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Bábeli adományok

Olvasói levél a 
médiumokról
Praznovszky Mihálynak, 
a Tempevölgy 
főszerkesztőjének

Kedves Mihály!
…
A  végére hagytam a Fűzfa-inter-

júval kapcsolatos benyomásaimat 
(Örömforrásunk a vers). Nem azért, 
mintha ez az interjú fontosságát te-
kintve utolsó lenne. Éppen ellenke-
zőleg. Számomra az egyik legfonto-
sabb kérdést pedzegeti Fűzfa Balázs 
– a maga módján. Te, aki ismerheted 
Tudósításaimat (Tudósítások a ka-
tedráról, Orpheusz K., 2007), talán 
mostani megjegyzéseimtől függetle-
nül is kapcsolatba hozod a két írást 
egymással. Hogy számodra meg-
könnyítsem az összevetést, engedj 
meg néhány megjegyzést és talán 
idézetet is Fűzfa Balázs tantárgyi 
koncepciójával kapcsolatban. Már 
itt jelzem: tankönyvcsaládját jelen-
tős teljesítménynek tartom, de félek: 
féltem egyoldalú elköteleződésétől 
a hagyományos kultúrát, némi le-
egyszerűsítéssel szólva: a  linearitást. 
Talán mégsem kellene kidobnunk a 
léghajóból! Úgy röpüljünk az új sze-
lek szárnyán, hogy vigyük a régit is! 
Nem mintha nem lenne szükség az 
iskolának az élet új szükségleteihez 
való igazítására, az új médiumok je-
lentette kihívás megválaszolására. 

Ezen a téren, az új generációk inter-
netes szokásaihoz való igazodásban 
F. B. tankönyvcsaládját jelentős elő-
relépésnek tartom. Azt azonban nem 
értem, hogy miért csak mindig az 
egyik lábával lép előre. Hol marad a 
másik? A  komoly törekvés annak az 
adósságnak a fölszámolására, ame-
lyet (részben legalábbis) éppen az új 
médiumok megjelenése idézett elő. 
A hagyományos, írásra és olvasásra s 
az ezekkel kapcsolatos képességekre 
építő, ezeket a képességeket fejlesz-
tő törekvés (hol marad)? Felejtsük 
el a szövegalapú kultúrát – mert 
elavult? Sok éves tanári tapasztala-
tom: a  mai gyerekek jelentős része 
már alig képes a lineáris elrendezés-
re (pl. egy fogalmazásban – „nem 
tudnak fogalmazni” – adjuk át a te-
repet, adjuk föl ezzel kapcsolatos 
igényeinket?).

Ne gondold, kedves Mihály, hogy 
kérdéseimmel azokhoz kívánok csat-
lakozni, akik (Weöressel szólván) 
„élőt ölnek, holtat balzsamoznak”. 
Nagyon is értem Fűzfa Balázst, ami-
kor az élményközpontú irodalomta-
nítás ügyét forszírozva a műalkotást 
eltárgyiasító gyakorlat ellen lép föl. 
E  küzdelemben én is a szövetsége-
se szeretnék lenni. De egy pillanatig 
sem képzelem, hogy az új informá-
cióhordozók leválthatnák a régieket. 
Az írásbeliséget ráadásul nem is csak 
önmagáért tartom megőrzendőnek. 
Talán meglepő, amit állítok: a  vir-
tuális médiumok használhatósága 

érdekében is szükség van a hagyo-
mányosakra. Triviális tény, hogy 
az olvasási képességek hiányában a 
számítógépes feladatokat sem értik 
a tanulók. Az internet által közvetí-
tett információáradat megszűrése, 
a  kritikai elsajátítás nem nélkülözi s 
nem is nélkülözheti a hagyományos 
eszközöket, sőt mi több, a kulturális 
hagyomány mind szélesebb körének 
jelenlétét (a  fejekben). E  nélkül ma-
rad a totális manipulálhatóság máris 
oly szomorú és kiábrándító gyakorla-
ta – bizony, az internetes interakci-
ók területén is! Mert az internet sem 
„fenékig tejföl”. Nemrég a Kodolányi 
János Főiskolán részt vehettem egy e 
témájú tudományos tanácskozáson. 
Ennek nem egy előadása (pl. Pápay 
Györgyé) mutatta: az internet két-
ségtelenül kikerülhetetlen világa sem 
feltétlenül a „demokrácia” terepe, az 
ezzel kapcsolatos illúziók illúziók 
– autonóm személyiségek nélkül itt 
is a mainstream beszél vagy fütyül, 
s mi szabadságunk hitében gyakran e 
füttyszóra táncolunk.

Végül mondanivalóm érzékelte-
tésére (s hogy lásd, nem csak a szer-
ző háta mögött dohogok) két F. B.-
hoz intézett levelem is ide melléke-
lem […]. Ezek tágabb kontextusát is 
fölvázolják talán mondanivalómnak. 
(Az első levél teljes terjedelmében 
meg is jelent a Palócföld 2008/5–6. 
számában.)

Tempevölgy, 2010. december

Fotó: Kállay Kotász Zoltán

* Írások a szerző Bábeli adományok c. könyvéből (Napkút Kiadó, 2011).
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Fűzfa Balázs: Irodalom 
_ 12 – Krónika Nova 
Kiadó, 2008

Kedves Balázs! Örömmel vettem 
kézbe új könyvedet, ezt az újszülöt-
tet, amelynek (akinek?) testvérei közül 
a legfi atalabbként kellett volna meg-
születnie, utolsónak, 4.-nek a sorban, 
mégis elsőként jött a napvilágra (annak 
reményében, hogy bátyjai /!/ követik 
majd példáját). Így hát egyszerre leg-
idősebb és legfi atalabb őkegyelme, mint 
amilyenek az újabb (Kronosz uralmát 
megdöntő) görög istenségek is voltak.

Talán nem alaptalanok e hirtelen 
támadt asszociációk, hiszen könyved-
nek már az első lapjairól is hasonló, az 
elmúlt évtizedek meghatározó ténye-
zőjeként interpretált időtapasztalat 
köszönt az olvasóra: a nem egyenesvo-
nalú, az alineáris időé (és idővezetésé). 
Anélkül, hogy tagadni akarnám a fönti 
szemlélet relatív jogosultságát, egyút-
tal fönntartásaimat is jelezni szeret-
ném e felfogással, vagy inkább e felfo-
gás abszolutizálásával szemben – még-
hozzá az idők szintén újabb keletű plu-
ralitására hivatkozva. Mert nem egy 
idő létezik: a  sarkaiból kifordult vagy 
kifordított, összelapított, földarabolt, 
örvénylő idő képzete mellett akár egy 
csendesen folydogáló időnek is éppúgy 
megvan (meglehet) a jogosultsága – a 
párhuzamosan meglévő sokféle idő-
tapasztalaté (amely szintén az utóbbi 
évtizedek vagy évszázad változásainak 
a következménye). Szándékosan „kö-
vetkezményt” írok és nem „jelet” – egy 
jelet eldobhatok vagy fölvehetek, bab-
rálhatom, játszadozhatom vele, a  kö-
vetkezmények elől azonban ki nem 
térhetek. Egyáltalán nem mindegy te-
hát, hogy milyen a viszonyom hozzá: 
erősíteni vagy tompítani igyekszem-e 
egyik vagy másik tendenciáját. (Ezek 
szerint a cselekvés fi lozófi ájának alap-
ján állok, s  Bretter György múlt szá-
zad végi mítosz-parafrázisaira, pl. az 
Ikarosz legendájára vagy A  kentaurok 
dilemmájára gondolok). Előbbi kije-
lentésemmel csatlakozásomat akarom 
kifejezni a könyvedben megalapozni s 
népszerűsíteni kívánt időszemlélet, az 
alinearitás felfogásának törekvéséhez 
(amennyiben ez a lineáris időszem-
lélet korábban uralkodó felfogásának 
alternatíváját kínálja), de ha kizáróla-

gos érvényre tör, visszahúzom szar-
vaimat (mint a csiga). Egyik álláspont 
abszolutizálását sem támogatom tehát 
(az „alineáris” álláspontjának kizáró-
lagossága óhatatlanul a „lineáriséhoz” 
vezet, mint könyved felépítésében is 
– milyen egyszerű: előbb volt a lineari-
tást hangsúlyozó 19. századi tradíció, 
majd jöttek a magasabbra kapaszko-
dó modern paradigmák, a  történelem 
végeként pedig a posztmodern). En-
nél bizony tágabb keretek között, egy 
plurális időfelfogás alapjain szeretném 
látni a vizsgálódást és tárgyát. Ha úgy 
tetszik, szeretném az újabb időtapasz-
talatokkal kapcsolatban (is) a függet-
lenségemet megőrizni. Mert e viszony 
az én viszonyom, szabadságomban áll, 
akármit súg is a „trendi”, a  divat vagy 
az ún. kortendencia. Az időhöz való 
viszonyt ilyen értelemben tekintem 
tett-értékűnek, a művek recepciójában 
is, egy tankönyvben pedig különösen.

Hasonlóan vélekedem könyved 
másik alapkövéről, a  hipertext fogal-
máról is. Tulajdonképpen (némi kis 
csúsztatással) a digitális technika, az 
internet, a  virtuális világ életünkbe 
való beköltözéséről. Hozzád hasonló-
an én is tényként számolok vele, olyan 
realitásként, amely nemcsak kommu-
nikációnkat, beszéd- és gondolko-
dásmódunkat, de érzékelésünket is 
lényegesen megváltoztatta. Az adatok 
külső tárolásának minden eddiginél 
radikálisabb (Jan Assman teóriája sze-
rinti) kiterjesztésével korábban szinte 
elképzelhetetlen módon megkönnyí-
tette az információtárolást, a hozzáju-
tás lehetőségét. Igaz. De információs 
bombaként is működik szerkezete – à 
la Paul Virilio. Azt pedig gyakorló kö-
zépiskolai tanárként is tudom, hogy a 
fönti külső nyereség milyen elképesz-
tő pszichikus veszteségekkel járhat. Ez 
utóbbin egyáltalán nem lepődöm meg, 
hiszen látom, hogy minden eddigi 
kommunikációs forradalomnak ez volt 
az ára: Homérosz után (az írással) az 
emlékezet, Gutenberg nyomán (a tech-
nikai sokszorosítással) a Walter Benja-
min-i aura szertefoszlása, napjainkban 
pedig a gondolkodás és a beszéd (s Ba-
bitsra rálicitálva hozzátehetném: az 
írás és az olvasás) képességének szét-
rongyolódása. (Még némely ún. „írás-
tudó” esetében vagy körében is – ne 
akard, kedves Balázs, hogy ezzel kap-
csolatos legfrissebb élményeimet itt 

és most elmeséljem.) Ha mindez igaz, 
nem tudom és nem is akarom behuny-
ni szemem e folyamatok ambivalenci-
ája előtt. A józan észre és ítélőképessé-
gemre e jelenséggel szemben is igényt 
tartok. És egyáltalán nem gondolom, 
hogy az új csodák kedvéért le kellene 
mondanom történelmi képességeimről. 
Mindenekelőtt a történelemről ma-
gáról, de az ezzel járó „javakról” sem 
(Vilém Flusser szerint a történelem az 
írásnak-olvasásnak, a  sorba rendezés 
műveletének, a linearitásnak a produk-
ciója). S  itt vannak (még!) az özönvíz 
előttiek is: a nyelv s a nyelviséggel járó 
bábeli adományok (!). A  képek persze 
óriási lehetőséget jelentenek, tudom, 
hogy az új, a  másodlagos képiség ko-
rát éljük, ennek vonatáról nem is sze-
retnék lemaradni, viszont zavarna, ha 
útitársaimul fél- vagy egész analfabé-
tákat kapnék. Pedagógusként főleg. 
Pedagógusként, ha lehetőséget kapnék, 
egyszerre fújnék hideget és meleget a 
számból. (Valahogy úgy, ahogy Ady 
kétmeggyőződésű emberei is – ha kell, 
„korszerűtlenül”.)

Visszatérve a „bábeli adományok” 
kérdéséhez – Johann Georg Hamann 
nyelvfi lozófi ája interpretálta tudomá-
som szerint először a „bábeli zűrza-
vart” (vagyis a soknyelvűséget, a  po-
liglottia és poliszémia jelenségét) az 
emberek kedvéért (ismét) alászálló 
Isten ajándékaként. (Még csak nem 
is a párbeszéd, hanem egyenesen a 
beszélgetés lehetőségét értve ezen.) 
E  dialógus alapjain húzta föl aztán 
a „jó öreg” antropológiájának és is-
meretelméletének falait is: a  létezés-
re, az igazságra csak a Másikkal való 
előzetes megegyezés, tehát a beszéd, 
a beszélgetés képesíti az embert. Kon-
szenzusfi lozófi a ez a javából: az Én és 
a Te komplementer viszonyára épített 
tanítás (nem egyszerűen az önismere-
té) – ettől csak időben esik messzire 
a dialógus fi lozófi ájának 20. századi 
nagy vonulata (pl., hogy néhány nevet 
is mondjak: Martin Buber, Emmanuel 
Lévinas vagy Jacques Derrida képvi-
seletében). Ha a föntiek szellemében 
tekintünk a közelmúlt irodalmára, 
ennek szövegeiben nemcsak a nyel-
vi játék és dekonstrukció villódzása 
lesz látható, hanem a nyelvhez való 
viszony etikai összetevője is, a  lévi-
nasi odafordulás. És még valami: az 
élők (és holtak) közösségének vál-
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tozékonysága és változatossága, az 
(uralkodó) kortendenciák leple alól 
minduntalan kiütköző diverzitás. Ezt 
a sokszínűséget egy szükségszerű-
en teóriákkal (is) dolgozó irodalom 
könyvben érzékeltetni a legnehezebb 
feladatok egyike lehet – látom, Neked 
is mennyire küzdened kellett ezen 
újabb antagonizmus khimérájával.

Kedves Balázs! Nem folytatom to-
vább, talán ennyi is elég ahhoz, hogy 
elhidd: elég alaposan s mindvégig 
érdeklődéssel olvastam könyvedet. 
Mondhatnám azt is: nem tudtam 
letenni. Sok újat is tanultam belő-
le. A  hipertext logikáját megvalósító 
elrendezés szívó hatását is éreztem: 
a kíváncsiságét, hogy valóban (ahogy 
Ottlik is írja) előre-hátra lapozgassak 
a könyvben (akár egy magazinban). 
De azért egyvégtében is elolvastam! 
Engem valószínűleg nem kellett meg-
győznöd, mégis meggyőztél a késő- és 
posztmodern irodalom maradandó 
értékeiről. Stb. Mindvégig maradt 
azonban bennem egy érzés, egy de. 
Talán a kisördög incselkedett velem. 
De incselkedett. Sokszor. A  poszt-
modern, dekonstruktív stb. tech-
nika önmagában még nem minősít 
egy művet. Ha igen, az néha alapo-
sabb elemzést igényelne. (Egyáltalán: 
a művek autonóm világa!) S egy kor-
szaké is! Az elemző nem eshet abba a 
hibába, hogy magyarázó fogalmaiból 
vezesse le (mintegy) a vizsgált idő-
szak irodalmi eseményeit-folyamata-
it. Sajnálnom kellett szegény Illyést 
és Németh Lászlót (pedig ők beke-
rültek, bár „csak” szövegeikkel – de 
hogyan és miért éppen egy poszt-
modern (vagy posztmodern utáni?) 
paradigmába? Tudom persze, hogy 
ezt az anomáliát a tételsorok nem 
éppen adekvát s ingatag logikájára 
való hagyatkozás kényszere (?) is elő-
idézhette, de azért kár érte, sajnálom. 
Látom és értem a történelmi „meg-
szakítottság” teóriájának funkcióját 
is, de mért következik ebből az iro-
dalomtörténeti „megszakítottságé” is 
(22. o.), s hogy lehet e fi kcióval s egy 
kiagyalt irodalompolitikai konstruk-
cióval (a  „szocialista realizmuséval”) 
szemben a korszak (szinte) egész ma-
gyar irodalmát, legnagyobbjaival az 
élen kísérletnek tekinteni (22., 36. o.)? 
Hogy lehet pl. egy Nagy Lászlót mint 
„megkésett modernségű képviseleti” 

költőt aposztrofálni (186. o.)? Csi-
korog az ember szájában a szó. S  rá-
adásul még recepciója is! Kálmán C. 
György és Nyilasy Balázs cikke igen, 
de Vasy Géza monográfi ája már nem 
(187. o.)? És egyáltalán: mi az, hogy 
„megkésett modernség” (36. o.)? Csak 
nem a „megszakítottság” „irodalom-
történeti” megfelelője? Vagy a „késő 
modernségé” a „megszakítottság” 
korszakában? Akárhogy is forga-
tom e kifejezést: nem lesz jó kedvem 
tőle. Aggódik bennem a volt tanár is: 
mennyire szisztematikus a feladatok 
felépítése? És elég lesz-e a muníció 
és az idő (meg a kedv) némely feladat 
elvégzéséhez? Nem folytatom, félek, 
ennyi már túl sok egy érzékeny kebel-
nek. Mindazonáltal nincs kétségem 
afelől, hogy sikerkönyv lesz a tiéd – 
valószínűleg a legnépszerűbbekkel 
fog vetekedni. És kívánom is, hogy így 
legyen: nézzük meg a ló túloldalát is!

Palócföld, 2008/5–6.

Levél Fűzfa Balázsnak

Kedves Balázs! Örülök, hogy is-
mét sikerült összetalálkoztunk, ezúttal 
Praznó barátunk jóvoltából, a  Tem-
pevölgyben. […] S  most, hogy ismét 
találkoztunk, jutott eszembe számta-
lan szebbnél szebb gondolat. Pl. tan-
könyvcsaládodról. Hallottam a rádió-
ban a beszélgetést az Irodalom_12.-ről, 
a vele való foglalatosságaidról. Tudom, 
hogy most írod a 9. évfolyamot. Azt 
viszont nem tudom, ismered-e az én 
alteritás-tankönyveimet (Irodalom, 
művészet az alteritás korában 1–3., 
Holnap K., 2004. – három kötet!). 

Ha nem, és kézbe veszed, meg fogsz 
lepődni, mert láthatod: nem a tiéd 
az első hipertextes tankönyvcsalád. 
Meglepődhetsz azért is, mert bár tan-
könyvedről írott recenziómban jórészt 
fönntartásaimat hangoztattam (ezeket 
sem hallgattam el), itt viszont mind-
ezekkel szemben rokon törekvésre 
bukkanhatsz. A  különbség talán csak 
ennyi: én a három kötet között egy 
bizonyos funkcióbeli munkamegosz-
tással igyekeztem kialakítani az egyes 
szövegek közötti szabad átjárást – de 
ugyanakkor mindvégig ragaszkodtam 
az egyes köteteken belül a hagyomá-
nyos, ha úgy tetszik lineáris és kifejtő 
logikához (külön tankönyvet beállítva 
a tankönyvszerző gondolatmenetének, 
külön feladat- és szöveggyűjteményt 
az egyéni tempójú munkáltatás céljára, 
s ugyancsak külön művelődéstörténeti 
albumot a háttérismeretek és a képek 
biztosítására). Mindez az iskola vagy a 
tanulócsoport sajátos körülményeihez 
való adaptáció jegyében (szemben az 
utóbbi időben divatba hozott „egy-
könyvek” kényszerpályáival). E  meg-
oldással két legyet is szerettem volna 
ütni egy csapásra. Egyrészt az inter-
netes szabad tallózáshoz hasonló (de 
papír alapú) szörfözés lehetőségét az 
egyes kötetek között, másrészt pedig 
igyekeztem (talán veled ellentétben, de 
lehet, hogy csak határozottabban) exp-
likált gondolatmeneteimmel az írásos 
kultúra képességeit is „őrizetbe venni” 
– nem gondolom ugyanis, hogy az új 
hordozók szemernyit is fölösleges-
sé tehetnék a régit. Ha e különbségek 
ellenére is használni tudnád könyvei-
met, ennek csak örülnék. […]

2009. 09. 10.
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Szakmunkásképző Intézetben, illetve a Vas utcai Kereskedelmi Szakközépiskolában tanított. 
Időközben az OPI-ban tantárgygondozói állást is vállalt. 2005 óta nyugdíjas. Irodalom tan-
könyvcsaládját a Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban Pedagógus Kutatói Pályadíjban 
részesítette. A Magyar Írószövetség tagja. Kötetei: A magunk kenyerén (kortárs költők vers-
antológiája), Szépirodalmi, 1971; Akár az üldözött (versek), Magvető, 1984; Mikszáth Kál-
mán kritikai kiadás 78. és 80. kötet (sajtó alá rendezés Rejtő Istvánnal), Akadémiai, 1984, 
1987; Porba írt sorok (versek), szerzői kiadás, 1994; Irodalom, művészet az alteritás korában 
(tankönyvcsalád, 1–3. kötet), Holnap, 2004; Kísértetek kora (versek), Orpheusz, 2005; Gyer-
mekrajzok (versek), Holnap, 2007; Tudósítások a katedráról (tanulmányok, esszék a közok-
tatásról), Orpheusz, 2007; Külön körön (versek), Napút Káva Téka, 2010; Bábeli adományok 
(irodalmi levelek, esszék, kritikák), Napkút, 2011; A  tükröd én vagyok, nézd (Válogatás a 
Búzás Hubával való irodalmi levelezésből), Napút Káva Téka, 2012; Szigorú napok (versek), 
Napkút, 2012; Vallomás sötétből (R. M. Rilke hatvankét versének fordítása), Orpheusz, 2014; 
Bábeli adottságok (irodalmi levelek, esszék, kritikák), Napkút, 2014.


