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Gondolatok Nagy Ádám Jedik, varázslók és zombik mint 
diskurzusképző konstruktivisták című cikkéhez 

 
 

1. FÖLDRAJZ: AZ ELTŰNŐ TUDOMÁNY 

 
Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a mai 10–18 éves korosztály sokkal nagyobb érdeklő-
déssel és várakozással, sőt elvárásokkal áll sorba egy soron következő sci-fi alkotás mozis pre-
mierének bemutatóján, mint amilyen kedvvel készül a soron következő földrajzórára. A 
probléma összetett, nem is vállalkozhatunk arra, hogy részleteiben bemutassuk ennek aspek-
tusait, inkább csak arra keresünk válaszokat, hogy tudományos-fantasztikus alkotások (leg-
inkább a nagy közönséget vonzó blockbusterek) jó alapot szolgáltathatnak-e az elmozdulás-
hoz egy korszerűbb szemléletű, a popkulturális alkotásokat jobban befogadó és alkalmazó 
földrajzoktatás irányába. 

Mit is tanulunk földrajzórán? Természetesen a NAT nagyon pontosan meghatározza, 
hogy a Földünk és környezetünk műveltségi terület és ezen belül a földrajz milyen fejlesztési, 
oktatási feladatokat kell, hogy ellásson.  De ha nagyon lényegre törőek akarunk lenni, akkor 
a geográfia a bennünket körülvevő világ természeti és társadalmi folyamatainak, valamint 
ezek egymásra hatásának, komplex rendszereinek leírása. Még konkrétabban: a hallgatók és 
diákok szemszögéből, egy „kevésbé szeretett” óra. A felmérések alapján, amelyek természet-
tudományok kedveltségi rangsorát mutatják (például Chrappán, 2017), a földrajz általában 
a rangsor második felében foglal helyet – úgy, hogy az alsó tagozatos természetismeret még a 
rangsor második helyén áll.  Tehát az évek előrehaladtával elrontunk valamit. 

Hol kereshetjük a hibákat? Mert bár a tankönyvek megújultak, színesek, hívogatóak és 
informatívak lettek, az órák (ezek szerint) nem tudtak igazi élményt adni, igazi perspektívát 
nyújtani a világ megismeréséhez. Értelemszerűen ezen nem segítettek az állandóan csökkenő 
óraszámok sem, de ettől még tény marad, hogy forradalmi módszertani megújulásnak nem 
igazán lehettünk tanúi eddig.  

Ha a középiskolából kilépőket vizsgáljuk, akkor felfgyelhetünk a tudományterülethez 
kapcsolható másik érdekes jelenségre is. Miért választják a hallgatók az egyetemi tanulmá-
nyok során a földrajzot? Mert a geográfia a természettudományok „beugró” szintje. Ez még 
akkor is igaz, ha a földrajz mint klasszikus természettudomány a középiskolai szint felett 
nem létezik, tehát ismeretanyagával könnyen nyerhető egy televíziós kvízműsor. Ez a tudás 
azonban már nem elégséges egy Marsutazás tudományos megalapozásához. Ebből 
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következően reálisan úgy tűnik fel, hogy a diák szá-
mára földrajz elsajátítása (tisztelet az igazán elhivatott, 
hallgatóknak) nem követel meg magas szintű, fizikai, 
kémiai, matematikai ismereteket.  

Mikor volt utoljára kurrens termék, jól „eladható” 
diszciplína, széles rétegeket megmozgató, gyerekek 
képzeletét megmozgató tudomány a földrajz? Amikor 
a világ megismerése egy bátorságpróbával volt azonosítható. Amikor tudósok, kalandorok, 
tengerészek új kontinenseket, magasságokat, mélységeket, a világtól elzárt egzotikus terüle-
teket fedeztek fel. Amikor Stanley-k és Livingstone-ok, Scottok és Amundsenek jártak kö-
zöttünk.  És hol vannak most a nagy kihívásokat kereső kalandorok, innovatív, mindent 
problémát megoldó mérnökök? Itt járnak a gyerekek mindenapjaiban, csak Indiana Jones-
nak, Obi Van Kenobinak és Kirk kapitánynak vagy éppen Vasembernek hívják őket. 

És ezeken a hősökön keresztül, akikkel azonosulni szeretne a rajongó, tudják visszacsem-
pészni a tudományos-fantasztikus alkotások a világra való rácsodálkozás lehetőségét. Meg-
nyitják az utat új univerzumok felfedezésére, megismerésére, átutazva naprendszereken, té-
ren és néha időn át, bemutatva a mi világunkhoz hasonló, vagy éppen attól merőben eltérő 
földrajzi, fizikai kereteket. Azzal a megborzongatató lehetőséggel, hogy talán egyszer el-
mondhatják magukról, hogy a valóság csíráira találtak rá. 

 

2. TERMÉSZETTUDOMÁNY VS. SCI-FI 

 
Az, hogy egy sci-fi blockbuster tudományos szempontok alapján mutathat-e önmagán, szó-
rakoztató funkcióján túlra, nem lehet kérdéses. H. G. Wells és Orson Welles csillagászatra 
gyakorolt hatása talán Einsteinéhez mérhető. Wells tudományos-fantasztikus regénye, a Vi-
lágok harca és Welles ezen a regényen alapuló rádiójátéka mélyebb nyomokat hagyott, mint 
Einstein talán mindenki számára ismert képlete. Hiszen létrehozta az azóta az emberiség 
kollektív tudatában létező marslakó fogalmát. A marslakó kifejezés vált a földön kívüli élet 
szinonimájává. Gondoljuk csak bele: soha nem használjuk a Jupiter-lakó, vagy a Vénusz-
lakó kifejezéseket, köznévként semmiképp, az idegen létforma majdnem minden esetben 
egyenlő a marslakóval. Wells és Welles munkája emellett megalapozta a Mars tudományos 
megismerésnek motivációját. Egyre többen kezdtek el foglalkozni a bolygóval, fiatalok soka-
sága nézett csak azért távcsőbe, hogy lássa „a marsi csatornákat”. Nem azt találtak, természe-
tesen, de a sok amatőr megfigyelőből lett csillagász, akik később a tudományos megismerés 
motorjai lettek, és ma mát tudományos igényességgel tehetjük fel a kérdést: van-e élet a 
Marson? 

Ha jobban átgondoljuk, akkor azok sok szakkifejezés – hipertér, fekete lyuk, klónozás, 
jégkorszak, éghajlatváltozás, fénysebesség – nem azért váltak a társadalom széles rétegeiben 
ismert és használt fogalmakká, mert megtanultuk azokat, néha igen unalmas, tantermi kere-
tek közé szorított fizika, vagy földrajzórán. Hanemmert megnéztük a Csillagok között, A Szi-
get, vagy éppen a Holnapután című filmeket.  
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A sci-fi világának töretlen népszerűsége miatt a leg-
több természettudományos ismeretterjesztő tévécsa-
torna nagyon sok esetben már tudományos-fantaszti-
kus kerettörténetben mutatja a be univerzumunk 
természettudományos csodáit. Ilyen például a Natio-
nal Geographic által készített Mars – Utunk a vörös 
bolygóra sorozata, ahol a jelen és az elképzelt jövő úgy keveredik, hogy végig egy tudomá-
nyosan megalapozott tényanyaggal találkozhatunk. De hasonló módon megnézhetjük, hogy 
korunk egyik legismertebb tudományos ismeretterjesztő tudósa Neil deGrasse Tyson ho-
gyan vezeti át űrhajóját a Kozmosz rejtélyes végtelenjén.  

A leghíresebb ismeretterjesztő sorozat, amelynek felvállalt célja, hogy a tudományos fan-
tasztikum találmányait, ötleteit bemutassa, és azokat a tudomány mai állás alapján reprodu-
kálja, vagy magyarázza, a fizikai egy forradalmian új területének elismert kutatójához, 
Michio Kakuhoz kötődik. A húrelméletet megalapozó tudós a Discovery Science Sci-fi tu-
domány c. sorozatában lézerkardot épít, felveti a láthatatlanság problémáját, vagy éppen űr-
hajót mutat be, ami csillagok között halad. 

Talán kicsit elkapkodott módon, de nálunk is forgattak olyan sci-fi alapú kerettörté-
netbe ágyazott, természettudományos ismereteket közvetítő (feladatokat ezek segítségével 
megoldó) tévésorozatot, az Űrgammákat, amelynek alapvető célja volt a természettudomá-
nyok „közelebb hozása”, emészthetőbb formában való megismertetése a fiatalabb korosz-
tállyal. A gyerekek körében hihetetlenül népszerű lett. 

Ha mélyebb magyar gyökereket keresnénk, akkor az első olyan magyar természettudo-
mányos történetet kell elolvasnunk, amely sci-fi alapokon próbált ismereteket közölni; Ez 
Jeges Károly pécsi fizikus Utazás az atomok birodalmába című, 1943-ban megjelent munkája 
volt. 

A sci-fi kortárs népszerűségét felhasználva hazánkban is megjelentek az első alkotások, 
amelyek a sci-fi segítségével mutatnak be – és egyben tudományos részletességgel járnak kö-
rül – természettudományos problémákat a fizika (Nagy és Orosz, 2019, Bokor, 2019, Vinkó, 
2019) vagy a földrajz (Pirkhoffer, 2019) tárgyköréből. 

 Az elmúlt száz év során, a természettudományok nagyon gyors fejlődése miatt a ben-
nünket körülvevő természeti folyamatok, események részletekbe menő, tudományosan meg-
alapozott megismerése rendkívül nehézzé vált. Ezzel párhuzamosan a megértést segítő eljárá-
sok, eszközök is olyan bonyolultsági fokot értek el, ami egy átlagember számára az értő, 
átlátó megértést szinte lehetetlenné tette. Hatalmas távolság alakult ki az ismeret és a valós 
mélységű tudás között. És azt az átkötő hidat, a megismerést, a megértést segítő funkciót, 
amire a természettudományos ismeretszerzés bonyolultsága miatt volt szükség, a mitológiá-
tól, mesétől, vallásos magyarázatoktól részben átvették a tudományos-fantasztikus könyvek 
és filmek. 

A mitikus, vallásos, meseszerű világmagyarázatok azért lehettek sokáig versenyképesek a 
valóság analitikus leírásaival, mert egyszerű és érthető alternatívákat nyújtottak a megértés-
hez. Sokkal könnyebb volt elfogadni, hogy Héphaisztosz kovácsműhelye az Etna, mint 
megérteni a lemeztektonika összetett folyamatainak sokaságát. Mára a sci-fi sok esetben 

könnyebb volt elfogadni, 
hogy Héphaisztosz 

kovácsműhelye az Etna 
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ugyanolyan tudományosnak tűnik (legtöbb esetben az 
is), mint a valódi tudomány – sokszor szakszerűen, tel-
jes hitelességgel mutat be egy-egy folyamatot –, de ér-
dekes módon ma pont ezért válnak az ilyen művek a 
szélesebb közönség számára hiteles világmagyarázattá. 

Talán a legjobb példa ennek demonstrálásához a 
2014-es Csillagok között című alkotás. A film teljes rea-
lizmussal próbálja bemutatni a történet legfontosabb természettudományos „szereplőjét”, a 
fekete lyukat.  A film tudományos tanácsadója az a Kip Thorne volt, aki a fekete lyuk mate-
matikai és fizikai modelljének kidolgozója (és aki később, 2017-ben a gravitációs hullámok 
megfigyelésével kapcsolatos munkásságáért Nobel-díjat kapott). Sőt, a filmben látható CGI 
modell olyan pontosan írja le a valóságot, hogy Thore és munkatársainak a neves Classical 
and Quantum Gravity folyóiratban közölt cikkében is az jelent meg (Tunzelmann, Franklin 
és Thorne, 2015). 

A tudományos-fantasztikus alkotás mindig hordozza a tudományosság csíráit. Termé-
szetesen a tudományos-fantasztikus alkotások világa sokféleképpen tagolható. De ha a ter-
mészettudományok oldaláról tekintünk rájuk, akkor a leggyakoribb felosztás, amivel talál-
kozhatunk, az a hard és soft kategóriába való besorolhatóság (Wolfe,1986). A hard ebben az 
esetben azt jelenti, hogy az alkotás – film vagy könyv – valós természettudományos alapo-
kon áll, vagy olyan kérdéseket vet fel, amelyek lehetőségét a modern természettudomány 
nem zárja ki, tehát a szigorúan a fizika, kémia, biológia vagy éppen a földrajz törvényei alap-
ján továbbgondolható keretekben valósul meg. 

 

3. A SCI-FIK FÖLDRAJZI UNIVERZUMA 

 
A nagy klasszikus sci-fi világok tágabb értelemben értelmezhetőek; önállóan létező, termé-
szettudományos elvek mentén vizsgálható, a szó tudományos értelmében vett univerzumok-
ként. A Star Wars, a Star Trek, a Dűne történetei mögött nagyon pontos, részletekig megal-
kotott természettudományos valóság létezik. Aki kilép a moziból és többet akarván 
megtudni a látott világ alapjairól utánanéz azoknak, egy rendszerezett ismeretanyaggal fog 
találkozni. 

Ez az ismeretanyag nagyon sok esetben a földrajzban megszokott leírási sémákat követi, 
hiszen alkotói megjelenítik a tágabb teret, ahol a történet játszódik. Térképeket közölnek a 
galaxisról vagy galaxisokról, amelyekben a távolságok valóságos térben is értelmezhetőek. 
Majd tankönyvszerű leírásokat kaphatunk egy adott rendszer (naprendszer) csillagairól, 
bolygóiról, azok fizikai, kémiai paramétereiről.1 A természettudományos adatokon túl pedig 

 
1 Két példa: https://starwars.fandom.com/wiki/List_of_planets és https://memory-alpha.fandom.com/ 

wiki/Category:Planets) 
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nagyon széleskörűen tájékozódhatunk az adott bolygó 
vagy hold népességéről, a népesség összetételéről, vagy 
azokról a gazdasági ágakról, amelyek az adott planétán 
meghonosodtak. 

A történetek földrajzi valóságtartalmának háttérku-
tatottsága minden sci-fi univerzumban megfigyelhető. 
A hivatalos kánonban megjelenő információkat na-
gyon gyakran legendák egészítik ki, válaszokat, leírásokat adva olyan dilemmákra, helyszí-
nekre, amelyek nem teljesen kifejtettek az eredeti történetekben. Azok a kérdések, melyek 
azt firtatják: „Merre található a Star Wars galaxisa? Létezhet-e valóságban a Tatooin mint 
bolygó? Valóban úgy néz ki egy fekete lyuk, mint ahogy azt a Csillagok között című filmben 
láttam?” – mindennaposak. És a kérdések legtöbbször attól a korosztálytól származnak, akik 
igen távol érzik maguktól a földrajzórák valóságát. 

Az általános- és középiskolai földrajzoktatás  módszerei az elmúlt 30 évben egyre korsze-
rűbbé váltak. Sokan azonban még mindig nehezen érzik át, hogy a tanításban hogyan is 
tudnának gyerekközpontúak lenni. A gondolkodási út adott: a legtöbb hallgató, diák szá-
mára elérhetetlen a Szahara. Nagy valószínűséggel nem sok gleccseren fognak a saját lábuk-
kal taposni, és könnyen belátható, hogy a nagy vulkánok lávájának melegét sem fogják 
érezni. Azonban csak Magyarországon, kb. 720 000 ember látta, ahogy Anakin Skywalker a 
Mustafaron, hömpölygő lávafolyamok között megküzd Obi-Van Kenobival. A diáknak te-
hát van valós visszacsatolása a láváról, kötődik hozzá egy élmény, amit átélt. Nagy valószí-
nűséggel letölti a filmet és újranézi. Ha a tankönyvben lévő példa, vagy akár az egész fejezet 
ehhez az élményhez kapcsolódna, akkor a megtanulandó szakkifejezések pl., a láva vagy a 
lemeztektonika, amikor előkerülnek, egy érzelmileg sokkal inkább csatolt közegbe „érkezné-
nek”. Ezzel ellentétben, ha egy merész gondolattól vezérelve megszámoljuk hogy a földrajz-
tankönyvekben hányszor szerepel a sci-fi kifejezés, erősen a nullához tartó számot kapunk. 

Ha tennénk egy gondolatkísérletet, és feltennénk azt a kérdést, hogy létrehozható-e egy 
olyan földrajztankönyv, kísérleti módszertani segédanyag, amelynek a kerettörténete, valamint 
térbeli világa egy sci-fi univerzum, akkor minden valószínűséggel igennel tudnánk felelni. 
Természetesen a regionális földrajz témakörei, amelyek helyhez kötött információkat közöl-
nek, sokkal nehezebben csatolhatóak közvetlenül történetekhez. De az általános természet-
földrajz teljes egészében, míg az általános társadalomföldrajz legtöbb aspektusában leképez-
hetné az elvárt ismeretanyag nagy részét.   

Ha a Star Wars adná kísérletünk keretét, akkor a csillagászati tananyagot egy olyan gala-
xison keresztül lehetne bemutatni, amely majdnem minden elemében megegyezik a sajá-
tunkkal. Méreténél, formájánál (spirálgalaxis), kialakulásánál fogva egzakt ismeretanyagot 
adna a diák kezébe. De bármely témakört vesszük is alapul, könnyen találhatunk párhuza-
mosítható példákat. A tájékozódás alapelemei bármely bolygó segítségével bemutathatóak. 
Ahogy a Kereskedelmi Szövetség körbeveszi űrhajóival a Naboo bolygót, az pontosan azt a 
sémát követi, ahogy a műholdak keretezik saját planétánkat. A kutaszdroidok navigációs 
rendszere nem tér el nagyon a mi GPS-alapú világunkétól. A Hoth bolygó alkalmas színtere 
a jég felszínalakító tevékenységének, vagy éppen az eljegesedés folyamatának bemutatására. 
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A Tatooin világa, szélcsipkézte formakincsével, a siva-
tagi, félsivatagi környezet mintapéldája. A társadalom-
földrajz témaköreiből válogatva feltűnő, hogy az egész 
bolygót „elfoglaló” Coruscant a túlterjeszkedő megalo-
poliszok bemutatásához leginkább ideális példa. Az 
Utapau bányászbolygóján játszódó történet és a képi 
világ maga teljesen leképezi a szibériai Mirnij gyémántbányájának minden aspektusát. 

 

4. SCINCE FICTION VS. SCIENCE FACT 

 
Bár hazánkban még csak gyerekcipőben jár a sci-fi iskolai alkalmazása, de nemzetközi ta-
pasztalatokra támaszkodva (Barnett és mtsai, 2006) több érdekes kísérletet végeztek már ha-
zai kutatók is. A Szegedi Tudományegyetem kutatói (Dudás és mtsai, 2012) több tudomá-
nyos-fantasztikus film segítségével mutatták be ezek pozitív vagy éppen negatív hatásit a 
diákok földrajzi, természettudományos ismereteinek változásában.  

Nagyon sok pozitív értékük mellett nem megkerülhetőek a fantasztikus filmek negatív 
hatásai sem. A blockbusterek természettudományos ismereteink új tárházai, de tévedéseké és 
álképzeteké is. Vagyis a filmek nagyon gazdag, a befogadást segítő, magával ragadó képi vi-
lága elvezethet olyan tévképzetekhez is akár, amelyek aztán egy sokkal információszegé-
nyebb órai közegben szinte megszüntethetetlennek bizonyulnak. Talán a leghíresebb és leg-
többet idézet példa erre a lehetőségre a Mentőexpedíció című film heroikus kezdőképsora, 
mely azt a téves információt sugallja, hogy a marsi szél feldönthet egy embert, vagy akár egy 
űrhajót. Ezzel együtt a film a legteljesebb természettudományos hitelességre törekszik. Egyes 
részei nagy valószínűséggel azt a képet mutatják, amelyet 20-30 év múlva valóban megta-
pasztalhat egy marsi felfedező.  

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 
A vitaindító cikk gondolatára – ti. hogy a sci-fi történetei és leginkább a nagy közönségked-
venc blockbusterek univerzumai lehetnek-e új, színesebb módszertani terepei az oktatás 
(például a földrajz) kicsit szürkébb világának – mindenképpen igennel kell válaszolnunk. 
Bátran beépíthetők a földrajzórák módszertani keretrendszerébe. A diákok könnyen azono-
sulnak ezekkel a művekkel. A színes, szuggesztív képi világ, amely a legtöbb esetben tudo-
mányosan megalapozott, megfelelő interpretációval a szemléltetés egyik alapeszköze lehet, 
illetve – a szemléltetésen túlhaladva – akár egy egész téma feldolgozásának kerettörténete-
ként is alkalmazható, hiszen a játékosítás eszközével a hallgató egy általa szeretett világban 
betöltött szerepével azonosulva szerzi meg a legfontosabb elsajátítandó információkat 
(Pirkhoffer és mtsai, 2019). És ennek okán a diákok számára is talán újra „fantasztikus” lesz 
egy földrajzórán való részvétel. 

azt a téves információt 
sugallja, hogy a marsi szél 

feldönthet egy embert 
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