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Janus
2002 tavasz
Formabontó emlékszám

Horányi Özséb 60. születésnapjára a Pécsi 
Tudományegyetem Kommunikációs Tan
széke kiadta a Janus folyóirat különszámát. 
A kötet nem szokványos Festschrift: a szer
kesztő, Szíjártó Zsolt izgalmasan eredeti 
formát választott a tanszékalapító pro
fesszor köszöntésére. A Janus folyóiratot 
Horányi Özséb indította el 1986-ban, négy 
év alatt kilenc száma jelent meg. A tizedik 
szám tervezett témája egy konferenciához 
kapcsolódva az egyetem lett volna, a lapot 
azonban időközben - Horányi szavaival - 
„elsodorta az élet”, kiadása azóta is szüne
tel. Nagy kár, mert a folyóirat indulásától 
kezdve egy újfajta társadalomtudományos 
mentalitás, akkoriban egyedülálló kritikai 
szemlélet megvalósítására törekedett. Már 
megjelenésében is szokatlan, különleges: 
három különálló füzet a jellegzetes sárga 
borítóba „csomagolva”. Ez a három füzet 
három különböző rovatot is jelent, a műfaj
nak megfelelő tudományos erényekkel. A 
tematikus füzetek egy-egy izgalmas, aktuá
lis probléma (például a nemzeti kultúra, a 
mentális környezet) elemzésével; valamint 
akkor még kevésbé ismert irányzatok (egye
bek mellett a szociobiológia, a tudásszocio
lógia) bemutatásával tudományos szenziti- 
vitást és diszciplináris nyitottságot tükröz
nek. A Könyvek és egyebek címet viselő 
recenziós füzetek a kritikai szemlélet jegyé
ben szerveződnek, míg a harmadik, képi 
anyagból építkező füzet minden egyes ki
adásban a kultúra vizuális aspektusának va
lamely szeletére irányítja a figyelmet.

A tradíció folytonossága csak egyetlen 
momentum azon a rétegzettségen és temati
kus gazdagságon belül, amellyel a születés
napi Janus az ünnepelt pályájára és tudomá
nyos életművére reflektál. Az ünnepi szám 
első füzete (Köszöntők - életrajz - bibliog
ráfia címmel) a műfaji szabályoknak meg
felelően a tanszékvezető Szíjártó Zsolt elő

szavával és Font Mártának, a Bölcsészettu
dományi Kar dékánjának köszöntőjével 
kezdődik. A két szöveg perspektívája az ün
nepelt szakmai pályafutásának két vonulatát 
is jelzi: a tudományos kutatói pályát egyfe
lől, és az azt végigkísérő, a tudományműve
lés intézményes kereteinek kitalálására és 
kialakítására irányuló törekvéseket másfe
lől. Horányi Özséb tudományos életrajzát 
tanárához méltó precizitással, intellektuális 
világossággal, és a szöveg tárgyszerűségén 
is átsugárzó személyességgel Havasréti Jó
zsef állította össze. Ez a füzet tartalmazza 
még azokat a hozzászólásokat, leveleket, 
melyek az életpálya tárgyszerű bemutatását 
személyes emlékek felidézésével egészítik 
ki: Erős Ferenc, Terts István, Martin József, 
Csányi Vilmos és Garai László szövegei 
közösen megélt helyszíneket és helyzeteket 
elevenítenek fel. Stílusában, hangvételében 
is érdekes színfoltja az első füzetnek Járosi 
Katalin „Nagy illúziók, apró füllentések: az 
életrajz mint kulturális mítosz” című kitűnő 
írása, mely a kulturális antropológia emlé
kezetkutatásra, kulturális reprezentációkra 
vonatkozó legújabb eredményeinek bemu
tatásával helyezi reflexív térbe az életrajzot. 
Az első füzet Horányi Özséb műveinek bib
liográfiájával zárul.

A Janus mostani három füzete közül a 
legnagyobb terjedelmű és legösszetettebb a 
második. Egymás mellé állítva itt kap helyet 
a Horányi Özséb műveiből összeállított 
„Életmű-montázs”, és az egészében ugyan
csak montázsszerű „Korreferátumok” feje
zet. Ez utóbbi tartalmazza a barátok, tanít
ványok, kollegák hozzászólásait az életmű 
valamely területéhez, konkrét darabjához. 
Az „Életmű-montázs” logikai, szemiotikái, 
nyelvfilozófiai témájú, illetve a vizualitás, 
valamint a kommunikáció- és társadalom
kutatás területéről vett szövegrészletei sajá
tos belső dialógusban állnak a különféle ter
mészet- és társadalomtudományokat az eto
lógiától az informatikáig átfogó koreferátu- 
mok gyűjteményével. Ez utóbbi diszciplináris 
sokszínűségét mindennél jobban jellemzi a 
szerzők névsora (a szövegek kötetbeli sor-
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rendjét követve): Csepeli György, Somos 
Róbert, Alberti Gábor, Viszket Anita, Med
ve Anna, Szépe György, Voigt Vilmos, 
Szűcs Tibor, B. Székely Gábor, PetóTi S. 
János, Pléh Csaba, Tamay László, Pólya 
Tamás, László János, Visy Zsolt, Petemák 
Miklós, Wessely Anna, Horányi Attila, Bé
res István, Fejős Zoltán, Fülöp Erzsébet, 
Karácsony András, Pete Krisztián, Buda 
Béla, Terestyéni Tamás, Niedermüller Péter, 
Hoppál Mihály, Oswald Werner, Tóth I. Pé
ter, Kengyel Miklós, Ács Péter, Szeredás 
András, Nagy J. Endre, Kézdi Balázs, 
Feischmidt Margit, Boros János, Fehér 
Márta, Derényi András, Tamás Pál, Vekerdi 
László.

Az „Inspirativ viszonyok" címet viselő 
harmadik füzet - az ünnepi Janus talán leg
különlegesebb és legizgalmasabb része - 
Somlyódy Nóra gondos, szép munkája. Kép 
és szöveg szenzitív egységében elevenedik 
meg az elmúlt hatvan év, most már Horányi 
Özséb szemszögéből, és részben az ő elbe
szélésében is. Egy Vámos Tibor által 2002 
februárjában készített Horányi-interjú szö
vegéből Somlyódy Nóra és Szijártó Zsolt 
szerkesztett monológot. A családról, gyer
mekkorról, hatásokról, személyes és társa
dalmi mintákról szóló önvallomás összeszö
vődik a családi miliőt megörökítő fotókkal 
és az életút későbbi fontos színhelyeit, hely
zeteit, szereplőit és terveit rögzítő képekkel. 
Ez a textúra is a belső dialogicitás, az elbe
szélő és a szerkesztők egymásra reflektáló 
személyességének erőterében szövődik: az 
életút (re)konstrukciója Horányi Özséb el
beszélésében - és ugyanez a tanítványok 
szemszögéből: a képek, dokumentumok 
szövegek kiválasztásán, összekapcsolásán 
keresztül. Kétféle személyesség, kétféle 
perspektíva összefonódása egyetlen elbe
széléssé, melyből egy intellektuálisan elkö
telezett, szellemileg mindig nyitott ember 
portréja rajzolódik ki. Egy olyan tudósé, aki 
a tiszta logika struktúráiban, a kíméletlenül 
következetes tudományos elemzés végered
ményében talál rá a személyesre, az em
berire.

Aki nem ismeri Horányi Özsébet, annak 
intellektuális élmény lehet ez az olvasmány: 
az interdiszciplináris sokszínűségében és 
kapcsolódásaiban megmutatott pályakép, 
egy értelmiségi életút vázlata a maga szak
mai és szociális viszonyrendszerébe ágya
zottan. Aki ismeri Horányi Özsébet, annak 
személyes élményt jelenthet ez a Janus- 
szám. Az egymástól földrajzilag és szak
mailag is távol eső helyszíneken játszódó 
élettörténet egy-egy új részlet felfedésével 
egészen biztosan tud még meglepetéseket 
okozni. Akiknek pedig életük valamely sza
kaszában meghatározó szerepet játszott, ját
szik Horányi Özséb, azok a Janus olvastán 
örömmel fognak ráismerni az értelmiségi 
magatartás oly ismerős modelljére, amely 
az ő szavaival a „személyes és mással ki nem 
váltható intellektuális jelenlét”.

Végezetül egyetlen kérdés marad, ame
lyet Erős Ferenc így fogalmaz meg Janus- 
beli hozzászólásában: „A Janus megszűné
se nagy vesztesége volt a magyar szellemi 
életnek - de gondolom, többen feltették már 
a kérdést: vajon miért ne lehetne újra- 
nidítani?”

Glózer Rita

A kiadvány megvásárolható az alábbi köny
vesboltokban:
• Atlantisz Könyvsziget, 1052 Budapest, 
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• írók Boltja, 1061 Budapest, Andrássy út 

45.
• Osiris Könyvesbolt, 1053 Budapest, Ve
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• Pont Könyvesbolt, 1011 Budapest, Fő 

utca 17.
• Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt, 7624 

Pécs, Rókus u. 5/1.
• Móricz Zsigmond Könyvesbolt, 7621 

Pécs, Széchenyi tér 17.
• Zrínyi Miklós Könyvesbolt, 7621 Pécs, 

Jókai utca 25.
• PTE BTK-TTK Jegyzetbolt, 7624 Pécs, 

Ifjúság útja 6.
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Perjés István - Öllé János - 
Majorosi Anna
Tanárok iskolája
Kodolányi János Főiskola: 
Székesfehérvár, 2001. 194 p.

„E könyv azért született meg, mert hiszünk 
abban, hogy csak az a pedagógus keltheti fel 
és tarthatja életben tanítványaiban a tanulás 
örömét, aki maga is szeret tanulni” (könyv
borító).

1997-ben jött ki a tanárok továbbképzé
séről szóló törvény, miszerint hét éven belül 
120 pontot kell továbbképzéseken össze
gyűjteni az aktívan dolgozó pedagógusok
nak. Nagyon jó dolog, hogy a tudásának 
fejlesztésére és frissítésére ösztönzik a pe
dagógusokat, csak ennek megfelelő tartal
mat is kell adni. „Munkánkkal ahhoz szeret
nénk hozzájárulni, hogy a tanártovábbkép
zések mind nagyobb örömforrásai legyenek 
szakmai életünknek” (könyvborító).

Egy akkreditációs rendszerben kellett a 
különböző továbbképzési programokat el
fogadtatni. Tartalmilag így valószínűleg 
megfelelnek az állam követelményeinek, de 
mi a helyzet a tanárok igényeivel? Mennyire 
fedi egymást a kettő? Mire szeretnének je
lentkezni és milyen lehetőségek vannak? Az 
eddigi meghonosodott gyakorlat mennyire 
állja meg a helyét a változó világunkban, 
ahol az internet elterjedésével az ismerete
ket nem csak az iskolából kapjuk meg. Meny
nyire korszerű a továbbképzési rendszer, 
mit kellene rajta változtatni?

A gazdaságban elterjedt módszer a piac
kutatás. Az oktatásban eddig nemigen fog
lalkoztak vele. Mivel itt is többféle lehető

ség közül választhatnak a továbbtanulni vá
gyók, és az oktatási intézmények között is 
kialakult mára egy versenyhelyzet, iskolák 
fennmaradása, hallgatói létszáma függ ettől, 
biztosan örülnek a könyvnek a továbbképző 
intézmények. Nagyon hasznos olvasmány 
ez a tanulmány a pedagógusoknak is és min
den érdeklődőnek.

A szerzők egy nagyon átfogó, részletes, 
de jól áttekinthető és könnyen kitölthető 
kérdőívet szerkesztettek a magyar oktatási 
rendszerről. Megpróbálták felmérni a peda
gógusok véleményét erről, hogy mennyire 
vált be a gyakorlatban, milyen lenne az ide
ális. A felmérést Fejér megyében végezték 
216 iskolában, ami közgazdasági gyakorlat
ban is nagyon nagy mintának számít.

A könyvben először nagyon szemlélete
sen elmagyarázzák a különböző pedagógus 
továbbképzési modelleket. Mindegyikben 
más dolog volt a fontos, más terület állt a 
középpontban, megvolt az előnye, hátránya. 
„Nincs tehát,királyi út’ az abszolút igazság 
felé” (p. 15). Az ilyen sarkított modellekből 
egyik sem tökéletes, de érdemes volt elol
vasni, mert mindegyikből van olyan rész, 
amit jó lenne átvenni, amin érdemes elgon
dolkodni. Nagyon sok érdekes dolgot tuda
tosít, amit jól lehet hasznosítani. A cél „a 
továbbképzés hatékonysága” (p. 30).

A 2. fejezetben leírják, amit a vizsgálat
ról tudnunk kell: céljait, eszközeit. A jó to
vábbképzés rugalmasan alkalmazkodik az 
igényekhez és képes felkészíteni a pedagó
gusokat, hogy még jobban tudják végezni 
munkájukat. A kutatásuk egy „gyorsfény
kép” a régió pedagógusairól és a tanárto
vábbképzésről. Más megyékben is hasonló 
lehet a helyzet. A megkérdezéseket nagyon 
szakszerűen készítették elő és folytatták le.

A válaszok nagyon érdekesek. A vizsgá
lat eredményei nagyon átfogóan leírják a 
pedagógusok helyzetét, pályaválasztását, 
mobilitását, körülményeit, jövőképét. Érde
mes elgondolkodni rajta és összehasonlítani 
a saját környezetünkkel.

Végül keretszerűen visszatér és a vála
szok tükrében elemzi végig a különböző
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