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AJÁNLÁS  
 

Az élményközpontú irodalomtanítási program bő két évtizede működik. A szom-
bathelyi Művészeti Szakközépiskolához és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisko-
lához (ma: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ) köthetők 
az első tapasztalatok az 1990-es évekből, amelyek már a fenti megnevezést is elbír-
ják, ha a koncepció akkor még nem is volt tudatos. Aztán egy Soros alapítványi 
pályázat következett s egy Ottlik-kutatás még az 1990-es években, melyeknek már 
kétkötetnyi eredménye is született (Süss fel nap. Alternatív iskolák, pedagógiák Magyaror-
szágon; Mélylégzés. Adalékok Ottlik Géza Iskola a határon című regényének világához). A 
kétezres évek elejének tankönyvkutatását középiskolai irodalomtankönyv-írás követ-
te a programvezető részéről, illetve A 12 legszebb magyar vers-project hat esztendeje. 
Ezek a programok tették viszonylag ismertté elképzeléseimet az irodalomtanításról. 

Boldog vagyok, hogy sikerült megszólaltatni a szakma minden rétegét s magukat 
a diákokat is, akikért dolgozunk. Megrendeztünk – határainkon innen és túl – 12 
konferenciát, megszületett 12 film és 12 tudományos kötet. Remélhetőleg sikerült 
valamennyit hozzátennünk „a 12 legszebb magyar vers” recepciójához. Legfonto-
sabbnak azonban mégis azt tartom, hogy Jordán Tamással körülbelül 12.000 általá-
nos és középiskolás diákkal mondtunk együtt, azaz közösségben hangosan verseket. 
Aligha tudnék ennél ékesebb bizonyítékot arra, hogy a magyar költészet ma is él és 
virágzik. Szükség van rá, mert éltetik az új és új nemzedékek. 

Az utóbbi években tűntek fel azok a tanítványaim, akik az itt következő szöve-
geket jegyzik (kivéve Bottyán Editet, akinek novellái most születtek, de még a 90-es 
években volt a hallgatóm). Versek, dalszövegek, novellák, esszék – sokféle műfaj-
ban mutatkoznak meg diákjaim, de mindegyikőjük megérdemli a figyelmet. S talán 
többet is annál. Nemcsak azért, mert hisznek a humán kultúra fontosságában, ha-
nem azért, mert egymásban is hisznek. Tudják, hogy amit a Másik csinál, az ugyan-
olyan fontos lehet, mint amit ők találtak ki. Mert megtanulták az irodalomból, hogy 
az ember képes lehet lemondani eredendő önzéséről: mint ahogyan a betűk lemon-
danak egy kicsit saját magukról, hogy értelmes szóvá összeállva új minőséget hoz-
zanak létre, a szavak is lemondanak saját magukról, hogy mondatokká rende- 
ződjenek. Jómagam hiszek abban, hogy ezek a szövegek is képesek együtt többet 
elmondani a világról s a benne borzongó és nevető emberről, mint külön-külön 
tehetnék azt. 
 

Fűzfa Balázs  

irodalomtörténész  
programvezető 
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A rovat szerzői: 
 
Molnár Júlia 10. osztályos gimnazista, Szombathely, Bolyai Gimnázium 
Cseh Dóra 10. osztályos gimnazista Szombathely, Bolyai Gimnázium 
Rozmán Kristóf III. évf. BA, magyar szak, Nyugat-magyarországi Egyetem Berzse-

nyi Dániel Pedagógusképző Kar 
Kövesdi Gáspár II. évf. BA, magyar szak, Nyugat-magyarországi Egyetem Berzse-

nyi Dániel Pedagógusképző Kar 
Rustinczky Zoltán II. évf. MA, magyar–történelem szak, Nyugat-magyarországi 

Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 
Galyas Cintia III. évf. BA, biológia–magyar szak 
Bottyán Edit, tanár, örökbefogadási tanácsadó, Gödöllő 
Varga Bence I. évf. MA, magyar–angol szak, Nyugat-magyarországi Egyetem Ber-

zsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 
Varga Richárd tanár, Nemesvámos, Waldorf-iskola 
 


