz? Miért és hogyan ajánlott feszegetni a
tabuként kezelt témákat a kisiskolással való beszélgetéseinkben? Külön fejezet foglalkozik azokkal a módszertani és tanulásszervezési kérdésekkel, amelyek az eltérő fejlődésű gyermekek iskolai beilleszkedését, helytállását segíthetik. A tudatos, professzionális
nevelés a pedagógusok szakmai kötelessége, de egyben a szülők lehetősége is arra, hogy
hatékonyan hozzájáruljanak a pszichológus, pszichiáter vagy iskolai/nevelési tanácsadó
által kidolgozott beavatkozási terv sikerességéhez. Hangsúlyt kap a biztonságos családi
háttér és a mély emberi kapcsolatok védő szerepe, illetve az, hogy szülőként hogyan
járulhatunk hozzá a gyermek rugalmas ellenállóképességének, ún. rezilienciájának kialakulásához. A megnyilvánulásaiban zavaró, a nevelésben, fegyelmezésben, felzárkóztatásban kihívást jelentő kisiskoláshoz forduljunk feltétel nélküli elfogadással. Ez a személynek szól, nem az ő tulajdonságainak, viselkedéseinek. „Ha ez megvalósul egyéni
és intézményi szinten, biztonságban lesz minden gyermek. Az elfogadással táplált
személyiség optimálisan bontakozik ki, az elakadt személyiség fejlődésnek indul, a sérült
pedig egészséges új rügyeket hajt.“( Kotta, 2020, 18.)
A Fészkelődőkben huszonkét szakember írása olvasható, akik gyakorlati és/vagy
kutatómunkájuk során váltak a bemutatott téma szakértőjévé. A könyvet díszítő több
mint harminc érzékletes illusztráció Sárkány Noémi igényes munkáját dícséri. A korrektúrát Szántó Bíborka egyetemi adjunktus végezte. A kötetet méltatta Demetrovics Zsolt
(PhD, professzor, Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, ELTE, Pszichológiai Intézet), Roth Mária (PhD, professzor, BBTE, Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar),
Szentágotai-Tătar Aurora (PhD, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, BBTE,
Pszichológia és Neveléstudományok Kar) és Szekszárdi Júlia (PhD, ny. egyetemi docens).
Irodalom
American Psychiatric Association (APA) (2013): Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (V. ed.) (pp. 66–84.). Washington DC: American Psychiatric
Association.
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