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„Vígan kimaradni e korból
Óda az észhez – In memoriam Vas István

„És Vas Istvánból mi maradt? / Már úgy értem, hogy a művein kívül...
/ Hová és mivé lett az emberi alak? / Amit szerettünk, a szellem

égésterméke, a testi salak?” (Petri György: ,Eszmék és tánclemezek’)

Mindenfajta válogatáskötet megszerkesztése szükségképpen kanonizációs aktus.
A válogatás gesztusa implikálja az értékelést, a szórást, a beemelést, a döntést
arról, mit érdemes megmutatni, mi jusson el a nagyközönséghez. Ezekben az

esetekben a kritikus a válogatás szempontjaira, koncepciójára szokott rákérdezni. 
Persze a szerkesztő csak a válogatás szempontjai által kijelölt határok közt mozoghat.

Fokozottan így van ez egy emlékkönyv esetében. Az emlékkönyvet egy előzetes kon-
cepció (az emlékezés aktusa) szerkeszti, s ez preformálja a szerkesztő válogatását, meg-
köti a kezét. A válogatás kanonizációs igényei is erősebbek és explicitebbek lesznek. (A
kánonkutatók legkedvesebb szövegei épp az emlékbeszédek. Az oeuvre a szerző halálá-
nak pillanatában lezárul, előttünk áll a maga teljességében, rendezhető, klasszifikálha-
tó.) Mivel az emlékezés, a gyász, és a kegyelet szerkeszti helyettünk a könyvet, nemrit-
kán előkerülnek a kultusz alakzatai is. A gyász és a kegyelet nyilván az elhunyt szemé-
lyére irányul s nem műveire, hisz azok – ez vigasztalásunk – élnek. A kultusz beszéd-
módjai is a személyiséghez kapcsolódnak, a kultusz valami megfoghatót, arcot igényel,
hogy kötődhessen hozzá. Gondoljunk csak Chaplin sétabotjára vagy akár a könyvdedi-
kációkra. (Istenem, bárcsak a birtokomba kerülhetne egy letört karfájú plüssfotel vagy
csak egy kallódó létrafok Mándy Iván hagyatékából!)

Erre játszik rá recenziónk tárgya, a Réz Pál szerkesztette Vas István-emlékkönyv is. A
szövegek tekintélyes része már eleve emlékező szándékkal íródott, a Holmi 1992/4-es
Vas István-emlékszámába, Hubay Miklós először a Magyar Hírlapban publikált írása is
amolyan nekrológféle, de a kötet más darabjai is beleíródnak ebbe a paradigmába, az em-
lékezés felől, a hiány tudatában olvassuk őket. A műfaji értelemben heterogén szövegek
(kritikák, levelek Vastól és Vashoz, esszék, tanulmányok, interjúk, rádiós beszélgeté-
sek) a kötet ügyes, kiszámított kompozíciója révén megalkotnak egy nagyon erős sze-
mélyiséget, felépítenek egy nagy hatalmú narratívát. A történet főhőse egy ellentétei
által, azokat dialektikus egységbe szintetizálva, önmagát megalkotó egységes, identikus
személyiség. Mindezt – önmaga megalkotását – az ész integráló képessége teszi számára
lehetővé. Vagyis épp a kartéziánus egóval van dolgunk. Roland Barthes írja egy helyütt:
„A klasszikus metafizika számára semmiféle gondot nem okozott a személyiség meg-
osztása. Éppen ellenkezőleg, a két ellentétes fogalomra épülő személyiség úgy működött,
akár egy jó paradigma; az egymással szemben álló részek egyetlen értelemnek, az Em-
ber értelmének megalapozásában békéltek meg.” A kötetcím is, Vas egy versének címe,
ebbe a diskurzusba íródik bele: ,Óda az észhez’. A kötet szövegeiben állandóan előfor-
duló beszédpanelek közt a legsűrűbben visszatérők épp ezért: intellektualitás és szemé-
lyesség. Ennek az a pikantériája, hogy a versértelmezés egy hagyománya az intellektu-
alitást és az alanyiságot összeegyeztethetetlennek tartja, s Vas költészetének tagadhatat-
lanul legnagyobb érdeme, hogy érvényteleníti ezt a felfogást. 

Noha a kötet szövegei sokat hivatkoznak egymásra, párbeszéd mégsem jöhet létre,
mert nincsenek elkülönült beszédpozíciók. Nagyjából mindenki ugyanazt, ugyanazzal a
lelkesedéssel mondja. A könyv repetitívvé, monologikussá válik. A kötetben szereplő két
írás, amelyek valóban radikálisan más pozícióból beszélnek, nem kapcsolódhat be a dia-
lógusba, egyszerűen mert nem párbeszédképesek. Ha hiszünk Foucaultnak abban, hogy
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a szerzői név betagolja a hozzá tartozó szöveget a diskurzusba, akkor joggal gondolhat-
juk, hogy Lukács György és Szigeti József írásai automatikusan diszkvalifikálódtak volna
akkor is, ha bármiben igazuk van. Erről azonban szó sincs. Mivel az említett szerzők nem
Vas István szövegeit, hanem csak saját előfeltevéseiket olvasták, beszédük önmagát lep-
lezi le s így csak még inkább megerősítik a többi szerző által megalkotott monolitikus
képet. (Úgy sejtem, ez volt a baj általában véve is a rendkívüli képességű – meg-
győződésem szerint zseniális – Lukács sokat és joggal kárhoztatott ízlésével. A szöve-
gek másságát képtelen volt elismerni, folyvást be akarta rajtuk hajtani saját igényeit.) A
két szöveg kívülállását jelzi a kötetben egyedülálló diszkurzivitásuk, saját gondolkodás-
rendszerükön belüli koherenciájuk. Ez a kötet esszéisztikus írásai között szokatlan. 

Egyébként Szigeti írása a kötetben – amúgy teljes joggal – szitokreferencia lesz, a
szerkesztő semmit sem bíz a véletlenre, nem hagyja – pedig nem kockáztatna semmit –,
hogy a két írás önmagát lehetetlenítse el. Lukács és Szigeti ily módon a kultikus narratí-
va fontos elemévé válik: azt szemléltetik, hogy a Költőt szűklátókörű kritikusai mennyire
nem értették meg. De nézzük sorjában. 

A könyv elején levő – nagyon szép – képek és Réz Pál bevezető interjúja után Sárközi
György Nyugat-beli kritikáját olvashatjuk Vas ,Őszi rombolás’ című kötetéről. Sárközi
ezzel az ominózus mondattal nyit: „Aki ezeket a verseket írta, ember és költő a talpán.”
Mindezt egy első kötetes költőről a kor reprezentatív folyóiratában. Ennél szebben nem
is kezdődhetne a történet. Vas megírja életrajzában, mennyire fontos volt számára ez a
mondat. Mindenesetre a kanonikus igénybejelentést nem lehet nem kihallani belőle. Per-
sze kérdés, hány kritika jelent meg a Nyugatban akkortájt, hasonló retorémákkal. Ez az
írás alighanem az alakuló történet számára fontos. 

A másik recenzió furcsa módon visszafogott, ez Németh Lászlóé. Ez a Vas-nemzedék
megítéléséről szóló kritikai diskurzus egyik – korántsem a legjellegzetesebb – darabja a
korban. Ebben a diskurzusban épp az a legfontosabb, hogy nemzedéki. A kritika közös
nemzedéki jegyek alapján próbálta ezeket a költőket (Weöres Sándor, Kálnoky László,
Radnóti Miklós, Zelk Zoltán, Jékely Zoltán) leírni, jobbára elmarasztalni, s e nemzedék
teoretikusai (például Sőtér István) noha tagadták ezen eljárás létjogosultságát, ezt mégis
erős nemzedéki öntudat pozíciójából tették. Ahogy Vas mondja: „A kritika csinált belő-
lünk nemzedéket.” Hozzá lehet tenni, hogy az induló nemzedéket bírálók önmagukra is
mint nemzedékre tekintettek, saját nemzedék-élményük megalkotása is e vita egyik tétje
volt. (Lásd Szerb Antal ,Könyvek és ifjúság elégiája’ című esszéjét.) Szembetűnő, hogy
azok az érvek, amelyek alapján elmarasztalják Vasékat, kissé emlékeztetnek Szigeti érve-
ire. E költők úgymond elfordulása a valóságtól Németh László, a kötetben nem szerep-
lő Halász Gábor vagy éppen Kassák Lajos érvelésében éppúgy megtalálható, mint
Szigetinél, aki erre, az „izolált én” terminusára építi tanulmányát. Mindez azonban Né-
meth kritikájában csak csíráiban érhető tetten. Halász Gábor volt ennek a diskurzustár-
saságnak a „frontembere”. 

Halász és Vas vitája azért lehetett volna érdekes, mert sok mindenben hasonlított egy-
másra lírafelfogásuk. Így például mindkettejük számára meghatározóan fontos volt John
Donne és ebből következően T. S. Eliot. Vas az elsők közt fordítja verseiket, Halász pedig
tanulmányt közöl Donne-ról és sűrűn hivatkozik Eliotra. A harmadik nemzedék szinkron
befogadását részletesen tárgyalja Vas a ,Mért vijjog a saskeselyű’-ben és Mikó Krisztina
Halász Gáborról írott monográfiájában. 

Különösen figyelemre méltó még Vajda Miklós egyébként szórakoztató írása, a ,Vas-
nyakkendő’. A kultuszteremtés leplezetlen igényével lép fel, Vas nyakkendőjét írja szö-
vege kultikus tárggyá, nyakkendőkötési technikáit (ügyetlenségeit) tárgyalva, kimutat-
va részint unikális mivoltukat, részint pedig a belőlük kiolvasható transzcendentális je-
lentést, magasabb etikai értéktartalmat: „A Vasnyakkendő magányos jelenség, a kö-
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nyörtelen őszinteség nyakba vett jelképe. Vajha divat válnék belőle.” (Vö.: Chaplin sé-
tabotja stb.)

Vas értekező prózájáról mindössze egy másfél oldalas ismertetést olvashatunk Rónay
György tollából. Feltehetően azért, mert átfogó tanulmány nem állt a szerkesztő ren-
delkezésre. Pedig tudjuk, hogy ez a korpusz meglehetősen nagy kiterjedésű, még ha sok
alkalmi írást, publicisztika jellegű szöveget is tartalmaz. Bizonnyal érdemes lenne újra-
olvasni. A kötet majdnem egy egész fejezetet szentel Vas önéletírásának. Ebben a rész-
ben érjük tetten narratívánk forrását. A könyvet ugyanis minden értelmezője egy szemé-
lyiség leírásaként olvassa, aki múltját feltárva és megértve immár teljes áttetszőségében
áll előttünk, ő Vas István, a Költő. Az értelmezők tipikus eljárása, hogy a regény útmu-
ta-tásai felől olvassák a lírát, amely – szerintük – szintén megfejthető, minthogy megkap-
tuk hozzá Vastól a kulcsot. Ezt a nem teljesen indokolatlan, ámde kissé naiv eljárást kö-
vetve (a lírai és prózai szövegek természetesen olvassák egymást, csak nem olyan szimp-
la módon, hogy az elbeszélő verseire vonatkoztatott filozofémáit közvetlenül elfogadjuk,
ráhúzzuk a versekre. Ugyanilyen joggal olvashatnánk a líra felől a memoárköteteket, no-
ha a versekben nincsenek utalások az önéletrajzra.) elsikkad – s ez a nagyobb baj – a
memoároknak az elemzése, csak referenciális vonatkoztathatóságuk az olvasás tétje. Pe-
dig érdekes dolgok derülhetnének ki. Csak egyet említek, amit már Rónay György és Kő-
szeg Ferenc is észrevett, ám nem tulajdonítottak neki kellő jelentőséget: hogy tudniillik
a lapszéli jegyzetek felülírják a szöveget, melynek szélére kikerülnek. Olvassák és kom-

mentálják. Van tehát egy másik elbeszélő a
szövegben, aki kontrollálja, parafrazálja,
karikírozza a szöveget és létrehoz egy másik
történetet. Hasonlóan a magyar klasszikus
modernség másik reprezentatív regényéhez,
az ,Iskola a határon’-hoz. Úgy hiszem, végső
fokon Vas művének a folyton átrendeződő
hagyományban való stabil jelenlétét veszé-
lyezteti, ha lerögzítjük e különben szim-
patikus, modernista olvasatnál, mely a
személyiség bármi egyébbel való összemér-
hetetlenségét hangsúlyozza.

Mindazonáltal alighanem túl szigorú voltam. Ez a könyv nagyszerű olvasmány. A tör-
ténet, amit elmond, vagy bánom én, megalkot, szép. Olvasása közben mi is részesül-
hetünk a „korral” szemben haladás pátoszából. Ezenkívül, ezzel együtt vagy ettől függet-
lenül nagyon élveztem még Szántó Piroska utánozhatatlanul egyéni bájjal megírt visz-
szaemlékezéseit, Orbán Ottó, Petri György és Várady Szabolcs versét, Tandori Dezsőnek
a Vas-versek tematikus és versformai dialógushálózatát feltérképező írását, Fodor Géza
káprázatos, a kötetben közölt értekezések közül messze kiemelkedő tanulmányát. Ele-
gáns elemzés és visszafogott vallomás egyszerre. Egy kis fordításelmélet, csöppnyi 
versinterpretáció meg Velence, kamaszszerelmek, ,Utas és holdvilág.’ Intellektualitás 
és személyesség. Nem zárják ki egymást. Aztán az ember leveheti a polcról a ,Hét Ten-
ger Éneké’-t (Vas fordításkötete) meg az összegyűjtött verseket. Szóval Szerb Antallal
kérlek, kedves olvasó, hogy ha nekem, rigorózus kritikusnak nem sikerült is min-
dig, legalább te légy régimódi, szervezz magadnak egy csöndes estét, ülj le barátod/barát-
nőd mellé a kanapéra, és olvasd el ezt a könyvet. Tapasztald meg  milyen nagyszerű ér-
zés, csak egy este időtartamára, ,Vígan kimaradni e korból’.

RÉZ PÁL szerk.: Óda az észhez. In memoriam Vas 
István. Nap Kiadó, Bp. 1999.

Vári György

Vas mindkét elbeszélőjét egyfor-
mán Vas Istvánnak hívják.

Ennyiben radikálisabb ez a szö-
veg, amely ezzel a megoldással
megkérdőjelezi az egyugyana-
zonként hozzáférhető történet,
A  történet lehetőségét, csakúgy,
mint elbeszélője önazonosságát. 

Kritika
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A befogadás útjai
Az elmúlt években a magyar irodalomtudomány jelentős lépéseket
tett, hogy behozza elméleti téren kialakult elmaradásait. Kulcsár-

Szabó Zoltán új könyve is eme törekvés részese, hiszen olyan
tanulmányok gyűjteményéről van szó, melyek magas szintű elméleti

iskolázottságról és az ismeretek szellemes alkalmazásáról tesznek
tanúbizonyságot. A szerző az irodalomoktatás számára is fontos

„tanulságokat” fogalmaz meg.

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású irodalomtudósa, Paul de Man, híressé
vált Jauss-kritikájában (1) a Poetik und Hermeneutik csoport elnevezése kapcsán
hívja fel a figyelmet a poétika és a hermenutika problematikus viszonyára. A

poétika metalingvisztikai jellegű, leíró tudományág, míg a hermenutika nem nyelvészeti,
hanem inkább teológiai dimenzióval rendelkezik, és a jelentés meghatározására irányul
– írja. De Man elképzelhetőnek tartja a két tevékenység összeegyeztetését, azonban a
megkülönböztetést mindvégig fenntartja, és mikor tanulmánya végén Baudelaire ,Spleen
II’ című versének retorikai olvasatát állítja szembe a Jauss-féle hermeneutikai inter-
pretációval, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy a szerző hermeneutika és poétika ellen-
tétében lényegében a recepcióesztétika és a dekonstruktivizmus eltérő kérdésirányára
hívta fel a figyelmet, ezzel egyben rávilágítva saját előfeltevéseire is. 

A de Man által jelzett feszültséghez hasonlót vélünk felfedezni Kulcsár-Szabó új köte-
tének címében, hiszen a hagyomány a hermenutika egyik alapfogalma, a kontextus pedig
a posztstrukturalista irodalomelméletekben bír jelentős szereppel. Mind a nemzetközi,
mind a hazai irodalomtudományon belül ez a két iskola rendelkezik napjainkban is a leg-
erősebb pozíciókkal, és az, hogy tárgyalandó könyvünk címében e kettőséget tapasztal-
hatjuk, azt jelzi, hogy Kulcsár-Szabó Zoltán tanulmányai mindkét irányzatból profitál-
nak, szélesebb horizontot nyitva ezáltal az irodalomértés módozataira. 

Ez természetesen nem jelent problémamentes szimbiózist, hiszen a két iskola kérdés-
irányai (természetesen) jelentősen eltérnek egymástól, így összeegyeztetésük sem lehet
automatikus. Mindezt kitűnően mutatja a kötetnyitó, és egyben leghosszabb tanulmány
is, melyben a szerző az intertextuális jelenségek problémakörével foglalkozik. Az inter-
textualitás fogalmát Bahtyin alapján Kristeva dolgozta ki 1967-ben, és a posztstruktura-
lista irányzatok egyik alapvető kutatási területévé vált, ezenkívül pedig a posztmodern
irodalom egyik meghatározó jegyévé. Kulcsár-Szabó szövege a történetiség problémája
felől közelít a kérdéshez, hiszen bár a jelenséggel az elmúlt harminc év során kezdtek el
foglalkozni, az ennél jóval régebbi, mondhatnánk egy idős magával az irodalommal. A
tanulmány szerint az intertextualitásnak több, időtől függő megjelenési formája volt már
a modernizmus előtt is, a legutóbbi „paradigmaváltás” pedig a posztmodern irodalomhoz
köthető. Ez valószínűleg némileg magyarázatot nyújt a hatvanas években a szövegközi-
ség irányában támadt érdeklődésre is, hiszen az maga is eme váltáshoz köthető. 

A történeti megközelítés egyben azt is jelenti, hogy a szerző szükségszerűen ki kell ,
hogy lépjen a posztstrukturalizmus keretei közül, mintegy rávilágítva a rendszer „vak-
foltjaira”. A tanulmány a posztstrukturalista teóriákat hermeneutikai horizontból olvas-
sa: „A szöveg tehát materiális adottságában pusztán csak olyan virtualitás, ami kizárólag
a szubjektumban találja meg aktualitását.” Éppen itt válik hermeneutikailag értelmezhe-
tetlenné a posztstrukturalista szövegfelfogás „szöveguniverzumának” elvileg minden
szöveg között kapcsolatot létesíteni képes generativitása. Az olvasóitól „elválasztott”, s
így „üres helyeitől” is megfosztott „általános szöveg” éppenhogy nem válhat tárgyává

Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus
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semmifajta leírásnak, hanem mintegy a jelek „idealizálásaként” csak a jelhordozókat
teheti meg a szövegközi kapcsolatok vizsgálati tárgyává, amiből viszont már nem szöve-
gek vizsgálata következik. ... Másrészt a kölcsönhatásból fakadóan a recepcióesztétikai
modell is megváltozik, hiszen az eredendően nem foglalta magában az intertextualitást,
azonban ezt a felfogást a szöveg azzal szembesíti, hogy maga a hagyomány sem más,
mint szövegek sora, tehát szintén is inter- avagy kontextus. 

A nyitó szöveg, mint ahogy láthattuk, elsősorban elméleti jellegű, azonban a tanulmá-
nyok többsége interpretáció. Általánosságban mindjükről elmondhatjuk, hogy a magas
fokú elméleti hátteret szellemesen alkalmazzák a gyakorlatban és az idézett elméleti szö-
vegek hozzájárulnak az értelmezések „erősebbé” tételéhez. A már tárgyalt elméleti szö-
vegek ismeretén kívül a tanulmányok az adott téma (avagy szerző) recepciójának mélyre-
ható ismeretéről is tanúskodnak és képesek is párbeszédet folytatni eme recepcióval. 

A modern magyar líra kánonja az elmúlt évek során változásnak indult; a kiinduló-
pontként, így kánonalapítóként kezelt Ady-életmű maga is újraértelmezések tárgyává
vált, és a késő modern kánonon belül is hangsúlyváltozásokat figyelhetünk meg. A ma-
gyar irodalmi életben hosszú időn át József Attila lírája volt egyeduralkodó, a késő mo-
dernség egy másik útját képviselő Szabó Lőrinc nagyon kevés figyelmet kapott. (2) Ez a

helyzet azonban változni látszik, a Szabó
Lőrinc-életmű iránti megélénkült érdeklődés 
jele a Szabó Lőrinc-Újraolvasó kötet (mely-
ben szerzőnk szintén képviselteti magát),
illetve Kulcsár-Szabó eme kötetében talál-
ható tanulmánya. 

A szöveg első része kísérletet tesz a tár-
gyalt szövegkorpusz elhelyezésére az irodal-
mi hagyományon belül, az egyes irányzato-
kat a nyelvről vallott felfogásuk szerint dif-
ferenciálva. Sok panaszunk nem lehet eme
felosztással kapcsolatban, problémát talán
csak Kosztolányi kissé egyszerűsítő besoro-
lása okozhat. („Az önfeltárulkozó szereplíra
és a vallomásos, gyakran deklaratív beszéd-
mód döntő érvényesülése az (ön)kifejezés.

...Ez jellemző az ,Esti Kornél éneke’ Kosztolányijára is, az ő lírájában különösen szem-
betűnő az a nyelvszemlélet, amely az esztétizmus sajátja: a szavak önmagukban rejlő
szépsége, esztétikai minősége a költő által meghatározható, és így a poétikai »szótárá-
ból« bármikor előhívható, a hozzájuk normatív módon kapcsolódó hatásértékkel együtt
(ugyanakkor itt meg kell jegyeznünk azt is, hogy Kosztolányi nyelvvel foglakozó írá-
saiból lényegesen differenciáltabb kép rajzolódik ki.”) Nos, ez a Kosztolányit minden
gond nélkül a klasszikus modernség diszkurzusába helyező felosztás számunkra némileg
problematikusnak tűnik, hiszen a Számadás kötet versei (,Halotti beszéd’, ,Ének a sem-
miről’, stb.) már messze távolodnak az Ady által kijelölt magyar klasszikus modernség
kereteitől és könnyen lehet, hogy Szabó Lőrinc és József Attila mellett a későmodern líra
egy harmadik útját képviselik. Kulcsár-Szabó érvelését egyébként az általa említett
Kosztolányi-vers és az Ady ars poeticájaként tekinthető ,Hunn, új legenda’ össze-
olvasásával is meg lehet támadni, hiszen az Ady vers talán leg-többet idézett sora („Én
voltam Úr, a vers csak cifra szolga…”) által felvázolt statikus viszony, mely pontosan
jelzi a vers, illetve a nyelv eszközként való felfogását, a Kosztolányi-szövegben a
következő módon köszön vissza: „… királyi ösztönöddel / ismersz e még felettest?” Az
állítás kérdéssé alakul Kosztolányinál, melyet ráadásul olvashatunk költői, avagy már
eleve eldöntött kérdésként is. Másrészt az ,Esti Kornél éneké’-ben a vers a tematika

Így válik újraolvashatóvá a
kötet címe is: a hagyományt

magát is fel lehet fogni egyfajta
kontextusként, hiszen más

szövegekre nyit horizontot. A
történeti áttekintés egyébként,

mint ahogy a szerző is
hangsúlyozza, vázlatos jellegű;
valószínéleg érdemes lenne egy

átfogóbb jellegű vizsgálatot
szentelni ennek az izgalmas

témának. 
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alapján is bizonyos mértékben függetlenedik a költőtől, szemben az Ady-vers
kötöttségével: ,Hulltommal hullni: ez a szolga dolga, / Ha a Nagyúr sírja szolgákat
követel.” Itt pontosan az az Adyra, illetve a klasszikus modernségre jellemző probléma-
mentes kapcsolat kérdőjeleződik meg (hiszen a vers és így a nyelv függetlenedik
„gazdájától”), mely alapján a szerző Kosztolányit ebbe a diszkurzusba helyezi.

Az első részben nyújtott irodalomtörténeti elhelyezésnél érdekesebb és fontosabb a
tanulmány második részét alkotó konkrét értelmezés, melyben a szövegközeli olvasás
nagyszerű példájával találkozhatunk. A szöveg szintjén haladó olvasás többnyire mege-
lőzi az előfeltevéseket, így a legtöbb esetben képes elkerülni a saját előfeltevések túlzott
érvényesítése által alkotott „vakság” csapdáját és ilyen módon képes hiteles módon alátá-
masztani az első részben vázolt poétikai szituáltságot. 

A szövegértelmezések közül komolyabb ellenvetéseink talán csak a ,Halotti Beszéd’
dekonstruálásával kapcsolatban lehetnek. A szöveg kísérletet tesz a történelmi dokumen-
tumként kezelt ,Halotti Beszéd’ hermeneutikai dialógusba vonására, és ez mindenkép-
pen dicséretes; azonban maga a dekonstrukció folyamata erősen problematikus. A többi
tanulmány érvelését erősítő gyakori hivatkozások itt ezzel éppen ellentétes hatást fejte-
nek ki és tovább gyengítik a szöveg amúgy is igencsak kétséges integritását. Az olvasó
dolgát tovább nehezítik a rendkívül jelentős stilisztikai hiányosságok, melyek sokszor
szinte magát az értelmezést is lehetetlenné teszik; itt elsősorban az idézőjelek mértékte-
len és sok helyen érthetetlen használatáról van szó. Ez több szövegben is visszaköszön,
azonban leginkább e tanulmány esetében zavaró és sokszor azt a benyomást kelti, hogy
a szerző fogalmazási nehézségekkel küszködött és egyes idézőjeles kifejezéseket csupán
jobb híján használt. Találkozhatunk olyan erőltetett szójátékkal is itt (dimenziókat, illetve
de-manziókat), melyből többel igen pozitív módon nem szerencséltet minket a szerző.
Mindez azért is különös, mert az irodalmi kompetencia magas fokú nyelvi kompetenciát
feltételez, és értelmezései alapján Kulcsár-Szabó magas fokú irodalmi kompetenciával
rendelkezik. 

A záró tanulmány hasonlóan a kötetnyitóhoz egy elméleti kérdést jár körbe példás ala-
possággal: a kánonok és a kanonizáció problémáját. Az elmúlt 15-20 év irodalomtudo-
mányában ez a kérdés fontos szerepet kapott (gondoljunk Stanley Fish munkásságára, il-
letve Harold Bloom áttekintő jellegű könyvére, a ,Western Canon’-ra) és a magyar iro-
dalmi életben is központi szerepbe került. Legújabb kötetének több mint egyharmadát
szenteli Kálmán C. György a kánonok problémájának (3), Szegedy-Maszák Mihály pedig
egy egész könyvben foglalkozik ezzel a kérdéssel. (4) Kánonok, hasonlóan az intertex-
tualitás jelenségéhez, az általunk belátható múltban mindig is voltak, és a mostani vizs-
gálatok, melyek létmódjukra kérdeznek rá, sőt néhány esetben még létüket is megkérdő-
jelezik (például Fish), arra engednek következtetni, hogy a kánonok esetében is hasonló
változás történhet, mint az intertextualitás funkciója és megjelenése terén. A posztmod-
ern korra jellemző „diszkurzus-túltermelés” megnehezíti, illetve megváltoztatja a ká-
nonok hagyományos ritkító, válogató szerepét és így létmódjukat változtatja meg. Talán
erre is utalt Martin Heidegger, mikor ezt mondta: „Az írás lényegénél fogva a kézírásból
származik. (...) Amikor tehát az írást elválasztják lényegi eredetétől, azaz a kéztől és
amikor elterjed a gépírás, az embernek a léthez féződő viszonya változik meg”. (5) Min-
denestre jelenlegi horizontunkból úgy fest, így vagy úgy, de kánonok valamilyen formá-
ban mindig is lesznek, hiszen az értelmezés alapfeltételeit adják azzal, hogy a mindenkori
elvárási horizontot nagymértékben konstruálják. 

Kulcsár-Szabó a kánonok több aspektusát is megkülönbözteti és kísérletet tesz a szoci-
ológia és az esztétika közös nevezőre hozására, hiszen a kánonok megközelíthetők mind
a foucaulti diszkurzuselmélet, mind a jaussi esztétikai elváráshorizont felől. A szöveg
számot vet az irodalmi kánonok történeti beágyazottságával is és a kánonok funkciójá-
nak változásával is. A tanulmány második fele a minden magyar kánonok alapját, a Toldy
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és Bajza neve által fémjelzett első nemzeti kánon kialakulását követi nyomon. Itt volta-
képpen két kánon kialakulásáról van szó, ezt Zrínyi és Gyöngyösi példája demonstrálja.
A folyamat kétosztatú, hiszen az esztétikai érték mellett fontos szerep jut a nevelő jelleg-
nek is, mint ahogy azt Kölcsey ,Vanitatum Vanitas’-a kapcsán láthatjuk. Ezen kérdésirá-
nyok felől történik meg a kánonképzés narratívájának rekonstruálása és annak a folya-
matnak a követése, ahogy a nemzeti kánon halott kánonná válva lényegében felszámol-
ja önmagát. Kulcsár-Szabó észrevételei az irodalomoktatás számára is megszívlelen-
dőek: „Ez a folyamat oda vezetett, hogy – például a nevelés terén – az automatizálódott
»rutininterpretációk« (merev kánon!) mintegy elidegenítették a közönséget a kanonizált
korpusztól (ennek szimptómája például a fiatalság gyakori »berzenkedése« Petőfivel
szemben), s így a kánon lassan »elnémult« (már nem tudja »megszólítani« az olvasókat),
a zárt kánon így »halott« kánonná válva felszámolja önmagát, aminek az lehet az oka,
hogy – az ideologikus kényszerűségek miatt – nem juthatott nyilvánosságra a »másság
kánonja«.”

Az ily módon halott szövegek képtelenekké válnak funkciójuk ellátására és a merev,
elavult előfeltevésekkel operáló oktatási rendszer éppen irodalmi mivoltukat kérdőjelezi
meg, hiszen nem jöhet létre termékeny hermeneutikai párbeszéd olvasó és mű között. A
jelenlegi oktatási modell így éppen azon a téren vall kudarcot, mely a legfontosabb: kép-
telen az irodalomértés kialakítására. 

Ahhoz, hogy az irodalomértés feltételeit újrateremtsük, folyamatosan szemléleti vál-
tásra, termékeny újraértelmezésekre, így több, Kulcsár-Szabó Zoltán kötetéhez hasonló
színvonalas munkára lenne szükség. 

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Hagyomány és kontextus.
Universitas Kiadó, Bp. 1998.

Jegyzet

(1) Magyarul megjelent: JAUSS, Hans, Robert: Recepcióelmélet, esztétikai tapasztalat, irodalmi hermeneutika
(szerk.: Kulcsár-Szabó Zoltán). Osiris Kiadó, Bp, 1997.
(2) vö.: KULCSÁR SZABÓ Ernő (társszerző: KATONA Gergely): Az új lírai beszéd a válaszok hori-
zontváltásában. In: uő: Az új kritika dilemmái. Balassi Kiadó, Bp, 1994, 135. old.   
(3) KÁLMÁN C. György: Te rongyos (elm)élet! Balassi Kiadó, Bp, 1998, 97-225. old.
(4) SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalmi kánonok. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.
(5) idézi: SZEGEDY-MASZÁK Mihály: i.m. 35. old.

Stemler Miklós

Írás, olvasás, irodalom
Szirák Péter azon fiatal irodalomtudósok közé tartozik, akik a
kilencvenes évek kritikai diszkurzusában szakmailag mélyen

megalapozott értekező nyelv(ek) és értelmező módszer(ek)
működtetésével teremtették meg a szakszerű irodalomértés

„alkalmait”. 

Az – irodalmilag lényegében az eltelt három évtizedre értett – „hosszú nyolcvanas
évek” próza- és prózarecepció-története iránt érdeklődő olvasó (akár laikus, akár
szakmabeli) fontos kézikönyvhöz jut hozzá Szirák Péter harmadik önálló köteté-

vel. A „Folytonosság és változás” tizenhárom kortárs magyar prózaíró írásművészetének
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összefoglaló elemzését az egykorú és közvetlen utókorbeli kritikai befogadás értelme-
zésén keresztül végzi el. (Az értekezés ezen alapvető intenciója teszi nem csupán
érthetővé, de tulajdonképpen módszertani szükségszerűséggé is a hivatkozások viszony-
lagosan nagy számát: a „túljegyzeteltség” gyanúját, amely jónéhány kortárs dolgozat ese-
tében talán jogos lehetne, itt a szakirodalommal való produktív dialogizálás reflektált
[„műfajelőírt”] gyakorlata maga hárítja el.) 

A könyv első egységében a Mészöly-, a Nádas- és az Esterházy-„hagyomány” (mint
irodalmunk folytatólagos önértésének szemléleti-poétikai keretei) értelmeződnek; ezt kö-
vetően a Krasznahorkai-, a Bodor-, a Kertész Imre-, a Lengyel Péter-, a Temesi-, a Szi-
lágyi István-, a Grendel-, a Garaczi-, a Márton- és a Darvasi-„olvasás” (mint az eseten-
kénti értelemképzés befogadói retorikája) válik a vizsgálódás tárgyává. A tárgyazottak
(szerzők, művek, életművek) összetételét s arányrendjét érinthető kifogásoknak a könyv
Elő- és Utószavában önreflexív módszertudat megy elébe. Eszerint Tandori, Hajnóczy és
Spiró György, illetve Hazai Attila, Podmaniczky Szilárd, Szijj Ferenc vagy Tar Sándor
művészetének kritikai értelmezhetőségét egy másfajta interpretációs logika éppúgy bele-
írhatta volna e rövid prózatörténeti áttekintés szerkezetébe, mint a szövegben többször
(meg)idézett Mándy Ivánét, Ottlik Gézáét, esetleg Tolnai Ottóét. Érdemes fölfigyelnünk
ugyanakkor arra, hogy Konrád György írói-esszéírói teljesítménye, melynek ,Az Úr nem
tud szaxofonozni’ című kötet még nyitó tanulmányát (!) szentelte, itt „érdemben” meg
sem említődik. Bizonyára azért nem, mert a ,Folytonosság és változás’ értelmezői logi-
kája maga is, miként nem egy meghatározó kritikai szólam, a kortárs prózakánon cent-
rumában ez idő szerint jelen nem lévőnek érzékeli/értékeli Konrád prózáját.

Hasonló értelmezői műgond ügyel az érvvezetés követhetőségére és a fogalomhasz-
nálat világosságára. Míg tehát, például, – mint olvashatni – „A hagyomány e dolgozat ér-
téshorizontjában nem eszközszerűen rendelkezésre álló, bevégzett dolog, hanem az iro-
dalom folyvást újraalakuló »nyelvtana«, kontextusa. Vagyis az (újra)olvashatóság”, ad-
dig az olvasás mint „a jelentésképződés történeti folyamata” s az irodalom története mint
„az olvasás(ok) története” reflektálódik. A munka szemléleti alapjainak befogadáseszté-
tikai meghatározottsága olvasáson és újraolvasáson természetesen nem valamiféle pasz-
szív műélvezet identikusan ismételhető műveleteit érti, hanem ellenkezőleg: az értelem-
képzés érdekében újra és újra – új s újabb jelentés reményében – mozgósított interpretá-
ciós stratégiák működtetését. S ezen az alapon tesz kísérletet hatékonynak bizonyult ol-
vasatok/olvasásmódok lehetséges kritikai hermeneutikájának fölvázolására. Amint egy
értő recenzió fogalmaz: „Az értekezés messzemenően kiaknázza a recepcióesztétikai
megközelítésekből meríthető megfontolásokat, különösen a kikövetkeztetett olvasásmó-
dok előfeltevéseit érintő kritikai fejtegetéseiben.” (Dobos István) (1) Az értelmezés egy
metakritikai szintjén így válhat lehetségessé például az, hogy a szöveg „megújuló primer
irodalom és a megújuló, új szemléletű recepció ritka szinkronitásának pillanata”-ként is-
merje föl a ,Termelési-regény’ 1979-es megjelenését. Az pedig már a dolgozat nemzet-
közi tájékozódásának igényét dicséri, hogy – a külföldi (s nem ritkán idegennyelvű) sza-
kirodalom rendszeres hivatkozásán túl – a magyar irodalom más országokbéli fogadta-
tását is figyelemben részesíti. Ezt árulja el az ,Emlékiratok könyvé’-vel foglalkozó
fejezet megállapítása, amely tudatosítja: „A mű iránti érdeklődés itthon meg-megújul,
német nyelvterületen végbemenő kanonizációja sem elhanyagolható.”

Az irodalomtöténeti jóslásoktól programosan tartózkodó kritikai beszéd összegzéskép-
pen – a tárgyalt időszak s a jelen alkotói-befogadói tendenciáinak fényében – alkalmasint
csekély kockázattal jelentheti ki: „Noha az egyidejű irodalmi kommunikáció a történő
megértés formáló erejének kitéve nehezen megjósolható változások elé néz, egyelőre
nem túlzás kijelenteni, hogy a Mészöly- és az Esterházy-recepció nyitotta irodalomértési
horizont tartósan befolyásolni látszik a honi olvasási retorikákat.” A hagyomány-
történések mint olvasásmód-(át)alakulások megszakításos folyamataként értett iro-
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dalomtörténet jelzett szakaszát Szirák Péter munkája – a változó folytonos-ság szemléleti
elve jegyében – sikerrel szólítja és szólaltatja meg. Minden valószínűség szerint „erős
olvasatot” valósítva meg – ennek általa ajánlott értelmei közül  „hatásos értelemkon-
strukció” jelentést téve visszaírhatóvá saját teljesítményére. Jellemző módon a kötet egy
bíráló méltatása sem térhetett ki annak elismerése elől, hogy a tárgyalt mű „fontos könyv,
amely megkerülhetetlen kiindulópontját képezi az e korszakra irányuló további vizs-
gálódásoknak” (Menyhért Anna) (2) Annál is inkább így lehet ez, minthogy reflexiós
műveleteinek módszertani megalapozásában mindvégig önnön kontextuális/temporális
feltételezettségének („kiszolgáltatottságának”) kényszerű belátása „működik közre”: „A
hatástörténet előreláthatatlansága, az esztétikai tapasztalat áthelyeződő megújulása [...]
hamar »elavulttá« teheti e könyv fejtegetéseit, olvasástörténeti konstrukcióit.” Hiszen a
kánonelméleti távlatosság általánosító megfogalmazásában: „A kánonok lényegéhez tar-
tozik, hogy már megalkotásuk pillanatában érvényüket veszítik. Nélkülük elképzel-
hetetlen műalkotások megközelítése, de a megértés egyszersmind a létező kánonok rom-
bolását teszi szükségessé. Ez a kettősség olyannyira elválaszthatatlan a művészet s így az
irodalom létezési módjától, történetiségétől, hogy egyetlen olvasó sem függetlenítheti
magát tőle. Olvasni annyit jelent, mint megtagadni olyan kánonokat, amelyeket elődeink
alakítottak ki.” (Szegedy-Maszák Mihály) (3)

„Az olvasás nagy felelősségtudata” (Lyotard), bár ezt alighanem csak fáradságosan
példázhattuk volna, nyilván Szirák Péter kivételes hermeneutikai műgonddal megalko-
tott könyvében sem hoz(hat)ott létre támadhatatlan, minden olvasó számára elfogadható
„értelemkonstrukciókat”.  Ám – Simone Weil szelíd pátoszát némi önkénnyel idézve e
ponton –: „Ki dicsekedhetik azzal, hogy helyesen olvas?” (4)

SZIRÁK PÉTER: Folytonosság és változás. Csokonai
Kiadó, Debrecen, 1998.

Jegyzet

(1) DOBOS István: Alföld Könyvek. (Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok; Szirák Péter: Folytonosság
és változás; Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai.) Alföld, 1999. 8. sz., 87. old.
(2) MENYHÉRT Anna: Olvasás és metaolvasás. (Szirák Péter: Folytonosság és változás.) Élet és Irodalom,
1999. április 30., 15. old.
(3) SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Utóhang: Kánon és de(kon)strukció. In: uő: Irodalmi kánonok. Csokonai
Kiadó, Debrecen, 1998. 194. old.
(4) WEIL, Simone: Jegyzetfüzet. (Ford.: Bárdos László–Jelenits István) Új Mandátum Könyvkiadó, H.n. é.n.,
78. old.

Halmai Tamás

Kritika
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Tehetség
Vác a helyszíne a Magyar Tehetséggon-

dozó Társaság szakmai rendezvényének és
éves közgyűlésének. Mint köztudott, a tár-
saság választmánya bizalmat szavazott
Czeizel Endre elnöknek.

Kárpátalja
Pornói Imre és Szabó József a szer-

kesztői annak a kötetnek, melyet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagó-
giai Intézet adott ki a magyar iskola ezer
évére emlékezvén. A kötet címe ,Szemel-
vények Kelet-Magyarország és Kárpátalja
iskolatörténetéből’. 

Mustra
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Pedagógiai Intézet módszertani pályázatá-
nak legjobb munkáiból készített kötet
jelent meg a fenti címmel. Az írások iga-
zolják, hogy a pedagógia, az iskola
humanizálásának, a személyiségfejlesztés-
nek, az elfogadó pedagógiai magatartás-
nak vannak a mindennapi pedagógusma-
gatartásba beépült készségei, fogásai a
hátrányos helyzetű régióban, a legne-
hezebb feltételek mellett működő iskolák,
óvodák pedagógusaiban is. Sok írás szól a
cigánygyerekekkel és szüleikkel alakuló
konstruktív pedagógiai kapcsolatról.

Könyv és Nevelés – újra
Szellemesen jegyzi meg bevezetőjében

a főszerkesztő, Balogh Mihály, hogy az
idők múltával bizony az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum folyóiratát a
„kor szellemében” „Információ-hordozó
és Személyiségformáló Pedagógiai Ráha-
tás” néven kellene illetni. Ám a tradíció
kötelez: Könyv és Nevelés néven rangos
folyóirata volt az iskolai könyvtárügynek
évekig, váratlanul 1987-ben szakadt meg a
folyam, s 12 év után indul újra a folyóirat.
Dokumentumai tükrözik a szakma vál-
tozásait és az OPKM gazdagodott
funkcióit is, így a tankönyv-ügy, a tan-

szerügy is önálló rovatokat kapott. Ami
még fontosabb: újra van rendszeres kri-
tikai orgánuma a gyermek- és ifjúsági iro-
dalomnak: önálló rovat maradt a lapban.

Takács Géza lapja
Az „iskola vaskos bástyáit” ostromolni

nem szűnő szakember lapot alapít: Iskola-
kép címmel. A sajtóban közzétett fel-
hívásában a szerkesztő a napi gyakorlatra
reflektáló kollégáit toborozza szerzőnek.

Usinszkij
Ki emlékszik már Usinszkijra? Olyan

oroszos a neve, tán még gyanús is – véli a
mai olvasó. Holott K. D. Usinszkij a 19.
század utolsó harmadának nagy hatású,
nyugatos tájékozódású polgári pedagó-
gusa volt Oroszországban. Nemzeti
klasszikus. A modern fejlődés úttörője.
Kortársa a mi nemzeti klasszikusainknak,
nemzeti liberálisainknak. Szabó Miklós
kismonográfiája, melyet az OPKM adott
ki, ezért hiánypótló kiadvány.

Amatőr bábmozgalom
Az egri Ifjúsági Ház rendezésében

hatodik ízben sorra került országos gyer-
mekbábos fesztivál előestéjén szakmai
konferencián jelentette be: felkészültnek
érzi magát, hogy a gyermekek bábjátékos
mozgalmában súlyponti szerepet vállalva
a fesztivált valóságos, évente sorra kerülő,
az országot megmozgató, felmenő rend-
szerű rendezvénnyé fejlessze. Ebben segít-
séget kap a Harlekin Bábszínház egykori
alapítóitól, akik érzik az amatőrizmus
iránti és a gyerekvilág iránti elkötelezett-
ségüket. A feladatvállalásban segíti az
egrieket a budapesti központú Bábjátékos
Egyesület (Internet-címe: www.jatehaz.
skicc.hu/babjatekos). A konferencia alkal-
mat adott a mustrára is, a NAT-korrekció
megtépázta a bábos mozgalmat, hiszen
korábban remélt diadalútjuk az iskola
világába megszakad. A megyei köz-
művelődési központok hatóereje csök-
kent. A képzés kevés és drága. A bábcso-
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portok találkozóinak gátat szabnak a
közlekedési költségek. A bábmozgalmat
korábban segítő úttörőmozgalom figyelme
nem terjed ki már olyan intenzitással, más
gyerekszervezetek érdeklődését még fel
kell  kelteni. Mindenesetre az egri találko-
zók törzsvendégei a miskolciak, a szabol-
csiak, a hevesiek, Hajdú-Bihar-beliek,
csongrádiak, Tolna megyeiek, Somogy és
Zala megyeiek, komáromiak, veszpré-
miek. Néhány megyében idén is szervez-
tek bábos találkozót. Felvetődik a
regionális szervezés esélye, illetve más
civil társulások lehetőségének végiggon-
dolása. A konferencia résztvevői úgy vél-
ték, hogy egy jól szervezett fesztiválrend-
szer dinamizálhatja a nagy hagyományú,
de ma kritikus helyzetben lévő gyermek-
bábmozgalmat. Egy korszak jelképes
zárókövének tekinthető a minap elhunyt
Koós Iván emléke, aki magában egyesí-
tette a gyermekeknek játszó profi bábjáté-
kost, az amatőrmozgalmat segítő-koordi-
náló szakembert, sőt a játszóházas peda-
gógiai bábjátékot űző játékost is. Vajon 
felidézhető-e még ez a hármas egység?

Civil szervezetek
A hazai pedagógusszervezetek nagy

része  mérföldkőnek élvén meg az évtized-
fordulót, közgyűléseiken rendre szám-
vetést készítettek. Sajátságos, hogy
csaknem hasonló mérleget vont a Magyar
Drámapedagógiai Társaság, az Academia
Ludi et Artis, a Magyar Tehetséggondozó
Társaság, az Általános Művelődési
Központok Országos Egyesülete és a 109
éves Magyar Pedagógiai Társaság is. Új
vonzó tevékenységi formákkal kell a
szervezet „kifáradása” ellen küzdeni,
fiatalítani a tagságot, távolabb maradni az
oktatáspolitikától. A folytonosság és a
megújulás egysége jegyében eszközöltek
változásokat vezetési szerkezetükben is.

Közoktatási minőségbiz-
tosítás az OKKER-rel
Az OKKER – a hazai szakmai fejlesztő

műhelyek egyikeként  – szakmai súlyának,
szolgáltatásai minőségével kivívott presz-
tízsének megfelelően részt kíván venni a
közoktatást érintő modernizációs folyama-
tok kibontakoztatásában, a minőségpoliti-
ka alakításában és érvényesítésében.

Az OKKER minőségbiztosítási filozó-
fiájában alapvetően TQM-elkötelezett-
ségű. Fő elve az alkalmazkodás: adaptív
minőségbiztosítással minden intézmény,
intézményfenntartó egyedi célkitűzései-
hez, lehetőségeihez és szükségleteihez
igazítja, adaptálja a minőségbiztosítást
szolgáló tevékenységeit. Az oktatá-
si–nevelési folyamatokban résztvevők
érdekeltségére, elkötelezettségére épít. A
korrekt önértékelést, önellenőrzést segíti.
Fenntartók és intézményhasználók együtt-
működését szorgalmazza.

Az OKKER minőségbiztosítási szolgál-
tatásai sokoldalúak: intézményi minőség-
biztosítási rendszerek kialakításában való
szakértői részvétel, komplex szerviz; kom-
petenciafejlesztés; képzések, tréningek;
egyéni tanácsadás; eszközfejlesztés;
minőségbiztosítási eszközök (beleértve az
értékelési-ellenőrzési eszközöket is) rend-
szerezett nyilvántartása, erről szóló
folyamatos, szakszerű tájékoztatás; szak-
irodalmi tájékozódás, kutatás és tájékoz-
tatás; kiadói és terjesztői tevékenység
(kiadványok, módszertani füzetsorozat,
periodika).

Feladatot vállal a minőségbiztosítási
rendszer intézményei és fenntartói szint-
jein. Tevékenységét mindenkinek felajánl-
ja, s akik az együttműködés lehetőségével
élni kívánnak, azoknak – megegyezés után
– szolgáltatási eszköztárát készséggel bo-
csátja rendelkezésére. Ennek megfelelően
kész iskolafenntartók, alapítványok, óvo-
dák, iskolák, alapfokú művészetoktatási
intézmények, nevelési tanácsadók, eltérő
tantervű oktatás-nevelési intézmények,
bentlakásos intézmények minőségbiz-
tosítási folyamatainak beindításában és
működtetésében nyújtott egyedi, illetve
folytatólagos segítségre. Kitüntetett fi-
gyelmet kíván fordítani azokra az
intézményekre, területekre, melyek – bár-
mely okból – korábban nem tájékozódtak
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innovációk, szakmai fejlesztő műhelyek
segítsége, minőségbiztosítási rendszerek
irányában. Az OKKER minőségbiztosítási
programjához jeles elméleti és gyakorlati
szakemberek adják nevüket és szaktudá-
sukat. A fejlesztő munkacsoport tagjai
képzettek, magas szintű autonómiával és
felelősséggel teljesítik vállalásaikat. A
munkacsoport nyitott: a fejlesztések,
képzések során kitűnt szakemberek
folyamatosan csatlakozhatnak a munká-
hoz.

Az OKKER kölcsönös érdekeltségen
alapuló tartós együttműködésre törekszik
kapcsolatteremtést igénylő intézmény-
fenntartókkal, intézményekkel és más
minőségbiztosítási műhelyekkel. Készen
áll integrált információs rendszer működ-
tetésére – természetesen tiszteletben tartva
a szerzői és egyéb jogokat, üzleti érde-
keket; készen áll – a kölcsönös érdekeltség
jegyében – tapasztalatainak rendszeres
közreadására, cseréjére, összehangolt
közös akciók kezdeményezésére, ezekben
való részvételre.

A közoktatás fejlesztésének általános
társadalmi-nemzeti érdekeit tekinti elsőd-
legesnek.

Művelődéstörténet
Gelencsér Katalin nevét jól ismerik a

közművelődés és közoktatás határain elhe-
lyezkedő szakemberek. Jól ismeri ő az
iskola, az ifjúsági szervezetek világát,
miközben elkötelezett művelődés-
szervező. A lélektől lélekig ívelő „nép-
művelés” szakembere. Most nagy szak-
mai-társadalmi összefogásban a JPTE, a
Magyar Művelődési Intézet, a Mikszáth
Kiadó, nemkülönben a Német Népfőisko-
lai Szövetség Nemzetközi Együttműkö-
dési Intézete (az IIZ/DVV) egyesítette for-
rásait, erőit, hogy Gelencsér Katalin sok
intézményben használt ,Művelődéstörté-
net’-e két kötetben megjelenjen. Alcíme:
Tanulmányok és kronológia a magyar nép
művelődésének, életmódjának és mental-
itásának történetéből. A szerzők közt a
hazai közgondolkodás jelesei: Ancsel Éva,
Kosáry Domokos, Glatz Ferenc, Németh

G. Béla, a nemzetközileg ismertek köztük:
Bahtyin, Mirceea Eliade, Roger Vaillois
stb. Az ő kultúraelméleti írásaik alkotják
az első kötetet. A második kötet a tár-
sadalomismeret, művelődéstörténet és
közvetlenül a közművelődés-történet mai
magyar szerzőinek tollából közöl egy-egy
fejezetet a család és életmód kérdései után
a 18. századtól folyamatosan egészen
Ausztria-Magyarországon át a central-
isztikus közművelődési törvény, illetve az
ezt felváltó úgynevezett társadalom-
vezérelt közművelődési törvény kelet-
kezéstörténetéig. Ez utóbbi megfogalma-
zásának Gelencsér személyes részese volt. 

Az iskolai tudás mérése
Baranya megyében

Az iskolai tudás mérése Baranya
megyében (1999.) címmel december 3-án
a Janus Pannonius Tudományegyetem
Tanárképző Intézete és a Pécsi Akadémiai
Bizottság Pedagógiai Munkacsoportja
konferenciát szervezett, amelynek kereté-
ben megvitatták az 1999. tavaszán a Bara-
nya Megyei Pedagógiai Intézet, az Orszá-
gos Közoktatási Intézet Kutatási Központ-
ja, a József Attila Tudományegyetem Pe-
dagógia Tanszéke és a Tanárképző Intézet
együttműködésében lebonyolított tudás-
mérés folyamatával és elsődleges ered-
ményeivel kapcsolatos tapasztalatokat. A
mérés egyik újdonsága az volt, hogy a tan-
tárgyi méréseket összekapcsolták szemé-
lyiségvizsgálati, gondolkodásvizsgálati és
intelligenciavizsgálati tesztekkel, valamint
széles körű, szociológiai jellegű adat-
felvétellel.  A vizsgálat céljai az alábbiak
voltak:

– a minőségbiztosítás egyik feltéte-
leként létrejövő vizsgaközpontok tevé-
kenységének és adatbázisának mega-
lapozása;

– a baranyai – ezen belül elsősorban a
pécsi – tanulók teljesítményeinek összeha-
sonlítása a szegedi és az országos teljesít-
ménymérések eredményeivel;
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– a tantárgyi, az induktív és a deduktív
gondolkodást mérő tesztek eredményeinek
összevetése a személyiségvizsgálati
eljárásokkal nyert adatokkal;

– a tanárképzés tartalmi reformjának
előkészítése a tantárgyi teljesítmények, az
alkalmazható tudás, az osztályzatok és a
személyiségvizsgálatok összehasonlító
elemzése útján nyert eredmények alapján;

– a tanári tevékenység és a tanulói tel-
jesítmény összefüggéseinek vizsgálata;

– az iskolai minőségbiztosítás elemi
feltételeinek megteremtése az iskolai adat-
bázisok megteremtésével és az elemzést
végzők felkészítésével.

A mérésbe bekapcsolódó intézmények
és iskolák vezetőinek, kutatóinak szak-
tanácsadóinak és pedagógusainak mintegy
110 fős körében az alábbi előadások hang-
zottak el:

– Tájékoztató az iskolai tudásmérés cél-
jairól, területeiről, résztvevőiről és a vár-
ható produktumokról (Kocsis Mihály
tudományos munkatárs, JPTE Tanárképző
Intézet).

– Tantárgyi mérések: biológia (Géczi
János egyetemi docens, JPTE Tanárképző
Intézet).

– Tantárgyi mérések: fizika (Takács
Viola egyetemi docens, JPTE Tanárképző
Intézet).

– Tantárgyi mérések: kémia (Vargáné
Kömlői Gyöngyi szaktanácsadó, Baranya
Megyei Pedagógiai Intézet).

– Tantárgyi mérések: matematika (Kis-
károly Jánosné szaktanácsadó, Baranya
Megyei Pedagógiai Intézet, Gombocz
Ernő szaktanácsadó, Baranya Megyei
Pedagógiai Intézet, Bereczkyné Székely
Erzsébet középiskolai tanár, Leőwey Klára
Gimnázium).

– Tantárgyi mérések: történelem (Sár-
váriné Lóky Gyöngyi igazgatóhelyettes,
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium).

– Tantárgyi mérések: angol nyelv (Si-
monné Mrázik Júlia egyetemi tanársegéd,
JPTE Tanárképző Intézet).

– A természettudományok gyakorlati
alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok
tapasztalatai (Szegedi Györgyi szakta-

nácsadó, Baranya Megyei Pedagógiai
Intézet).

– Az olvasásértés vizsgálatának általá-
nos tapasztalatai (Bredács Alice szak-
tanácsadó, Baranya Megyei Pedagógiai
Intézet).

– A pszichológiai vizsgálatok általános
tapasztalatai (Vágó Irén tudományos
munkatárs, Országos Közoktatási Intézet
Kutatási Központ).

– A tudásméréssel kapcsolatos hát-
téradatok általános jellemzői (Reisz
Terézia tudományos munkatárs, JPTE
Tanárképző Intézet).

– A tudásmérés folyamatának és ered-
ményeinek makrostatisztikai összefüggé-
sei (Balázs Éva igazgató, Országos
Közoktatási Intézet Kutatási Központ).

Mentor
Oktatási, egészség- és életmódmagazin

1999. decemberi számának tartalmából

Szunomár Zoltán: Ahol az érdemjegyet
bizalmasan kezelik

Rudas Péter: Demonstráció vagy tár-
gyalás? 

Moldova Ágnes: Esőemberek
Bonifert Mária: "Ez a város most már az

én városom is"
Fukk Enikő: A Zöld Kakas
Mihály Ildikó: Zenei stílusok és

kábítószer-fogyasztás
Rév Ilona: A megújult Fazekas
Támpont - tankönyvkritikai melléklet

(Karlovitz János Tibor szerkesztésével)


