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re tett hatásával és végül a személyes élmé-
nyeikkel kapcsolatos kérdésekre Lackfi Já-
nos, Horváth Viktor, Gerevich András, Tóth
Krisztina, Kötter Tamás, Pion István, Schein
Gábor válaszolnak. A feleletek nagyrészt
egybehangzanak, többen hangsúlyozzák,
hogy az írásmesterség, illetve szépírás taní-
tása magyar területen sem újdonság. Továb-
bá egyöntetû vélemény, hogy ahogyan a töb-
bi mûvészeti ág technikai része tanítható,
úgy ez a helyzet az írással kapcsolatosan is,
a kreatív írás oktatásának célja pedig nem-
csak a profi írók/költõk képzése, hanem pél-
dául a hagyományos irodalomoktatás me-
revségének a feloldása is, aminek érdekében
fontos lenne az intézményesülés. Közülük
Schein Gábor az egyetlen, aki szkeptikusan
tekint a kreatív írás jelenségére, szerinte mi-
vel nem tisztázottak a célok, fennáll a(z)
(ön)becsapás veszélye. 

A PPKE kreatívírás-kurzusait elvégzõ Su-
lyok Blanka Kreatív írás középiskolás fokon
címû tanulmánya közelebbrõl láttatja azt,

hogy a kreatív írásnak a középiskolai oktatás-
ba való beépítése milyen konkrét, pozitív
eredményekkel járhat. Egy faipari középisko-
lában szerzett magyartanári tapasztalatait
osztja meg: a szlengre fordított Hamlet-mo-
nológ például, vagy a Kozmaköltészet címû
facebook-csoport létrehozása egyaránt az iro-
dalomóra élményei közé tartozhat; beszél a
kreatív írás szerepérõl a veszélyeztetett tanu-
lók felzárkóztatásában, illetve az irodalomta-
nítás jelenlegi lehetõségeirõl.

Az itt közölt tanulmányok tehát nemcsak
továbbgondolásra érdemes, reflektált szem-
pontokat nyújtanak, hanem az amerikai és a
magyarországi helyzet egymás mellé helyezé-
sével népszerû, de hihetetlenül rétegzett jelen-
ségként érzékelik a kreatív írást. A körképet
egy terjedelmes, angol nyelvû szakirodalmat
felsorakoztató, kreatív írással kapcsolatos vá-
logatott bibliográfia egészíti ki, a további tájé-
kozódás megkönnyítése érdekében. (Helikon
Irodalomtudományi Szemle, 2015. 1. szám)
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Do our early readings matter for the way
we write and teach?
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One of the key-points, in the initial training
of young creative writing teachers in Aleph-
Écriture, lies in their attitudes towards
reading and literature. What do they read?
How far do they feel legitimate in the literary
field or do they feel terrified by the “monster”
literature? Which tools do they use, as it
comes to reading complex texts? In other
words: what is their connection with literary
knowledge?
The article gives a few examples of the
author's work prompts in this area and
finishes with the discoveries about himself
while writing about his own childhood
readings.
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One of the means of introducing new models
of producing literature in Romania and other
neighbouring countries was the idea and the
practice of literary training. In the Romanian
context, the Mihai Eminescu School of Lite-
rature and Literary Criticism from Bucharest
was intended to produce the new, young
generation of writers that would make the
contribution of ‘fellow travelers’ of the time
irrelevant, so that the generational shift was
intended also as a cultural shift. The idea of
‘writer with a diploma’ is introduced into
Romania with this institute, the model of the
School being the Gorky Institute from
Moscow. 
The type of the courses, the teaching material
shows exactly what types of transformations
in the literary canon were intended – a larger
institutional network (literary magazine,
possibilities of cooperation with experienced
writers) was also created around the School.
In 1955, the school was incorporated into
the University of Bucharest after only five
years of existence. The paper discusses the
possible causes of this partial failure of the
idea of this type of ‘literary training’, based
on documents from the Romanian Party
Archives and on some autobiographical
accounts of Romanian and Hungarian writers
about the personal level of experiencing the
cultural and political practice of the School.






