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Magyarság és zsidóság találkozásá-
nak, viaskodásának s végzetsze-
rû egybeépülésének, sõt egyesü-

lésének nem volt annyira rangos és any-
nyira látnoki erejû tanúja, kedvezménye-
zettje, szenvedõ alanya és apostola, mint
Ady Endre. A kálvinista környezetben át-
élt elsõ találkozást a Károli Gáspár által
magyarra fordított Biblia jelentette, elsõ-
sorban a Zsoltárok és a Próféták könyvei.
Ezt a legelsõ találkozást követte azután a
találkozás a kiegyezés utáni és az elsõ vi-
lágháború vége elõtti magyar társadalom-
ban élõ zsidósággal, amely – többek között
– sorsdöntõ szerelmet, eszméket és barát-
ságokat adott Adynak. A barátságok közül
nyilván a Hatvany Lajoshoz fûzõdõ volt a
legfontosabb. Hatvany Adyról írt cikkei,
tanulmányai és Adynak írt levelei hatalmas
volument adnak: az ,Ady’ címû, 1974-ben
kiadott gyûjteményes kötet terjedelme
több, mint 800 oldal. Benne található egy
kis, 1921-ben keltezett, ,Ady Endre és a
zsidóság’ címû írás, amelyben (a 641. olda-
lon) a következõket olvashatjuk: „Ady sem
a filoszemiták, sem az antiszemiták körébe
bele nem vonható. Adynak semmi sem volt
idegen, ami emberi és ami magyar. A ma-
gyar zsidó életét a modern magyar életbe
beletartozónak vélte. Amit errõl a kérdésrõl
gondolt, azt éppúgy megírta, mint minden
egyebet. Nagyon egyoldalú beállítás, ha
valaki Adyból hivatásszerû zsidóvédõt csi-

nál. Annál érdekesebb, amit ez a nagyon
objektív megállapító a magyarság értékes
zsidó elemérõl megír.”

Hatvany Adyval foglalkozó összes írá-
sából kiemelkedik az ,Ady világa’ címû
mû, amely kéthónaponként kiadott füze-
tekbõl állt össze, és az említett köteten be-
lül majdnem 350 oldal terjedelmet ad. El-
sõ fele az ,Isten könyve’ címet kapta, s ez
két részbõl áll; elõbb a ,Találkozás Isten-
nel’ címû részt olvashatjuk, amit a ,Viadal
Istennel’ követ. Úgy gondolom, hogy Ady
istenes költészetének mindmáig ez a rend-
kívül alapos Hatvany-elemzés a legnagy-
szerûbb méltatása, s engedtessék meg,
hogy ezen a helyen Ady istenes verseinek
átfogó bekapcsolása helyett csupán erre a
Hatvany-teljesítményre utaljak. Egyetlen-
egy istenes verset emelnék csak ki, amely-
nek Tábor Béla, a magyar zsidóság legna-
gyobb 20. századi, szigorúan biblikus el-
kötelezettségû gondolkodója adott külön-
leges hangsúlyt: ez a vers az ,Istenhez ha-
nyatló árnyék’, amelynek elején egy, a
Zsoltárok könyve 109-re hivatkozó mottó
olvasható: „Mint az árnyék, mikor elha-
nyatlik, el kell mennem és ide s tova há-
nyattatom, mint a sáska.” A vers maga a
következõképpen hangzik:

„Akaratomból is kihullasz,
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.

sz
em

leA „választott nép” Ady Endre és
Tábor Béla mûveiben

A mai zsidó kiválasztottság természetesen tárgyalhatatlan a
kereszténységhez fűződő viszony vizsgálata nélkül. Mármost, a

kiválasztottság mai konkretizálására alkalmasnak érezhető Buber-
Rosenzweig-Lévinas-Tábor Béla-i sor ebből a szemszögből nézve is

fordulópontnak tekinthető a zsidó és keresztény viszony történetében.
Az elmúlt közel kétezer évben szinte sohasem lehetett megismerni
olyan zsidókat, akikben — zsidó identitásuk megőrzése mellett —

akkora készség mutatkozott volna a kereszténység pozitív értékelésére
és zsidó szempontból nélkülözhetetlen voltának elismerésére, 

mint bennük. 
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Üldöztetéseimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden neveknél.

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevõbb,
Meghajlok szent Színed elõtt
S akarom, hogy hited akarjam.

Megûzeték s nem nyugszom addig,
Míg hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem, 
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Teneked van erõd
S mert nem láttam elõbb:
Nem szabad hinni senki másba.”

Konferenciánk témájára, a „választott
nép”-re koncentrálva két további Ady-
írásra szeretném fordítani a figyelmet: az
elsõ ,A bélyeges sereg’ címû vers, amely
Párizsban született és 1906-ban jelent meg
a Budapesti Naplóban, a másik pedig a
,Korrobori’ címû publicisztikai írás, amely
valószínûleg a Huszadik Század 1917-es
„zsidókérdés”-ankétjára készült, és arról
talán lekésett hozzászólás; csak Ady halá-
la után jelent meg a Nyugatban, 1924-ben.

,A bélyeges sereg’ szövege a következõ:

„Krisztus szent árnya s Heine ördög-arca
Táncolnak elõttünk az uton,
Hull, hull a szitok, a röhej, a sugár,
Szaladnak a bélyegesek
S egy nagy csillag van a homlokukon.

Választott fajzat: messze elõtte
Bitós, szomorú hegyek 
S õk mennek, rongyoltan, szórtan, bélyegesen
Bús ördögök, szent mordály-égetõk
Én veletek megyek

Véretek, ha idegen is százszor,
Mégis az enyém, az enyém,
Véres ajkakkal mézes asszonyaitok
S nyitott szívvel baráti, hû fiúk
Átöntötték belém

Büszke kárhozók, eldobhattok százszor,
A lelkem százszor utánatok oson.
Örök bolygók, örök riasztgatók,
Idõk kovászai, megyek én is veletek
Bélyegesen, csillagoson.

Miénk ez a könynyes, nagy Élet,
Kórágyon és kereszt alatt
Hajrá, hajrá a Jobb felé.
Én csúnya, sárga-foltos seregem,
Futok veled és megáldalak”

A ,Korrobori’ teljes szövegének bemu-
tatására terjedelmi okokból itt nincsen
mód, s ezért csak legfontosabb részét idéz-
hetem, s az sem lesz rövid.

Az írás elsõ része a Vörösmarty víziójá-
ban megjelent „sír”-t juttathatja eszünkbe,
„hol nemzet sûlyed el” , de erre jellegzete-
sen adys hangvétellel emlékeztet. „Szub-
jektív kínjaim részeg haláltáncában” –
mondja – „mintha bennem jajveszékelne
az egyetlen és utolsó magyar. Mintha ezt is
nekem és miattam sírta volna Jeremiás: »A
vének megszûntek a kapuból és az ifjak az
õ éneklésüktõl.«” E nyitány után követke-
zik az a fejtegetés, amely a „Korrobori”-
hasonlatban kulminál:

„De az igaz ugye, hogy közénk, senkik,
még egyformákban is százfélék közé, elve-
gyült egymillió zsidó? Hogy e zsidók meg-
csinálták nekünk Budapestet s mindazt, ami
talán – talán? biztosan – nincs is, de európa-
ias és távolból mutatós? Segítségünkre jöt-
tek, nekünk, akik már nem vagyunk, azok,
akik mint nép, szintén nincsenek.

Ausztráliában van egy nagy néptörzs,
mely a világ elsõ poétanépe, mert kitalálta
a Korroborit. A Korrobori, nagy szerelmes
táncorgia, amelyhez – a nõk muzsikálnak.

Ezek az ausztráliaiak, íme, intézménye-
sen megjelképezték a nagy emberi rejtélyt.
Azt, amit a francia finomkodók a nemek
halálos gyûlöletének neveztek el. A Korro-
boriba bele is lehet halni, erotikus szere-
lemgyûlöletben, ott, ott a muzsikáló nõk
lábai elõtt. A zene szól, a nõk kacagnak és
várnak, s mi kitáncoljuk magunkból az
utolsó cseppnyi szerelmet, életet.

Micsoda gyávaság még meg nem mon-
dani, hogy a Korroborit ûzzük, járjuk pár
évtizedek óta a Duna-Tisza táján? Itt két
fajtátlan s egyformán idegen fajta szeret-
kezik egymással a Korrobori szabályai
szerint. A már megcsinált kultúrák lemá-
solt zeneszerszámaival foglalt itt helyet a
zsidóság. S mi, akik magyaroknak nevez-
zük magunkat, gyûlölve-vágyva ropjuk a



szerelmi táncot. Itt egymást fojtogatva a
szerelemtõl, vagy új népet produkálunk,
vagy pedig utánunk az özönvíz.”

A ,Korrobori’-cikk vége a következõ:
„Valamit már látok: ami magyarság van,

az semmiképp sem hasonlít az iskolai ol-
vasókönyvekben feltálalt magyarsághoz.
A püspök, a mágnás s nobilis és egregius
õsök gyámoltalan utódjai csak akkor pros-
perálnak, ha zsidók. Elõtípusát látom egy
új népnek, a Korrobori kiváltott népének, s
ó, bár jól látnék. Ez volna mi minden di-
lemmánk megoldása, s nyilván a História
remekbe szült munkája, ha igaz volna.
Kultúrát végre is csak azok csinálnak, akik
olyan nyugtalanok, hogy nekik az egész
föld kevés. Az utolsó
ilyen magyarokat
azonban már Ottó
császár – õ volt-e
csakugyan? – meg-
csonkította a Lech
mezején. A kultúra
és a továbbmenés te-
hát a Balkán-fajták
közé ékelt korcs ma-
gyarság számára: a
nem éppen tökéletes,
de hasznos zsidóság.
Egyébként?” – teszi
fel itt a kérdést Ady,
s ideidézi Jeremiás siralmainak 4/21. ver-
sét Károli fordításában, amit különben már
a cikk elejének általunk nem idézett részé-
ben is megtett: „Örülj és vigadozz Edom-
nak leánya, ki lakozol Hucnak földében,
mert terajtad is általmegyen a pohár, meg-
részegülsz, és okádol.” Nem lenne könnyû
racionális magyarázatot adni arra, hogy
Ady miért éppen ezzel az idézettel fejezte
be a ,Korrobori’-t.

Az eddigiekkel akartam Adyt megszó-
laltatni, s most elvárható lenne tõlem,
hogy megpróbáljam ezeket kommentálni.
Engedtessék meg azonban, hogy ezt most
ne tegyem, és – mintegy a dolog köny-
nyebbik végét fogva – csupán azt mond-
jam, hogy az idézett részek magukért be-
szélnek. Talán elég lesz, ha késõbb emlé-
keztetek még rájuk.

*

A „választott nép” problémaköre aktuá-
lis magyar vonatkozásainak vizsgálata
nem lehetséges a 20. század világtörténel-
mének és a kapcsolódó egyházi állásfogla-
lások – legalább címszavas – megidézése
nélkül. Itt mindenekelõtt az elsõ világhá-
borúra, a nélküle meg nem érthetõ 1917-es
bolsevista forradalomra és az 1933-as náci
hatalomátvételre, végül a nácik által kirob-
bantott második világháborúra s a benne
véghezvitt holokausztra gondolok, az egy-
házi állásfoglalások közül pedig elsõsor-
ban a II. Vatikáni Zsinat ,Nostra aetate’ cí-
mû Nyilatkozatára és az ,Emlékezünk:
megfontolások a soáról’ címû, 1998-ban
kelt szentszéki dokumentumra. A magyar

vonatkozásokról be-
szélve máris ki kell
emelni a ,Magyar
megfontolások a
soáról’ címmel
1998-ban Pannon-
halmán rendezett
konferencia anyaga-
it, s máris érdemes
megemlíteni, hogy e
konferenciának volt
olyan zsidó résztve-
võje, akit felháborí-
tott, hogy szerinte a
konferencia egyik

jeles egyházi résztvevõje elõadásával
mintegy legitimálni próbálta azt a tényt,
hogy az Egyház a holokauszttal kapcsola-
tos egyházi mulasztások és konkrét vétkek
miatt mindeddig nem kért bocsánatot a
zsidó néptõl. A 20. századra vonatkozó
nemzetközi áttekintésünket még egy-két
további, külföldön kialakult nem-hivatalos
egyházi fejlemény megemlítésével kell
befejeznünk, amelyek döntõ fontosságúak
a „választott nép” problémaköre aktuális
kiélezõdésének szempontjából.

Engedtessék meg azonban, hogy ez
utóbbiak elé bocsássam Nietzsche ,Mor-
genröte’ címû, 1881-ben megjelent köteté-
nek ,Vom Volke Israel’ címû rövid esszé-
jét, amely a 20. századi európai és világ-
történelemnek, illetõleg e történelem
egyik végzetszerû vezérmotívumának el-
képesztõ elõérzete. Az esszé magyar szö-
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Közismert módon a náci ideoló-
gia centrális eleme volt az a vád,
hogy a bolsevizmus a zsidók mű-
ve, s még a mai Németországban
is vannak olyan történészek (el-
sősorban Ernst Nolte), akik már
szinte méltatóan hangsúlyozzák
a nácik bolsevista-ellenességét, s
az 1917 és 1945 közötti évtizede-
ket a bolsevizmus és a nácizmus
között dúló európai polgárhábo-

rúként próbálják értelmezni.



vegét – kivonatosan – a ,Virradat’ címen a
Holnap Kiadónál 2000-ben megjelent for-
dításából idézem, amelyet Romhányi Tö-
rök Gábor készített. A szöveg eleje a kö-
vetkezõ: „Izrael népérõl. – A színjáték-
okon, melyekre a jövõ évszázad hív meg
minket, dõl el az európai zsidók sorsa.
Napnál is világosabb, hogy a kockát elve-
tették, Rubikonjukat átlépték: számukra
nincs más hátra, vagy Európa urai lesznek,
vagy elveszítik Európát, mint valaha, na-
gyon régen, elveszítették Egyiptomot,
ahol hasonló vagy-vagy elé állították ön-
magukat. Európában viszont tizennyolc
évszázados iskolát jártak ki, amit semmi-
lyen egyéb nép nem tud felmutatni, még-
pedig úgy, hogy a gyakorlás e félelmetes
idejének tapasztalata nem is annyira a kö-
zösségnek, mint inkább az egyénnek vált
hasznára. Ennek nyomán a mai zsidókban
rendkívüli szellemi és lelki erõforrások
törtek felszínre. (…) Minden zsidó megta-
lálja apja és nagyapja történetében a ször-
nyû helyzetekben tanúsított leghidegebb
lélekjelenlét és keménység példáinak tár-
házát, a boldogtalanság és a véletlen legfi-
nomabb kijátszását és kihasználását; az
alázatos megadás köntösében mutatkozó
helytállásukat, hõsiességük a spernere se
sperni-ben (megvetni, hogy minket is
megvessenek – a ford.) pedig még a szen-
tek erényeit is túlszárnyalja. Megvetendõ-
vé akarták tenni õket azáltal, hogy kétezer
évig megvetõen bántak velük, megtagadva
tõlük minden megbecsülést, viszont (…)
mélyre taszították õket a becstelenebb
mesterségekbe, üzelmekbe. (…) De hogy
megvetendõek lennének? Világéletükben
hitték, hogy a legmagasztosabb dolgokra
hivatottak és sohasem szûntek minden
szenvedõ erényeivel ékesíteni önmagu-
kat.”

Nietzsche itt még hosszabban elemzi a
zsidó történelem különbözõ hatásait, majd
egyre inkább áttér a korára kialakult újabb
szituáció jellemzésére. Ennek keretében
esszéjét a következõképpen fejezi be:
„Most, hogy évrõl-évre elkerülhetetlenül
sógorságba kerülnek a legjobb európai ne-
mességgel, hamarosan el fogják sajátítani
a szellem és a test modorának jófajta örök-

ségét; ekképp mintegy száz év múlva már
éppen eléggé elõkelõen néznek ki ahhoz,
hogy urakként ne ébresszenek majd szé-
gyent alávetettjeikben. És ezen múlik!
Mindezekért ügyükben a döntés még korai
lenne. Õk maguk tudják a legjobban, hogy
még csak nem is gondolhatnak Európa
meghódítására, sem bárminemû erõszakos
lépésre: arra viszont annál is inkább, hogy
egyszer csak Európa, mint valami túlérett
gyümölcs, a kezükbe pottyan, a kezükbe,
amelyet majd csak könnyedén nyújtanak
ki utána. Közben föltétlenül minden olyan
európai területen ki kell tüntetniük magu-
kat, ahol csak szóba jöhet ilyesmi, és min-
denütt az elsõk között kell lenniük: amíg
csak el nem jutnak odáig, hogy már õk ha-
tározzák meg, miben is áll a kitûnõség.
Akkor õket hívják majd az európaiak föl-
találóinak és útmutatóinak, és nem sértik
meg többé a szemérmüket. És vajon merre
kellene mindezen tömérdek látványos tör-
ténésnek, amelyet a zsidó történelem a zsi-
dó család elé tálal, ennek a rengeteg szen-
vedélynek, erénynek, elhatározásnak, le-
mondásnak, harcnak, mindenféle gyõze-
lemnek utat találnia, hová kellene kiárad-
nia, ha nem utolsósorban a nagy szellemi
emberekbe és mûvekbe? Ha majd a zsidók
rámutathatnak olyan, általuk készített drá-
gakövekre és aranyedényekre, amilyene-
ket a kevesebb tapasztalattal rendelkezõ
európai népek még nem tudnak, vagy nem
tudtak létrehozni, ha majd Izrael örök 
bosszúját Európa örök áldásává változtat-
ta, akkor virrad föl újra az a hetedik nap,
amelyen a régi zsidó Isten örvendezhet ön-
magának, a teremtésének és választott
népének – és mi mind, mind vele együtt
akarunk örülni!”

Ez a kis esszé nem tartozik Nietzsche
közismert, legtöbbet idézett írásai közé, de
például Steven E. Aschheim ,Nietzsche,
Anti-Semitism and the Holocaust’ címû
tanulmányában foglalkozik vele (in: ,Nie-
tzsche and Jewish Culture’, Routledge,
London, 1997). Aschheim felteszi azt a
szónoki kérdést, hogy „ki más tudott volna
egyidejûleg használni ennyire igenlõ és
ennyire baljós hangot”, mint Nietzsche?
(Mi láttuk, hogy mennyire képes volt
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ugyanerre Ady.) Aschheim még hozzáte-
szi, hogy zsidók és antiszemiták egyaránt
látták, milyen hasznos lehet Nietzsche
mindkettõjük szempontjából.

A bolsevista forradalomról a számunkra
adott kontextusban azért kell szót ejteni,
mert közismert módon a náci ideológia
centrális eleme volt az a vád, hogy a bol-
sevizmus a zsidók mûve, s még a mai Né-
metországban is vannak olyan történészek
(elsõsorban Ernst Nolte), akik már szinte
méltatóan hangsúlyozzák a nácik bolsevis-
ta-ellenességét, s az 1917 és 1945 közötti
évtizedeket a bolsevizmus és a nácizmus
között dúló európai polgárháborúként pró-
bálják értelmezni (lásd Nolte ,Der
europaeische Bürgerkrieg, 1917–1945’ cí-
mû könyvét, amely 1987-ben jelent meg
elõször). A baloldal (elsõsorban Jürgen
Habermas) ezt a felfogást mint a nácizmus
legitimálási szándékát utasította el.

A vezetõ nyugati demokráciák és az
Egyház annak idején természetesen elítél-
ték mind a bolsevizmust, mind a náciz-
must, idõnként azonban felmerült egymás
elleni kijátszásuk gondolata is, és ez nem
kis szerepet játszott a két világháború kö-
zötti és a második világháború alatti Euró-
pa politikai és egyháztörténetében; ezt a
szerepet, illetve a szerepváltásokat eddig
még nem is tárták fel hiánytalanul. Nem
kétséges, hogy Churchillnek – a kezdet
kezdetétõl kezdve – soha sem voltak kéte-
lyei az 1917-ben uralomra jutott bolsevik
párt valódi arculatát illetõen, olyannyira
nem, hogy 1919-ben kulcsszerepet játszó
szorgalmazója volt egy nyugati intervenci-
ós hadsereg kiküldésének Oroszországba,
a fehérek oldalára. Ez azonban 20 évvel
késõbb, a II. világháborúban egy percig
sem hátráltatta abban, hogy teljesen kiak-
názza a Szovjetunióval köthetõ szövetsé-
get a náci Németország ellen. Ugyanakkor
azzal sem késlekedett, hogy a II. világhá-
ború befejezése után a lehetõ legkorábban
beintse az elodázhatatlan hidegháborút a
Szovjetunió ellen. Ezzel egyidejûleg egy
szava sem volt az ellen, hogy a Marshall-
terv legnagyobb kedvezményezettje az a
Németország legyen, amelynek lakossága
valamivel elõbb még igen nagy hányadá-

ban volt náci; itt megintcsak nem lehetett
kukoricázni: meg kellett akadályozni,
hogy ebben az országban (amely Hitler
uralom rajutása elõtt igen nagy hányadá-
ban volt kommunista) ismét szovjet ideo-
lógiai befolyás érvényesüljön, s ehelyett el
kellett érni, hogy ez az ország mielõbb
biztos gazdasági és katonai bázisa legyen a
hidegháborúba lépõ nyugati világnak.
Egyes amerikai kutatók szerint (Samantha
Power: ,To Suffer by Comparison’,
Daedalus, Spring, 1999) elsõsorban ez a
szitáció és ezek a fejlemények hozták ma-
gukkal azt is, hogy Amerikában a hetvenes
évek vége elõtt igen kevés szó esett a
holokausztról, s csak ez után lett intenzív
kutatások és viták tárgya. Nem ismerem az
Egyház állásfoglalásait a véres bolsevista
diktatúrára és az ortodox keleti egyház ke-
gyetlen üldöztetésére vonatkozóan, de el
tudom képzelni, hogy a Vatikánban egy
ideig állami szintre emelt ateizmusa miatt
a Szovjetuniót sokan nagyobb veszélynek
látták, mint a náci Németországot, ahol er-
re vagy hasonlóra – nem utolsósorban Hit-
ler vonakodása miatt – nem került sor,
Rosenberg és Himmler ádázul keresztény-
ségellenes ideológiájának és indulatainak
ellenére sem. Ezekben az összefüggések-
ben hangsúlyozni kell II. János Pál ,Cen-
tesimus Annus’ címû enciklikáját is
(1991), amely 100 éves hagyományra hi-
vatkozva fogalmazza újra az Egyház tilta-
kozását a kapitalista liberalizmus szociális
érdektelensége, közönye ellen.

Az egyházi állásfoglalások, amelyekrõl
már tettem említést, illetve a Pannonhal-
mán rendezett soa-konferencia anyagai is
határozottan állást foglaltak mind az anti-
judaizmus, mind az antiszemitizmus ellen.
A pannonhalmi konferenciáról már emlí-
tettem, hogy volt olyan zsidó résztvevõje,
aki elégedetlen volt azért, hogy az Egyház
még nem kért bocsánatot a zsidó néptõl a
holokausztért. A jelen konferencia témája
azonban nem ez a különösen kényes, ha-
nem a kiválasztottság nem kevésbé kényes
problémaköre, s úgy látom, hogy ez az
utóbbi problémakör az említett egyházi ál-
lásfoglalásokban, de a pannonhalmi kon-
ferencián sem kapott hangot. A szövegek-
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ben jóformán még a „választott nép” kife-
jezés sem fordul elõ, eltérõen Adytól és
Nietzschétõl, akik általunk vizsgált írásai-
ban ez a kifejezés – amint láttuk – szinte
kihívóan kulcsszerepet kapott, akár köz-
vetlen, akár áttételes módon.

Ebben a vonatkozásban állt elõ új fordu-
lat, méghozzá egyházi – elõbb csak félhi-
vatalos és nem magyar – kontextusban, s
most erre szeretnék rátérni.

A Zeitschrift der Katholischen Theolo-
gie 1997. évi 3. számában Bernhard
Grümme igen alapos vizsgálatokra tá-
maszkodó terjedelmes tanulmányt közölt
,Ein schwieriges Verhaeltnis: Karl Rahner
und die Juden’ címmel. Errõl a „kényes-kí-
nos viszony”-ról beszélve Grümme min-
denekelõtt kijelenti, hogy „a keresztény te-
ológia rég elvesztette ártatlanságát”, s las-
san végre kezdi „felelõsség- sõt bûnösség-
történetként felfogni saját történetét.”
„Auschwitzot és a keresztény antijudaiz-
musok hosszú sorát látva érik annak tuda-
ta, hogy ezeket is terheli felelõsség azért,
amit ott mûködésbe hoztak.” Ez az a legát-
fogóbb perspektíva, amelyben Grümme
mérlegre kívánja tenni Rahnert, konkrét
vizsgálódásának tárgykörét pedig a követ-
kezõképpen írja körül:

„A jelenlegi zsidó-keresztény párbeszéd
legsúlyosabb teológiai kihívása nyilván
az, hogy miként lehet fenntartani Jézus
Krisztus megváltó mivoltának üdvtörténe-
ti univerzalitását anélkül, hogy kétségbe
vonnánk a biblikus kor utáni zsidóság üdv-
történeti jelentõségét, maradó kiválasztott-
ságát és elhivatottságát.” (266. o.)

Grümme ebben a tárgykörben marasz-
talja el Rahnert, s igen gondosan felépített
kritikáját kulcsfontosságú vállalkozásnak
tartom, amelynek adekvát fogadtatása sze-
rintem elengedhetetlen. Ugyanakkor elõ-
adásomban Grümme tanulmányának rész-
letes bemutatására éppúgy nincsen mód,
mint esetlegesen igenlõ, vagy esetlegesen
tagadó észrevételek részletezésére. Arra
kell szorítkoznom,, hogy bemutassam
Grümme két summázó karakterû megfo-
galmazását arra vonatkozóan, hogy minek
az „aperte” elismerését hiányolja Rahn-
ernél, majd arra, hogy – egy stiláris apro-

póból – hiányérzetet tükrözõ megjegyzést
tegyek erre a két grümmei megfogalma-
zásra.

Az elsõ summázó megfogalmazás szerint
„Izrael a tegnap és ma egyaránt kiválasztott,
elhivatott és megváltott nép” (270. o.). A
másik summázó megfogalmazás szerint „Iz-
raelnek maradó funkciója van az Egyház
mellett és vele szemben” (271. o.). Stiláris
megjegyzésem az, hogy az elsõ megfogal-
mazásban még szerepel a „nép” szó, a má-
sodikban viszont már nem. Ez szerintem ar-
ról árulkodik, hogy minél inkább kívánja
hangsúlyozni Grümme „Izrael” vagy a „vá-
lasztott nép” maradó funkcióját az Egyház
mellett és vele szemben, annál inkább
igyekszik elkerülni, hogy itt valaki rögtön a
mai konkrét, az európai, afrikai és dél-ame-
rikai diaszpórában, vagy tömegben az Egye-
sült Államokban és a szekularizált közel-ke-
leti Izrael államban élõ zsidó népre, s általá-
ban a modern, emancipált és messzemenõen
szekularizálódott zsidóságra gondoljon. Ez
ugyanis – pár lépésen belül – óhatatlanul
olyan kérdések felvetésére vezethetne, hogy
vajon a Biblia Istenének választottjaként
gondolkodott, írt és beszélt-e Marx és Freud
vagy a Biblia Istenének választottjaiként
cselekedtek-e Trockij és Rosa Luxemburg
magyar vonatkozásban pedig mondjuk Kun
Béla és Rákosi Mátyás? Ilyen kérdések fel-
vetõdése nyilván zsákutcának tûnne
Grümme szemében, amit érthetõ módon
igyekezett elkerülni, annál is inkább, mert
egy ilyen zsákutcában még antiszemita buk-
tatók is lapulhatnak. Nietzsche és Ady nem
érte meg Auschwitzot, de – mint hallottuk –
mindketten világosan látták koruk zsidó
népének kiválóságát, s növekvõ szerepét és
rangját; e nép bibliai értelemben választott
nép voltáról azonban csak ironikus vagy dif-
famáló felhangokkal tudtak említést tenni.
Ezeknek a felhangoknak a kiküszöbölésé-
hez kellene járható utat találni.

Úgy vélem, hogy ebben az összefüggés-
ben járható utat mutatott fel II. János Pál,
mikor ,Átlépni a remény küszöbét’ címû
könyvében Emmanuel Lévinas tanulmá-
nyozására ösztönözte olvasóit, azzal az in-
doklással, hogy Lévinas „folytatja – éppen
úgy mint Martin Buber és Franz Rosen-
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zweig – azt az ótestamentumi perszona-
lisztikus hagyományt, amely adekvát mó-
don hangsúlyozza az emberi »Én« és az
abszolút fönséges isteni »Te« relációját.”
(II. János Pálnál itt Hans Urs von
Balthasar hatása is érvényesülhetett, aki
nagy teológiai trilógiája ,Theodramatik’
címû (1973-ban egyházilag imprimált) ré-
sze elsõ kötetének ,A dialogikus princípi-
um’ címû fejezetében hangsúlyozta a
„dialogikus princípium” zsidó gyökereit
és nagy többségükben zsidó képviselõit.
Ugyanakkor Balthasar ezen a helyen nem
feledkezett meg a keresztény Ferdinand
Ebnerrõl sem, aki Bubertõl és Rosen-
zweigtõl függetlenül, az õ fõmûveikkel
egyidejûleg jelentette meg ,Das Wort und
die Geistigen Realitaeten’ címû mûvét,
amelynek fontosságát és eredetiségét
Buber maga eklatánsan hangsúlyozta. A
„Wort” Ebnernél a János-evangélium pro-
lógusára utal, s ezért Balthasar a dialogi-
kus princípiumnak nem csupán Ó-, hanem
Újszövetségi gyökereirõl is beszélt. II Já-
nos Pálnál ez sajnos nem jelent meg.)

A Mérleg 2002/4. számából tudjuk (445–
448. o.), hogy újabb vatikáni dokumentu-
mok láttak napvilágot az egyházi antijudaiz-
mus kezdeteinek témakörében, s hogy ezek
a választottsági problémakör egyes kérdése-
it is érintik. Egyelõre nem sejthetõ, hogy az
ezekkel foglalkozó vatikáni bizottságok mi-
kor teszik magukévá Grümme vonatkozó
felfogását, s hogy ez lehetséges-e egyáltalán
annak a „krisztocentrizmus”-nak a feladása
nélkül, amely Grümme szerint megakadá-
lyozta Rahnert abban, hogy olyan álláspont-
ra jusson, mint amilyenre Grümme maga ju-
tott. A Mérleg 2003/1. száma újabb informá-
cióval szolgál a témakörben (71–85. o.), s
ebbõl kiviláglik, hogy a Grümme-i álláspont
következetes érvényesítése – elvi szinten
feltétlenül – az evangéliumok bizonyos fokú
cenzúrázását, sõt átírását is megkövetelné.
Ez még az eddig említetteknél is problema-
tikusabbnak tûnik.

*

A II. János Pál által a 20. századra
Buberrel, Rosenzweiggel és Lévinasszal
megadott élõ zsidó perszonalisztikus ótes-

tamentumi hagyomány vonulatának
egyenrangú magyar zsidó képviselõje Tá-
bor Béla. Mivel szégyenletes módon el-
hallgatott, s egyébként is igen kevéssé is-
mert gondolkodó, mondanom kell, hogy
1907-ben született Budapesten és ott is
halt meg 1992-ben. Fiatalkori fõmûve ,A
zsidóság két útja’ címû könyv, amely 1939
augusztus elején jelent meg elõször, 1990-
ben azonban változatlan szöveggel újra ki-
adta, s terjedelmes utószóval látta el,
amelyben felvázolta a világ zsidóságának
a holokauszt miatt és azt követõen kiala-
kult új helyzetét, és újrafogalmazta 1939-
ben kifejtett, s 1990-ben is érvényesnek
tartott álláspontjának lényegét. Nála öt év-
vel idõsebb barátjával, Szabó Lajossal kö-
zösen írta a ,Vádirat a szellem ellen’ címû
mûvet, amelyben a marxizmus, a freudiz-
mus, a fasizmus és más irányzatok gyöke-
res kritikáját követõen egy – elsõsorban
Ferdinand Ebnerrel jelzett – teocentrikus
és logocentrikus egzisztencializmus mel-
lett foglaltak állást. Ez a mû 1936-ban je-
lent meg, második kiadása pedig 1991-
ben, ez is Tábor Béla aktualizáló utószavá-
val. Marx bibliai zsidó szempontból kiéle-
zett gyökeres elutasítása s a Rákosi- és a
Kádár-rendszerrel semmiféle kompro-
misszumra sem hajlandó meggyõzõdése
miatt Tábor Béla 1945 és 1990 között
semmit sem publikált s ezért – mintegy 10
000 oldal terjedelmû – gondolkodói élet-
mûve kiadatlan hagyaték. Ebbõl a fia, Tá-
bor Ádám, barátjával, Surányi Lászlóval
közösen két fontos válogatást tett közzé,
az elsõt ,A biblicizmus: a második sze-
mély elsõbbsége’ címmel (Szombat, 1995.
december), a másodikat ,A rejtetlenítõ és a
rejtõ’ címmel Heideggerrõl (Jelenlét,
2002. szeptember). E két válogatásnak
már a címe is jól mutatja szembeszökõ
párhuzamosságát Lévinasszal, amely
azonban attól teljesen függetlenül, évtize-
dek alatt alakult ki benne.

A közel 350 oldal terjedelmû ,Magyar
megfontolások a soáról’ címû – magyar
szempontból kulcsfontosságú – kötetbõl 11
sor foglalkozik Tábor Bélával (89–90. o.), s
ez Gyáni Gábor ,’Erkölcstelen emancipá-
ció’ és ’illuzórikus asszimiláció’. Diskurzu-
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sok a zsidókérdésrõl’ címû tanulmányában
található. Gyánit ebben a tanulmányában
elsõsorban az érdekelte, hogy a zsidókérdés
1910-tõl Magyarországon egyre jobban fel-
erõsõdõ vitájában milyen szkeptikus vagy
önkritikus, sokszor már az önostorozásig
elmenõ felfogások jelentek meg zsidó ol-
dalról. Az igen alapos és informatív tanul-
mány közel tucatnyi szerzõvel foglalkozik,
többek között Ignotusszal és Hatvany La-
jossal is, a legrészletesebben azonban Kom-
lós Aladárral és Pap
Károlylyal, elsõsor-
ban az utóbbi ,Zsidó
sebek és bûnök’ címû
írása alapján. Tábor
Béla a sor végére ke-
rült, s nem idõrendi
okokból. Mintha
Gyáni Tábor Béláig
jutva már kifulladt
volna, vagy más
okokból nem akart
volna nagyobb teret
szentelni Tábor Bélá-
nak. Az említett 11
sorban a következõ-
ket írta:

„Ami a ’kímélet-
len zsidó önkritika’
hangján 1939-ben
megszólaló Tábor
Béla megfogalmazá-
sa szerint az asszimi-
lációt, ’a halálba-áju-
lás könnyû útját’ utó-
lag nem többnek,
pusztán ’történelmi
vágyálomnak’ mutat-
ja, olyan valaminek,
amely kifejezetten zsákutcába vitte a honi
zsidóságot. Elhitette vele, hogy a gazdaság
az õ igazi élethivatása. Ám midõn az eman-
cipáció korának védettséget biztosító körül-
ményei megszakadnak, hamarosan ki kell
derülnie, hogy a zsidóság elmulasztotta ide-
jében tudatosítani önmagában saját igazi
identitását. Hogy ez miben is áll? Tábor
szerint abban, hogy a gazdaság »funkciója
(pusztán csak) az volt, hogy a zsidóságot el-
fordítsa a zsidó szellemtõl«. A kézenfekvõ

megoldás így hangzik tehát: »A zsidóság-
nak ki kell találni a gazdaságból«”.

Nem állítható, hogy ez a Gyáni-féle 
összefoglalás ne tükrözné lényeges ponton
Tábor Béla felfogását: ,A zsidóság két út-
já’-nak valóban lényeges jellemzõje a gaz-
daság-centrikusság (ez az egyik „zsidó
út”) határozott elítélése, elsõ helyre állítá-
sának eltökélt elvetése. Gyáninál hiányzik
azonban a másik út, a „zsidó szellem”
konkrét megidézése, pedig enélkül össze-

foglalása majdhogy-
nem semmitmondó.
Ugyanakkor ez az
összefoglalás azt a
látszatot keltheti,
mintha Tábor Béla
disszimilációra biz-
tatná zsidó olvasóit.
Elõbb a Gyáni által
keltett utóbbi látszat
ellen kívánok tilta-
kozni, majd – külön
hangsúllyal – az el-
len, hogy Gyáni itt
mintegy homályban
hagyja a „zsidó szel-
lemet”, pedig Tábor
Béla errõl rendkívül
világosan és rendkí-
vüli részletességgel
beszél, s amit errõl
mond, az a „válasz-
tott nép” – bennün-
ket elsõdlegesen ér-
deklõ – problémakö-
rének szempontjából
nézve is alapvetõ
fontosságú.

A disszimiláció-
propagálási látszat abszurditását mutatja,
hogy a Tábor-család már harmadik generá-
ciójában képviseli a kettõs – éppúgy ma-
gyar, mint zsidó – identitás melletti eltö-
kéltséget. Ezt a feleség, Mándy Stefánia Tá-
bor Béla-életrajza szerint (Szombat, 1995.
december) Tábor Béla apja fogalmazta meg
elõször a 20. század elején. Itt különös
hangsúlyt kap Tábor Béla rendkívül erõs
kötõdése Adyhoz, amit a harmadik generá-
ció, Tábor Ádám is folytat, kiemelkedõen
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,A magyar logosz – Ady költészetének szel-
lemi jelentõsége’ címû tanulmányával (Élet
és Irodalom, 2002. november 22). Szabó
Lajos, Tábor Béla idõsebb barátja, akinek a
felfogásával Tábor Béla szinte mindenben
teljesen azonosította magát, a magyar szel-
lemmel való közösségvállalásban odáig
ment, hogy ebbe Ady és Fülep Lajos mel-
lett Szabó Dezsõt, Illyés Gyulát, Karácsony
Sándort és Németh Lászlót is beleértette, az
utóbbit méghozzá a ,Kisebbségben’ megje-
lenése után, a negyvenes évek elején (,Tény
és titok – Szabó Lajos összegyûjtött írásai
és elõadásai’, Pannon Panteon, Veszprém,
1999. 113. o.).

Tábor Bélát mindenekelõtt az külön-
bözteti meg a Gyáni Gábor szóbanforgó
tanulmányában tárgyalt többi zsidó önkri-
tikustól, hogy míg azok csak a 19. század
közepe és a 20. század közepe között vég-
bement asszimiláció idejével foglalkoz-
tak, addig Tábor Béla „a történelmi zsidó-
ság önbírálatáról” beszél, s ebben vissza-
megy a Kr. e. elsõ évezred közepéig. A
következõ döbbenetes állításokat teszi (,A
zsidóság két útja’, 1990. évi kiadás
121–122. o.): „A zsidóság az egyetlen je-
lentõs nép a történelemben, amely az utol-
só két és fél évezredben egyetlenegyszer
sem vívta meg belsõ tisztító forradalmát,
egyetlenegyszer sem kísérelte meg törté-
nelmi méretekben, hogy szellemileg és er-
kölcsileg korrupt rétegeit kirekessze ma-
gából – s ezáltal passzív szolidaritást vál-
lalt minden betegséggel, amely egészsé-
ges fejlõdését gátolta. Az a néhány heroi-
kus kezdeményezés, ami ebben az irány-
ban történt (így utoljára a chaszidizmus),
csakhamar sivárságba fúlt, és olyan szek-
ták martalékává vált, amelyek még rikí-
tóbban képviselték éppen azt a korhadtsá-
got, ami e megmozdulásokat kiváltotta.
Miben gyökerezett ez a tehetetlenség?” –
teszi fel e sorok végén a kérdést. A válasz
a következõ: „A zsidó hagyomány az ál-
dozati heroizmus, a személyes szüntelen
harc a tiszta szellemért... A zsidóság lét-
alapja az áldozat, tehát az anyag szellem-
mé teremtése; a tehetetlenség viszont az
anyag törvénye. A zsidóság viszonya saját
személyes létéhez már hosszú idõ óta az

anyag számára egyedül lehetséges vi-
szony: a közömbösség. És ha a zsidóság
így megtagadta az áldozatot, a kiválasz-
tottságot is megtagadta. A kiválasztottság:
kiválasztottság az áldozatra, tehát nem ki-
váltságokra, hanem kötelezettségekre. A
hagyományától elszakadt zsidóság átértel-
mezte a kiválasztottságot. (…) Úgy tekin-
tette, mint ígéretet különös isteni oltalom-
ra, és vagy jogcímet formált belõle üres
faji gõgre és történelmi feladatainak el-
mulasztására, vagy szembeállította a vélt
ígéretet tényleges saját sorsával s e szem-
beállításból a hitetlenségre és cinikus ön-
lealacsonyításra formált magának jogcí-
met.” „A zsidóság utolsó nagy belsõ forra-
dalmát” Tábor Béla „Ezra és Nehemia”
korára datálja, az azóta végbement süllye-
dést pedig – többek között – azzal jelzi,
hogy „a zsidó irodalom a zsoltárok hegye-
ket görgetõ erejétõl és Jób kozmikus tit-
kokat megvilágító villámlásától a modern
kor törékeny középszerûségéig jutott.”
(126.o.). (Az olvasóban felmerülhet a kér-
dés, hogy itt vajon még Heinére, Proustra,
Kafkára és Radnóti Miklósra is kell-e gon-
dolni.) – A modernkori szekularizációról
beszélve Tábor Béla azt mondja, hogy „ez
a folyamat nem csupán a zsidóság, hanem
egész Európa utolsó kétszáz éves fejlõdé-
sét jellemzi. De az is bizonyos, hogy a zsi-
dóság részvétele ebben a folyamatban kü-
lönösen hangsúlyos. Sem az nem lehet vé-
letlen, hogy azokban a szellemi, társadal-
mi és politikai mozgalmakban, amelyek e
leszûkülõ szellem jegyében születtek, a
zsidóság fokozódó mértékben mind na-
gyobb arányban vett részt, sem pedig az,
hogy e szellem legnagyobb hatású képvi-
selõje zsidó származású volt”. Ezen a he-
lyen expressis verbis ugyan nem mondja,
a szövegkörnyezetbõl azonban egyértel-
mûen látszik, hogy itt Marxra gondol, a
„materializmusra”, a szellembe vetett hit
megtagadására. „Feltételezhetõ” – sum-
mázza a történelmi önbírálatot –, „hogy
(mindez) a zsidóság bekapcsolódása nél-
kül is kialakult volna; de az is valószínû,
hogy a saját lényegével már rég szembe-
került és ezért a középszerûség síkján már
otthonosan mozgó zsidó szellemben olyan
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szövetségest kapott, amely megnehezítet-
te leküzdését.” (137–138. o.)

,A történelmi zsidóság önbírálata’ címû
fejezet és az ezt követõ ,A zsidóság és a
gazdaság’ címû fejezet ,A zsidóság két út-
ja’ címû mû befejezõ egynegyede, ami az
elõzõ három negyed bázisára épül. A má-
sodik negyed címe ,A zsidó vallás’, a har-
madiké pedig ,A tízparancsolat mint az
emberi élet értékrendje’. Mindez a hagya-
tékból már publikált részekkel együtt Tá-
bor Bélát vitathatatlanul beemeli a Buber-
bõl, Rosenzweigbõl és Lévinasból képzõ-
dõ sorba, amely sor hordképes alapot ad
ahhoz, hogy a zsidóság Istentõl választott
nép voltáról korunkra gondolva is meg-
gyõzõen lehessen beszélni. Tábor Béla kü-
lönleges jelentõségét többek között az ad-
ja meg, hogy ennek a feltételeit is megha-
tározza, a zsidóság bibliai alapú és perma-
nens önbírálata elengedhetetlenségének
képviseletével.

A mai zsidó kiválasztottság természete-
sen tárgyalhatatlan a kereszténységhez fû-
zõdõ viszony vizsgálata nélkül. Mármost,
a kiválasztottság mai konkretizálására al-
kalmasnak érezhetõ Buber-Rosenzweig-
Lévinas-Tábor Béla-i sor ebbõl a szem-
szögbõl nézve is fordulópontnak tekinthe-
tõ a zsidó és keresztény viszony történeté-
ben. Az elmúlt közel kétezer évben szinte
soha sem lehetett megismerni olyan zsidó-
kat, akikben – zsidó identitásuk megõrzé-
se mellett – akkora készség mutatkozott
volna a kereszténység pozitív értékelésére
és zsidó szempontból nélkülözhetetlen
voltának elismerésére, mint bennük. Eb-
ben a tekintetben Tábor Béla talán még
messzebb tudott menni, mint Buber,
Rosenzweig vagy Lévinas. Két példa erre
a Szó, a Logosz religiózus szerepének kü-
lönösen erõs hangsúlyozása Tábor Bélá-
nál, mégpedig a János-evangélium Igéjé-
nek tagadhatatlan áthallásával. A másik a
Szentháromság zsidó oldalról teljesen szo-
katlan értékelése. Errõl egy helyen (53. o.)
Tábor Béla a következõket mondja:

„A kereszténység az Egy élõ voltát a
Szentháromságban fejezi ki. A zsidóság a
kiejthetetlen Névvel. Zsidó és keresztény
részrõl egyformán súlyosan tévednek

azok, akik azt hiszik, hogy a zsidó vallás-
ban nincs helye az észfölötti Valóságnak,
amit a Szentháromság a kereszténység
számára kifejez. Nemcsak hogy helye van,
hanem ugyanazt a helyet is foglalja el a
zsidóságban mint a kereszténységben. A
Szentháromság, amely három és mégis
Egy, amely észfölötti, de nem észellenes,
ugyanannak felel meg a kereszténységben,
aminek a zsidó vallásban a kimondhatatlan
Név, amely a véges ember számára titok és
cél. Még a hármasság is jelentkezik, mint
az idõ hármas mozzanatának egybeszövõ-
dése. De ami a zsidó vallásban mint faji
vallásban, egy népi nyelv szófeletti szavá-
nak formáját öltheti, a kereszténységben,
amely minden fajú és minden nyelvû nép
vallása lehet, minden nyelven jelölhetõ fo-
galomfeletti fogalomként jelenik meg.”

A zsidó vallás faji vallásnak tekintése
ma szokatlan terminológiailag, de Tábor
Béla igen alaposan tárta fel ennek történel-
mileg adott szellemi és egyben ellentmon-
dásos realitását. Miután kijelenti, hogy „a
zsidó vallás faji vallás”, a következõket
mondja: »Halljad Izrael!« – így szól a pa-
rancs. Az Írás kifejezetten Izraelt szólítja
meg. Mit jelent ez? Talán azt, hogy a Név
Izrael külön Istene? Ez lehetetlen. Törzsi
vagy népi Istenrõl nem lehet itt szó, mert a
kijelentés, aminek megértését követeli, ki-
fejezetten így szól: a Név: Egy. Ez az Egy
nem fér össze semmiféle korlátozással. A
Név nem egy nép Istene, hanem az Egy Is-
ten. De a parancs mégis kifejezetten Izra-
elt szólítja meg” (54. o.). A zsidóság mai
kiválasztottságának problémakörében is
megjelenik ez az ellentmondásosság; ha
feltesszük azt a kérdést, hogy van-e itt et-
nikai értelme is a „zsidóság” kifejezésnek,
csak „igen is – nem is”-sel válaszolhatunk.
A Szombatban megjelent Tábor Béla-válo-
gatás egyik részének címe: ,A zsidóság
szellemi közösség’, s nyilvánvaló, hogy
mai „kiválasztottság”-áról beszélve is el-
sõsorban e szellemi közösségre kell gon-
dolnunk. Az etnikai szempont azonban a
jelenben sem lehet anullálható, s emiatt is
csak nagy távlatban lehet a János-evangé-
lium Jézus Jópásztorságáról szóló 10.
fejezete 16. versével remélni, hogy „lészen
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egy nyáj és egy pásztor.” Ennek a betelje-
sülése nélkül pedig soha sem lehetséges
teljesen feszültségmentes nyugalom.

A Keresztény Magyar Értelmiségi Mozgalom – a nyu-
gat-európai magyar Pax Romana –,Választott nép?’
címmel 2003 október 8–12 között Innsbruckban ren-
dezett konferenciáján elhangzott elõadás
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Egy Pilinszky-kötet elemzõ
bemutatása

„Gondoljatok erre is: Ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj,
bizonyára virrasztana s nem engedné betörni a házba. Azért ti is

álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, mikor nem is
gondoljátok.” Így jövendöl Máté evangéliuma a halálról, a titokzatos
és kiszámíthatatlan túlvilágot sejtetően. A túlvilág, a transzcendencia

mindig is központi kérdésekként jelentek meg Pilinszky János
költészetében, a ,Végkifejlet’ című kötetre pedig ez 

hatványozottan igaz.

Engem a világból rögtön életem kez-
detén az érdekelt, ami látszatra kívül
esett a világon.  (…) Úgy éreztem, ha

ezeket el tudom juttatni valahogy a világ
szívébe, akkor fontosabbat csináltam,
mintha a bizonyított dolgokat énekelem
meg, vagy hagyom jóvá” – vallja Pilinsz-
ky egy rádióinterjújában.

A Nyugat negyedik generációját képvi-
selõ költõ öntörvényû, zárt világot hozott
létre (lírai hermetizmus). Saját hangjára
nagyon hamar talált rá, saját világának
metafizikus irányultsága is sürgette az
egyéni út kiépítését. A kezdeti nyugatos
hatásokon túl néhány példaképet válasz-
tott magának, melyek elemi erõvel vonzot-
ták. Ilyen volt Fjodor Mihajlovics Doszto-
jevszkij, Simone Weil vagy Robert Wilson,
a rendezõ.

Az Újhold mozgalmának kiemelkedõ
alakjaként Pilinszky túl volt már élete ki-
emelkedõnek titulált alkotásain, készen
volt már az ,Apokrif’, a ,Harmadnapon’ és
a ,Négysoros’, amikor azonban egyfajta
változás ment végbe gondolkodásmódjá-
ban. Párizsban találkozhatott Robert Wil-
son színházával, a francia késõ modern-
séggel, illetve teljességgel felkavarta
Simone Weil vallásos aszketizmusa, oly-

annyira, hogy csak miatta megtanult fran-
ciául. A filozofikusság – amely mindig is
közel állt hozzá, és az Újhold mozgalmá-
nak Babits-eszményében is jelen volt –
egy végsõ formára talált, kikristályoso-
dott. Legjelentõsebben a mennyiségi vál-
tozás tûnik fel. A szûkszavú költõ hirtelen
rengeteget kezd írni, 1970 és 1972 között
Pilinszky János több verset írt, mint ez
idõszak elõtt vagy után bármikor. Ugyan-
akkor a versek központi elemévé vált az
elgondolkodtatás, így a versek aforisztiku-
san lerövidültek. Pilinszky nem esztétikai,
hanem teljességében filozófiai síkra eve-
zett, jószerivel lemondott a költõi képek-
rõl, hasonlatokról, ledobta magáról a ríme-
lés kényszerét is. Az Újhold mozgalma el-
hidegült tõle, nem értették meg, nem vet-
ték észre, hogy Pilinszky éppen most jutott
el költõi stílusának csúcsára. Nem szen-
zualitásra törekvõ és nem nyelvközpontú
verseket ír, hanem a tapasztalat határán tú-
li, végsõ dolgok által háttérbõl mozgatott
világ egyes megnyilvánulásairól ad hírt.

Jellemzõ Pilinszkyre egyfajta nyelvnél-
küliség. Elvont fogalmakkal, általánosítá-
sokkal, homályosságba burkolódzó gon-
dolatokkal építkezik, sokszor számol a
háttértudással, intertextusokkal. Önnön



nyelvi szegénységét is az átadni kívánt
mondanivaló összeállásának, helyességé-
nek elsõrendû voltával magyarázza:

„Nem az a fontos, hogy a madár hányszor
csap a szárnyával, hanem, hogy íveljen.”

A ,Végkifejlet’ címû kötetben a nyelv
még tovább egyszerûsödik, megritkulnak
a rímek, jelzõk, feloldódnak a kötött for-
mák. A kötet verseit aforisztikusságuk,
életbölcsességet tükrözõ tartalmuk, sejtel-
mes hangulatuk, világlátásuk, túlvilágra
irányultságuk, „az életet már megjártam /
Többnyire csak gyalog jártam” puritán
csendessége fûzi össze. Az egyes versek
már-már nem is olvashatók külön, például
a ,Sztavrogin elköszön’ címû vers folytatá-
saként értelmezhetõ a kötetzáró ,Sztav-
rogin visszatér’ címû alkotás. A versek la-
za láncolattal kapcsolódnak egymáshoz.

A ,Végkifejlet’ há-
rom ciklusból áll: a
,Tabernákulum’ tíz
verset tartalmaz, az
,Így teltek napjaink’
három drámai jele-
netbõl áll, végül a
,Végkifejlet’ elneve-
zésû ciklus huszonöt
verset foglal magá-
ban. A nyitóvers lá-
tomásossága már jól reprezentálja Pilinsz-
ky elvont, abszolút sûrített, elhallgatások-
kal kérdésessé tett misztikus világát. 
„Visszavonom”, „nem érdemlem meg” –
ezek a keresztényi szerénység, alázat vi-
selkedésmódjai. A levegõégben kiegyene-
sedni az üdvözülés, a mennybe való haza-
térés metaforikus képeként értelmezhetõ,
ugyanakkor a „lekoppanjak a deszkává
alakított anyaföldre” a fizikai halált, a ko-
porsót jelenítheti meg.

A ,Tabernákulum’, a szentségház, az oltá-
riszentség õrzõje is a szentmise végén kerül
elõtérbe, amikor az oltáriszentséget a helyé-
re teszik, ugyanígy juthat az ember, jobban
mondva a lélek is élete végén a túlvilágba.
Mindkettõben ott van a megérkezés, amely
a kötet egyik fõ motívuma, magával a vég-
kifejlet fogalmi körével szintén rokonítható.

A ,Két arckép’ címû versben szintén
megjelenik a megérkezés és a halálon túli

fegyelem. A festmények alapján készített
mû a hazaérkezés dinamikáján túl csendes-
séget, szilárdságot, végtelen nyugalmat
tükröz. Ezt a harmadik vers utolsó sora az-
zal toldja meg, hogy: „mindenbõl csönd
lesz és közelség”. A „gyermekkor alkímiá-
ja beteljesül” sorból pedig ismét a befeje-
zettségre, a múlt távolból való szemlélésé-
re nyílik út, ami szintén egy megérkezésre
enged következtetni. A megérkezés viszont
ezek után megmarad fogalomként, nem
részletezi a költõ, hogy pontosan kirõl is
van szó, csak magáról a költõrõl, esetleg az
emberiségrõl; Pilinszky a fogalmakat meg-
hagyva az elvont síkon igyekszik nem
konkrétumokhoz kötni azokat. A ,Ki és
kit?’ címû vers teljes bizonytalanságban
hagyja az olvasót a vers alanya és a tárgy
tekintetében, a ciklust pedig már-már az

avantgárdra emlé-
keztetõ agrammati-
kus elhallgatással fe-
jezi be:

„az a bizonyos tabernákulum
ami miatt, ami miatt”

A ,Játszma’ címû
költemény a halott
apát jeleníti meg,

amint biliárdasztal fölé hajol mozdulatla-
nul, mondhatnánk, hogy élõhalottként ta-
lálkozunk vele. Az élet és a halál – szintén
kulcsmotívumok a ,Végkifejletben’ – egy-
bemosása elbizonytalanítja a vers olvasó-
ját. A halott mint élõ a túlvilági vizionálás-
ban természetszerûen megjelenthet, ami-
ként csak „mi elveszett, világolhat és talál-
kozhat // oly fényességgel”, miként ,A mi
Napunk’ címû költemény is kimondja.

De nem csak a túlvilágot sejtetõ képek
vannak jelen, nemcsak az oda való megér-
kezés válik vizsgálandó fogalommá, az
élet földi szakasza is jelen van a ,Végkifej-
let’ jóllehet statikus képeiben. A földi vilá-
got, annak releváns reprezentációt adják a
„kivilágított vesztõhely”, „leszorított tar-
kó”, „törvénytelen ragyogás”, „szalonnázó
hóhér”. Pilinszky a világháború, népirtá-
sok, nemzetpusztulás, lágerek korszaka
után olyan megrendülten és kiábrándultan
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Pilinszkyben az elvont mennyor-
szág és a konkrét földi élet közti
szakadékot ez a történelmi ta-

pasztalat még tovább mélyíthette,
s a kontraszt erőteljesebb kirajzo-
lódása még inkább az őt régóta

foglalkoztató túlvilág felé 
vonzhatta. 



áll az értékek és hitek strázsáján, mint egy-
kor a feldúlt Vörösmarty az elbukott sza-
badságharc után.

Pilinszkyben az elvont mennyország és a
konkrét földi élet közti szakadékot ez a tör-
ténelmi tapasztalat még tovább mélyíthette,
s a kontraszt erõteljesebb kirajzolódása
még inkább az õt régóta foglalkoztató túlvi-
lág felé vonzhatta. Errõl a megismerési
vágyról szól a ,Meghatározás’ címû vers is:

„Féregnek lenni mit jelent?
Vágyakozni egy tekintetre,
egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre,
ahogy csak Isten nézi önmagát,
erre vágyni, egyedül erre,
és ugyanakkor üveges szemekkel
belefúródni abba, ami nincs,
beszorulva a semmi és
valamiféle utánzat közé.”

A földi lét a maga fogyatékosságaival,
véres történéseivel féreg-létté silányul az
„egyenes folyóson” túli léttel szemben.
Hiszen most még csak homályosan látunk,
de akkor színrõl színre fogunk látni.  Ezért
van szüksége ,Sírkövemre’ írt versében az
önmegalázkodásra:

„töröld le Isten hátáról, töröld le
szégyenletes emlékemet”

Az eredendõ bûntõl, a véres történelem-
tõl, a képességek behatároltságától, a „tér-
re és idõre való felfeszítéstõl terhelt földi
létben” a költõ jeleneként megélt kataszt-
rófatudat is dominánsan jelen van.

Az ,Így teltek napjaink’ „ciklus” három
drámai jelenetet, lírai tragikus drámát tar-
talmaz. Ezek a mûfajilag nehezen besorol-
ható életképek vagy inkább halálképek a
háborúról, a világégésrõl szólnak, az em-
beri érzésrõl, az embertelenségben elve-
szett józan morálról. Az ,Így teltek napja-
ink’-ban a háború az élet megszokott té-
nyezõjévé válik, belesimul a hétköznapok
történéseibe. Az idegen katonával pedig:

„Személyében az ismeretlen vált ismerõssé, a
veszély megnyugtatóvá, a rablás adománnyá, az
élet bocsánattá.”
„És van-e szebb annál, mint amikor az Apokalip-
szis lovasa kenyeret szel a lámpafényben, ciga-
rettára gyújt, s az ágyba kívánkozik éjfél után.”

A katasztrófa felforgatott mindent. Ha a
hóhér szalonnázik, addig nem dolgozik.
Aki nem hal meg, tovább fél, hogy legyil-
kolják. A szempontok megváltoznak, az
értékek, fogalmak lerombolódnak:

„Nem föld a föld. / Nem szám a szám. / 
Nem betû a betû. / Nem mondat a mondat.”

Sántikáló lányok maradnak a háború
után (Fohász), és bûnözõvé vált férfiak
(Rossz fölvétel). „Semmi van jelen”, 
vagyis minden egész eltörött, a föld kárho-
zatra ítéltetett. A kötet hasonló nevû záró
ciklusát az emberiség bûneként hatalma-
sodó világháborús katasztrófa uralja.
Emellett csak marginálisan jelenik meg a
Tabernákulumban még központban levõ
lírai én, a megérkezõ, az összegzõ, aki
mégsem érte el a tabernákulumot. Az
egyén tehetetlenségére, jelentéktelenné
válására – ami súlyosan szemben áll a Ta-
bernákulum egzisztencialista felfogású
gondolkodásával – figyelmeztet:

„és nem történt meg, holott elkövettem”

A ,Fölriadva’ a berögzült háborús pszi-
chózisra mutat rá. Akárcsak Móricz
,Szegény emberek’ elbeszélésében, a múlt
rávetül a jelenre és összezavarja azt:

„hirtelen kockagödörré alakul a ház, 
drótsövénnyé a bútorok”

Az ember állattá törpül, katonai moz-
gással elgépiesedik. Az ,In memoriam F.
M. Dosztojevszkij’ címû versben a dróton
mozgatott, öntudatlanság felé hajló, rezig-
nált embert találjuk már csak. A ciklus ki-
lencedik verse a ,Végkifejlet’ címet viselõ
háromsoros:

„Magam talán középre állok.
Talán este van. Talán alkonyat.
Egy bizonyos: késõre jár.”

A három sorban három talán szerepel,
mert már semmi sem biztos, csak az, hogy
késõre jár. Az elsõ sorban megjelenõ lírai
alany a középre állásával megjelenik, pro-
testál. Nem áll tehát egyik fél oldalára
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sem, kitart a saját útján, középen, ahol
mindenki látja, láthatja, nem bújik meg,
kiáll, mint Jézus is, aki középen állva fe-
szíttetett meg a két lator között.

Talán este van, talán alkonyat. Az idõ
bizonytalan. Sötét van. Kilátás, remény
kevés. Magába sûríti mindez az emberiség
katartikus mélyre zuhanását, a katasztrófa
végkatasztrófa, apokaliptikus jellegét.

A „késõre jár” bizonyossága viszont
profetikussá teszi a verset. Így a végkifej-
letben az apokalipszis esetleges közeli el-
jöttét láthatjuk. A világvégérõl persze nem
tudjuk, hogy milyen, illetve a versek írója
sem nyilatkozik errõl. Viszont a földi lét, a
világtörténelem folyásából, katartikus
ponthoz érkezésébõl, a kilábalni nem tu-
dás félelmébõl következtethetünk erre. Te-
hát az apokalipszis a harmadik ciklusban
végig ott sejlik a háttérben. Az elõtérben
pedig kiüresedett, megsemmisült létek,
képek sorakoznak. A ,Kétsoros’-ban az
ütés jelenti a cselekvést. Az ,Alkohol’ cí-
mû költeményben néma állat és egy ház áll
a szürkületben, s a nadrágszárból hiányzik
a gazda. Számukra a világ csupán tárgyi
bizonyíték, hogy más mi lehet, azt sem
tudjuk, mert kontrasztként már – a szaka-
dék másik oldalán – a túlvilági kegyelem
jelenik meg. (,S.W.-hez’) Simone Weil, a
vallásos aszkéta talán megkapta, de itt a
földi pokolban erre már csak reményeket
lehet megfogalmazni, javaslatokat lehet
tenni. Az éjszakában dolgozó írnokok
megérdemelnék a békés halált. A kor el-
korcsosult embereinek pedig, mielõtt bár-
mit elkövetnek, egy rózsára kellene gon-
dolniuk (,Sztavgorin elköszön’). És az ér-
zékelésükben meggyengült emberek elszi-
getelõdnek, elembertelenednek. NN hiába
gyönyörû, K. nem köszön neki, és P. észre
sem veszi.

„A nap alászáll”, „Bevallottam: a naple-
mentét Svájcban” – a vég közeleg, az em-
berek kifáradtak, végre aludni szeretné-
nek. Mást csinálni amúgy sem lehet, csak
megtérni, aludni és kipihenni a borzadal-
makat. Az antilop nézi magát a tükörben
nyakában drágakõvel – meglehetõsen gro-
teszk kép ez. Aki ma ékszerhez nyúl,
olyan, mint egy ilyen giccses, groteszk an-

tilop, nem való ilyen korban még ékszerre
gondolni sem. 

A kegyetlen világban csak az erõ ad le-
gitimitást:

„csak õk, az erõs gyilkosok
ismerik a füvek, fák, madarak,
a nõk és a csecsemõk nyelvét.”

A többieknek ugyanis nincs életesélye
ezen a földön. Hiszen már „Nem föld a
föld” és „Még lehet szülni. / És el lehet ás-
ni.” Ez a föld a gyûjtõtábort definiálja, s a
jelenben minden létezõ ítélet alatt áll, stig-
matizálva van: „Táblára írva nyakadba
akasztjuk történeted.” (Trónfosztás). Tel-
jes kiábrándultság jellemzi az utolsó elõtti
költeményt, a kilátástalanság itt jut a tetõ-
pontra. A címe is pokol: infernó.

„De csakugyan szebb attól a mennyország,
hogy pokolra lecementelt, 
gyermeküket, nemüket, fajukat
és mindenüket megtagadó lények
póklábakon egyensúlyozva
nyáladzanak senkiért és semmiért?”

Már a teljes evilági lét hiábavalóságára
alapozza dühét, a földi lét szenvedés,
gusztustalan, reménytelen. A záró vers
(,Sztavgorin visszatér’) mégis a kioktató
hangot üti meg, a bûn elnyeri büntetését,
mintegy a Paradicsomból való kiûzetését:

„Üveg alatt tûhegyre szúrva
ragyog, ragyog a lepketábor.
Önök ragyognak, uraim”

Mert amilyen mértékkel mértek, olyan
mértékkel mérnek majd néktek. S ha ez egy
bûnbe fulladt világ, akkor már nincs me-
nekvés. A titokzatos lírai én is félve köszön
el, mint egy laborasszisztens, aki tart a la-
borban végbemenõ következményektõl:

„Félek. Kérem a köpenyem.”

Nem csoda, hogy az e világban ilyen
mértékig csalódó Pilinszky egyre keveseb-
bet ír a ,Végkifejlet’ után, s nemsokára
elnémul…

Irodalom

Pilinszky János összes versei. (1999) Osiris Kiadó,
Budapest.
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Schein Gábor: Az eszkatológikus szemlélet uralmáról
és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky Já-
nos költészetében. Internet    
Bán Zoltán András: Késõre jár. Internet

Újszövetség. (1990) Szent Gellért Egyházi Kiadó,
Szeged.
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„Az arcunk is álarc – s arc az
álarcunk is”

Az úgynevezett szerepvers fejezi ki talán legmarkánsabban korunkat,
az emberi személyiség útkeresését, a megrendült és darabjaira hullott

szellemi világrend százarcúságát – ugyanakkor a múlt
összefoglalását, rekonstruálását is, amely olyan lappangó hitnek vagy

inkább reménynek lehet a bizonyítéka, hogy mégis van értelme
konzerválni lelkünk jobbik felét az utókornak. 

Közhely, hogy életünk szinte min-
den pillanatában valamilyen társa-
dalmi vagy privát szerepben nyil-

vánulunk meg. Még álmainkban is gyak-
ran álarcokat öltünk, hogy másnak, több-
nek, jobbnak tûnjünk titkolt vágyaink
tükrében.

Mindazonáltal a szerep közvetett mó-
don, vagyis jelen esetben egy mûvészi
produktumban, jóval tágabb mozgásteret
biztosít az alkotónak, amelyben több min-
dent mer megmutatni magából, mert tudja,
hogy az olvasó, a nézõ szerepnek hiszi, ál-
arcnak látja még azt is, ami a lehetõ leg-
személyesebb ihletbõl, élménybõl ered.

Egyúttal kifejezhetjük tiszteletünket,
szeretetünket, rokonságunkat is a különbö-
zõ szerepek egykori viselõi, tulajdonosai
iránt, akiket annak idején sokszor ugyan-
olyan problémák gyötörtek, mint minket.
E tekintetben a szerepvers emlékezés.

Vannak persze kitalált szerepek is, me-
lyeknek ugyanúgy vannak irodalmi elõké-
pei (például Osszián); olyan alkotók, akik
egész életmûvükben csak szerepekben
nyilvánulnak meg; s olyanok, akiknek mû-
vészetében egyetlen szerep vonul végig
(ennek legeklatánsabb példája az „örök-
aggastyán” Füst Milán, aki írásunk „fõhõ-
se”, Rákos Sándor esetében különös jelen-
tõséggel bírt).

A szerepvers – jellegébõl adódóan – az
idõutazás egy formája is. Személyek és

kultúrtörténeti korok közt kalauzolhat, s
amíg tart, sokat tanulhatunk, gazdagodha-
tunk általa.

Végezetül, a szerepvers játék. Talán ez a
legszebb oldala. Mert nemcsak a gátláso-
kat segít kikapcsolni, de általa újraélhetjük
a gyermekkor önfeledt, ugyanakkor jólesõ
borzongással teli mámorát, amely érzés-
ben a teremtésével rokonítható.

A szerepvers eddigi talán legkimagas-
lóbb magyar mûvelõje a millió-arcú
asztrál-lény, Weöres Sándor és az ég-föld
kettõs vonzásában a „halhatatlanság fü-
vét” kutató Rákos Sándor volt. „Én akár
naponként változtatni tudok életformá-
mon. Illetve nem is errõl van szó, hanem
valami sokkal mélyebben fekvõrõl: arról,
hogy míg mások egy fõ én érdekében ösz-
szes többi énjüket meggyilkolják, én – ál-
landó küzdelemben – együtt élek vala-
mennyi énemmel, hol az egyikbe, hol a
másikba helyezkedem bele.”   – olvashat-
juk mûhelynaplójában, melynek ránk ma-
radt feljegyzéseit – verstöredékeivel egye-
temben – a ,Féljelen’ címû posztumusz kö-
tetben gyûjtötte össze Szentpál Monika. 

Amíg ószövetségi álarcaiban a Biblia
személyessé alakított példázataival mintha
el-elbizonytalanodó hitét akarta volna
folyton-folyvást megerõsíteni – addig „ci-
vil” szerepeiben lázadóbb énje kapott já-
tékteret, az abszurd ember, aki még arra is
képes, hogy önmagát reprodukálja többfé-



le módon, a kikerülhetetlen és mozdulat-
lan Vég felé vezetõ útján, kvázi istentelen
teremtéssel vétve az égi világrend ellen,
vagy éppen értelem-sokszorozó játékkal
töltve meg a puszta lét ûrét. De  minden
egyes szerepében az emberi itt-lét nagy
kérdéseire keresett – s az álarc takarásában
adni is mert – válaszokat.

Bizonyos mértékben már a ,Sirató’ (Rá-
kos egyik legismertebb és legközkedvel-
tebb költeménye) is szerepvers. Szokatlan
helyzetben vetíti elénk Máriát tulajdon
monológjában: házuk kapuja elõtt áll, fiá-
ra várakozik, egyre kétségbeesettebben,
rémületté duzzadó izgatottságát a távoli
kalapácsütések a téboly határáig feszítik,
míg el nem borul az ég, s fel nem tûnnek
az utcasarkon – hol Jézusnak kellene be-
fordulnia – a szemtanúként hírt hozó, zo-
kogva kiáltozó asszonyok. Mária ekkor ért
meg mindent. Filmszerûen, kockáról koc-
kára gyûl bennünk is az izgalom, melyet a
rádöbbenés csöndje követ.

A szakirodalom nem sorolja ezt az ele-
mentáris alkotást Rákos szerepversei közé,
én a szerepekben való önkifejezésének el-
sõ nagy mérföldkövét látom benne. Azt hi-
szem, nem járok messze az igazságtól, ha
azt feltételezem, hogy Rákos ifjúkori  kál-
váriáját élte újra benne édesanyja szem-
szögébõl – ahogyan késõbb az ,Anyasi-
rató’ több tételében is rejtett párhuzamok
lelhetõk fel Mária szenvedéstörténete és a
költõ édesanyjáé között. 

A szerepjáték további jelentõs megnyi-
latkozásainak vélem az ószövetségi prófé-
ták jeremiádjait is, melyek egyszerre köz-
vetítik a rettenthetetlen és érthetetlen ke-
ménységgel irányító istenséget és a sze-
mélyre szóló próbatételek elsõre igazság-
talannak tûnõ szenvedésébõl kikristályo-
suló isteni igazságot, amely hétköznapi ér-
telemmel be- és elfogadhatatlan. Ezekben
a költeményekben a közismert bibliai tör-
ténetek színfalai mögött megint csak sze-
mélyes élményeket sejthet meg az olvasó,
ha egyértelmûen nem is tud sokszor kihá-
mozni belõlük életrajzi konkrétumot. In-
kább az adott életérzés lehet azonos a va-
lós és a fölvett  énben, s mindkettõt a pél-
dázat szakrális ereje legalizálja.  

A hagyományos értelemben felfogott
szerepvers azonban valóban csak késõbb,
teljes felszereltségével a ,Társasmonológ’
kötetben (1982) bukkan fel elõször. Rákos
Sándor itt „a szereplíra új válfaját hozta lét-
re. Valóban »monologizált«, amennyiben
idõrõl idõre kitekintett az álarc alól, vagyis
saját maszkjában lépett elénk. Színpadának
elõterét a »társak«, a megidézett költõk,
fiktív alakok (Berda, Catullus, Raszkol-
nyikov) népesítették be. Az utánzott sze-
mély még tökéletesen felismerhetõ volt
ugyan, de nem okozott nehézséget, hogy
mögüle kihalljuk annak az énnek a hangját,
amely álarcként tartja maga elé a másik
költõi szubjektumot. A maszkok idõnként
újabb maszkokat fialtak – a Berda álarcá-
ban megjelenõ költõ Anakreon, Donne,
Verlaine szerepében lépett fel. A maszk a
költészet egyik legõsibb jelképe; a bármi-
kor felölthetõ és levehetõ ál-arc a mûvészet
és az emberi lét alapvetõ szabadságra-vo-
natkozásának szimbóluma. Hatalmas erejû
determinizmust tagad: az azonosságot ön-
magunkkal. Ezzel a tagadással transzcen-
dens jelentõségre tesz szert: tanúsítja, hogy
az ember az egyedüli lény, amely lázadhat
természeti mivolta, s még a halál ellen is.
(…) Ez a maszk-öltõ, illetve a halál ellen
lázadó gesztus folytatódik a ,Többed-
magam’, a ,Szólítások’, valamint a ,Csörte’
címû versekben. (…) Ez a folyamatos
„pokolabbra” szállás részben nem más,
mint a közös emberi sors, a végesség, a fo-
gyó idõ tudata. Vagyis ismét az õs-rossz, a
halál, amelynek a betegség, a fájdalom, a
kudarc, sõt a szégyen is csak egy-egy al-
esete. (…) E versek belsõ drámájának leg-
mélyebb szintjét azonban az az eldöntet-
lenség alkotja, hogy sohasem tudhatjuk, az
erõk minõ összjátéka vezetett végül ahhoz
a sors-alakulathoz, amelyet azután a ma-
gunkénak választunk (,Vak bújócska’).
(…) Ez a technika annyiban folytatódik a
,Senki úr Semmibe indul’ verseiben, hogy
a szerepek mindig distanciáltak (…) ott
érezzük mögöttük azt a (…) »valakit«, me-
ditáló ént, aki kiválasztotta és nagyrészt
meg is teremtette magának a szerepet. Hi-
szen a »(mindenkori) magyar királyok« le-
vélváltását a »(mindenkori) cluny apát-
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urakkal«, vagy az Áton igazsága szereplõi-
nek beszédmódját ténylegesen meg kellett
alkotnia, akárcsak Claudius »síron túli ma-
gánbeszédét«. (…) lírája zavarba ejtõ nyi-
tottságának kulcsa: nem X játssza el Y sze-
repét, hanem Y szerepe ad módot arra,
hogy X mint szubjektivitásforma létrejöj-
jön. (…) a ,Senki úr…’ mégiscsak kitüntet
egy szerepet a többi között: az aggastyá-
nét.” (Angyalosi, 1998)

Ez utóbbi szerep Füst Milán költõi álar-
cával rokonítható, annak mitikus jellege
nélkül, mert amíg az „aggastyán-Füst”
mindvégig megtartotta magát egyfajta
büszke, prófétáló (egyszóval színpadi) tá-
volságban – addig az „aggastyán-Rákos”
egy põre kiszolgáltatottságában szeren-
csétlenül csetlõ-botló öregember, immá-
ron mindenféle ószövetségi jelmez nélkül,
aki kafkai bogárnak látja s láttatja magát,
mikor fürdés közben elcsúszik, s égre me-
redt lábbal kalimpál tehetetlenül („Rend-
ben van, Úristen”). „Az évek múltával
minden költõ mozgásterében önmaga ma-
rad meg modellnek.” (Rába, 1999)

Ez az aggastyán-szerep az utolsó kötet
(,Helyzetgyakorlat’, 1999) verseiben to-
vább profanizálódik: „vén bohóccá” ala-
kul, így  nem csak az öregség védtelensé-
gében válik nevetségessé, hanem egy már
munkára is képtelen bohóc esetlenségében
nyilvánul meg az a lírai én, amely mintha
szándékosan fokozná versrõl versre önma-
ga degradálását, önnön hiányában láttatva
a hajdan-volt személy erejét és szépségét.
Rendkívül összetett érzelmi skálán mo-
zognak ezek a költemények, amelyek –
ahogy már említettük – formájukban,
nyelvezetükben is szándékosan alulstili-
zálják a tartalom drámai üzenetét. A sok-
énûség így kopik, fogy az idõ múltával, s
csupaszul egyetlen hanggá, egyetlen énné,
amely maradék erejébõl teli torokkal fújja
utolsó táncához a talp alá valót (,Kendõt
lenget’, ,Mint egy mese’). 

Ugyanakkor, „nem nehéz” védtelen, be-
teg, ágyhoz kötött önmagát – mintegy kí-
vülrõl – aggastyánnak, tragikomikusan
csetlõ-botló bohócnak látnia, hiszen csu-
pán tényeket rögzít – amely mégis a „far-
sangi” misztériumok lírai magaslatára

emeli e kegyetlen játékot, az „ugyanaz és
mégis más” felkavaró élménye, valamint
az ironikus nyelv- és formahasználat. S
valójában innentõl szerep.

Ebbe a vonulatba sorolhatók a ,Féljelen’
címû posztumusz kötetben (2002) fellel-
hetõ Ronsard-versek is, amelyek „köny-
nyed retorikájukkal, visszafogott, takarék-
lángon izzó erotikájukkal Rákos Sándor
régebbi Catullus-ciklusát idézik.” (Tolvaj,
2002) Bár ez konkrét maszk, a mögötte
megbúvó öreg, vénségét szégyellõ „hõs-
szerelmes” nagyon is az „aggastyán” sze-
repkörében és hangján nyilvánul meg. A
verscsokor egyes elemei már a ,Szólítá-
sok’ kötetben (1988) felbukkannak, azok
bõvített(?), javított(?), korábbi(?) – de
mindenképpen befejezetlen változatát ol-
vashatjuk itt. A megrázó versfüzér utolsó
két strófája a belsõ késztetés és a tehetet-
lenség kettõs feszültségében ábrázolja a
test drámáját szenvedõ költõt: 

„Csikaró éhség mardossa a húst
még vénen is, sajgó magányt ha 
csillapítani másként, mint gyanús 
gyönyör étkével, nem tanult korábban. 

De szégyen kullog e fullatag éhség 
mögött és feloldozást nem talál – 
ki húsban hitte végsõ menedékét, 
azt meggyalázza a falánk halál.” 

(,Pierre Ronsard kiadatatlan szonettjei’)

Az aggastyán- és bohócszerep esetében –
jóllehet nem egy kultúrtörténeti újraélesz-
tésrõl van szó, mint a fordításokból a saját
versekbe átlépõ Gilgames alakja esetében;
sem pedig a költõelõdök, költõtársak
maszkjában való önkifejezésrõl (Catullus,
Berda) – mégis, ha a kiindulópontot és a
végeredményt tartjuk elsõsorban szem elõtt,
az eltérések elhanyagolhatóak. Mert bár a
bohócság nem konkrét szerep, inkább álta-
lános, s ezért jóval közvetlenebbül tud ben-
ne megnyilatkozni a költõ, de ez az alap-
helyzet éppen az elõzményeket is jobban
megvilágítja, mégpedig azt, hogy Rákos so-
ha nem elbújni akart a különféle szerepek-
ben, nem menekülni a maszkok mögé, ti-
tokba rejteni, elhomályosítani általuk mon-
danivalóját. Ellenkezõleg, az önkifejezés
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különbözõ módozatait, lehetõségeit kereste
s aknázta ki az általa tisztelt és belülrõl is is-
mert költõi hangokban és megnyilatkozá-
sokban, melyek szövetén a legtöbbször
szándékosan is átütött õ maga, saját szemé-
lyisége, ízlésvilága, erkölcsi normarendsze-
re, világképe. „Az ember, aki mohó türel-
metlenséggel veszi birtokába az elveszett-
nek hitt múltat, átalakul, nem-énné válik, il-
letve az én és nem-én
kettõsségébõl új arcot
formálhat magának,
amely õrzi a mostani
vonásokat is, de azo-
kat is, melyeket az
emberiség rajzolt sa-
ját arcára évezre-
des fejlõdéstörté-
nete során.” (Ró-
nay,  1997) 

Maga Rákos Sán-
dor így elmélkedik
minderrõl a ,Berda-
liturgiák Elsõ közbe-
szólás’ címû, egyfaj-
ta mûhely-jelentés-
nek is beillõ szö-
vegében: 

„Mikor vagyok én
– inkább én!? Ha föl-
tárom vagy ha elrej-
tem magam? Hiszen
az is én vagyok, aki
föltár, s az is, aki el-
titkol. A legnagyobb
õszinteség a legna-
gyobb õszintétlen-
ség. Az arcunk is ál-
arc – s arc az álar-
cunk is. (…) Játék?
Szellemidézés? Gyó-
nás? Mind a három, vagy egyik sem? Mi a
csodát mûvelünk itt? Ki vall, és kinek
vall? S mikor õszintébben: ha elfedezzük,
vagy ha lemeztelenítjük magunkat? 

Az utóbbi kérdés egyidõs az emberiség-
gel. S örök kísérõje – kísértõje is – humá-
numnak és mûvészetnek. Minden kultúra
maszkokkal kezdõdik, folytatódik és vég-
zõdik – az ember még nem viselt ruhát,
amikor maszkot már igen. (S bizonyos ér-

telemben a ruha is maszk, a ház is, a gép-
kocsi is: burok! Eltakar, s ugyanakkor egy
sajátos nyelven ki is fejez bennünket.) 

Maszk a szó is – az érzésé, a gondolaté.
Maszk, mindenekfölött, a mûvészet – idõ-
rõl idõre kodifikált megjelenítési módja ér-
zésnek s gondolatnak. S a modern mûvé-
szet: meztelen test fölé csatolt maszk, kita-
kart ember arcának felöltöztetése, titkainak

megõrzése a ruhával
levethetõ szemérem
elvesztése után –
mintha õskori masz-
kos barlangrajzok és
csontszobrocskák
szemérmetlen önmu-
togatását s rejtõzkö-
dõ áhítatát élné újjá.”

Rákos – lappangó,
majd felismert sze-
mélyes vágyain túl –
meghatározó maszk-
verseiben ugyanúgy
az istenkeresés tanú-
jeleit fedezte föl és
élte újra, mint „civil”
alkotásaiban. 

Berda Józsefet, az
elõtte járó generáció
legendás alakját
szinte csak futólag
ismerte. Kosztolá-
nyitól örökölt táská-
jával, szedett-vedett
ruházatában, állan-
dóan a bor pírjában
égõ, mosolygó ábrá-
zatával, nyílt szívé-
vel, az ételek és a nõi
idomok iránt érzett
„vallásos” rajongá-

sával, természetimádatával, naiv-õszinte
istenhitének tisztaságával olyan tiszteletet
ébresztett a visszavonult csöndességben
élõ, gátlásos Rákos Sándorban, amely egy
életre szóló szellemi rokonságot térképe-
zett föl lelke mélyrétegeiben.  Nem beszél-
ve arról, hogy Berda bohókás tempera-
mentuma mögött egy szilárd, következetes
erkölcsi normarendszert is fölismert,
amely nagyon is összeegyeztethetõ volt
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Rákos Sándor költészetére a 
legerőteljesebb felszabadító 
erővel kimagasló műfordítói 

vállalkozásai hatottak. A
,Gilgames – Ékírásos akkád 

eposzok’ (1960), az ,Agyag-táblák
üzenete – Ékírásos akkád líra’

(1963) és a ,Táncol a hullámsap-
kás tenger – Óceánia népeinek
költészete’ (1972) című vaskos

műveiben két olyan ősi és hatal-
mas világba léphetett be, ahová

magyar költő őelőtte – nem akár-
hogyan, de – csak 

„be-bepillantott” (Szabó Lőrinc,
Weöres Sándor). Ahhoz, hogy 
lássuk, mennyire alkatának 

megfelelő szellemi közegbe került,
elég csak a halott barátot és a
halhatatlanság füvét kutató, 

kétharmad részben isteni, 
egyharmad részben (s épp halál-

ra ítéltetettségében!) emberi 
származású Gilgamesnek, Uruk

rettenthetetlen királyának 
kozmikus-mitikus bolyongására

gondolnunk. 



emberi, filozófiai és társadalmi nézeteivel.
Berda mindennapokban megélt ferencesi
szegénységének (,Krisztus szegénye’),
nyílt hazaszeretetének (,Haza’), az ételek
ízeiben, a nõi test szépségeiben, a termé-
szeti jelenségek felemelõ látványában
(,Szõnyinél, Zebegényben’) megnyilatko-
zó isten-fölismerésének aspektusából
olyan dolgokról beszélhetett, amelyekrõl a
legtöbbször vagy szemérmesen hallgatott,
vagy „dadogva” mert csak szólni. Berda
mindazonáltal – mint azt már említettem –
nemcsak epikuroszi életformájában lázadt
a gyávaságból ön-hazugságokba bonyoló-
dó álszent világ s annak sznobjai és kép-
mutató hatalmasságai ellen,  verseiben is
ostorozta õket, nemegyszer mennydörgõ
hangon, akár egy ninivei Jónás (,Torz val-
lások papjai’, ,Egy újmódi nyárspolgár-
ra’). József Attila egykori jóbarátja az egy-
szerû, szegény emberek pártján állt mind-
végig, azokat próbálta költeményeiben
emberhez méltó magasságba fölemelni. A
következõ idézetbõl, azt hiszem, mindez
egyértelmûen kiviláglik: 

„Íme, atyámfiai! Újpesti iparosok! Da-
lárdisták és kugli-egyletiek! Most van
szükség / a ti romlatlan, ép eszetekre és
szívetekre. / Hogy a világot feje tetejérõl a
talpára állíthassuk. / Kinyilvánítom elõtte-
tek: / Jó (erkölcsös, bûntelen) az, ami ne-
kem, neked, mindannyiunknak jó, amit ép
ésszel, romlatlan szívvel jónak ítélünk,
mert testi-lelki örömmel, boldog kielégü-
léssel jár, s így magunk is jobbá, embersé-
gesebbé válunk tõle. / Jó a vallási értelem-
ben rossz (erkölcstelen, bûnös) is, ha se
másoknak, se magunknak nem ártunk, sõt
inkább használunk vele. Legnagyobb elté-
velyedés: megvetni a testet, s fogcsikor-
gatva lemondani a testi élvezetekrõl. A
boldogan evõ-ivó-szeretkezõ békében él a
világgal, s másokat is szívesebben hagy
enni-inni-szeretkezni, mint az embertársai
étvágyára irígy kákabélû, a sanyarúan jó-
zan bornemissza, a pellengérre és máglyá-
ra esküvõ herélt. // Atyámfiai! / Szeretet
csak egyenlõségben virágozhat, egyenlõ-
ség pedig csak úgy, ha másokat se tiltunk
el attól, amit mi magunk – nyíltan vagy ti-
tokban – olyan szívesen mûvelünk. Vallás-

alapítók, szentek, borúlátó bölcselõk a
szenvedés egyenlõségét hirdetik – szerin-
tük képzelõdés a világ öröme, ujjongása,
gyönyörûsége, s csupán a szenvedése va-
lóság. De a szenvedés korántsem egyenlõn
osztatott szét a szegények és a gazdagok
között. Legyünk mi hát nagylelkûbbek, s
merjük meghirdetni az élvezetek egyenlõ-
ségét, abból az elvbõl kiindulva, hogy
meztelenül s bizonyos tevékenységek köz-
ben király és pór között alig tehetõ különb-
ség. / Miért is volna inkább képzelõdés az
öröm, mint a szenvedés? S mihez képest:
az élethez vagy a halálhoz? A szenvedés az
utóbbihoz tartozik, az öröm, a gyönyör az
elõbbihez. De hiszen nekünk, amíg élünk,
az életet kell választanunk, nem a halált!”
(,Kiáltvány’) 

Egyszerû szemléletmód, de ami különös
erejét, fénnyel-telítettségét adja, az a legna-
gyobb kérdésre adott lehetséges válaszok
közül talán a legemberibb és bizonyos kö-
rülmények között talán a legnehezebb utat
jelöli ki mindannyiunk számára: az életet
választani minden helyzetben. S ennek az
ember legnagyobb kincse, a szabad válasz-
tás lehetõsége nyit teret: „Legistenibb az
emberben: a választások lehetõsége. Az,
hogy mindenféle determináltság ellenére is
van egy pillanat, amikor szabadon választ-
hat. Valószínûleg a választások intenzitásá-
tól függ az egyes ember értéke is – válasz-
tások elõtt pozitív és negatív síkon két em-
ber életét éli; ez ad az egyéniségnek mély-
séget és plaszticitást.” (,Változatok életrõl
és mûvészetrõl’ in: ,Elforgó ég’, 1974) 

Ez Rákosban az abszurd embernek a vé-
leménye. A halál ellen való szüntelen láza-
dásának transzcendenssé  táguló bizonyí-
tékát a ,Berda-liturgiák’ utolsó darabjában
is tetten érhetjük: 

„Gyûlölöm az erõszak tetteit, a zsarnok durva 
mozdulatát, amikor int, hogy nincs kegyelem. 
Mindig ellene éltem a hatalmi szóval 
parancsolgató gonosznak: bármiféle pribék 
képében ijesztett-hadonászott, nem szabtam 
rögeszméihez szabad-szép emberségemet. (…) 

Ó, hát hogy ne vetnélek meg, gyûlölnélek 
teljes szívembõl téged, leginkább megvetésre 
s gyûlöletre méltó, rögeszmés zsarnok pribék, te 
halál… (…)
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…De, halál, 
mielõtt lesújtanál, még közelrõl 
szemüregedbe nézek – személyesen 
ismerni szeretnélek, gyilkosom, (…) 

…Azt akarom, hogy haragom 
és gyûlöletem véglegesen csak
neked szóljon, s utolszor is 
elmondhassam: nem és nem 
fogadlak el uramnak félelembõl! 
Holtomban is a magam ura vagyok.” 

(,Az utolsó szó jogán’)

Hasonló a helyzet a ,Catullusi játékok’
esetében. Az ókori mester költészetébõl is
ugyanez az erõ szól, jóllehet barbárabb
hangszerelésben. A szerelmi kínok kálvá-
riájában azt az egy, végsõ nagy beteljesü-
lést kereste Catullus, amely az égiekkel
való újra-egyesülésnek „érzetével” roko-
nítható. (A misztikus gondolkodók nem
véletlenül állították, hogy a testi beteljesü-
lés csúcspontján megélt lelki katarzis az
istenségbe történõ visszaolvadás egyik faj-
tája.) Róma erkölcsi anarchiájában, Les-
biához fûzõdõ végzetes viszonyának rom-
lottságában is tisztán vitte át a szerelmet a
túlsó partra. E kapcsolatnak és magának a
szerelemnek szellemi magaslatait és érzel-
mi telítettségét hûen, éretten, méltó költõi
felkészültséggel hitelesítette Rákos Sán-
dor századok távlatából is, és minden kor
szerelmeseinek tanulságaképpen: 

„halálvágy és feltámadáshit 
mindig építõ-pusztító erõ 
mindig ellensége a józan észnek 
ismeri mindenki majdnem mindenki 
keresztüllábalt rajta így-úgy 
mégsem tud róla senki semmit 
csak annyit, hogy mindannyiunkkal 
úgy ismétlõdik mintha legelõször 
mindnyájunkkal mindig újra kezdõdik 
védettség nincs akármennyiszer 
fertõzõdhetünk életfogytiglan 
és bár szenzáció érzésével jár 
s egyszeriség csaló tudatával 
kívülrõl nézve mindenkor-mindenhol 
õrjítõen egyforma és unalmas 
kivéve az enyémet a tiédet 
és az összes jelenlevõkét 
mert te meg én meg õk e három
vagyis mi ketten meg az emberiség 
mindenképpen kivételek vagyunk 
a szerelemben s meg se halunk tán 
mert szerelmünk halált nem ismer s életünk 

egyetlenegy soha-még-nem-volt 
egyetlenegy soha-már-nem-lesz 
páratlanul kivételes 
s fájdalmunk is gyalázatunk is 
ugye miser Catulle” 

(,Prológus II’)

E két költõ öröksége, e két izgalmas
szerep is hozzásegíthette Rákost ahhoz,
hogy a testi vágyak felett érzett bûntudatát
kivethesse magából, vagy legalábbis e te-
kintetben rendet rakhasson lelkiéletében.
Hisz emlékezetes ,Libera nos a malo’ címû
költeményében (,Szegények vonulása’,
1959) még Isten és Ördög párharcának
küzdõtereként ábrázolja tulajdon testét,
profanizálva is egyben a híres Szent Ágos-
ton-i parabolát, amely e szakrális tusát az
emberi lélekben képzeli el: „A hús káprá-
zatából nyirkosan fölcsukló jajszóval / ke-
reslek istenem: hol vagy? / Reámguban-
colódott a kibogozhatatlan sóhaj, / elszorít,
megfúlok – oldjad! / Szívem vérkörén csil-
lag száll föl és le, bomlik sugára / vadvizek
iszapos mélyén; / féregbe ojtott angyal,
emelkedhessem valahára / színedig – bár-
csak elérném! / Mint egykor szentjeidét,
az én fejemet is fürösztöd / fényben, te
tisztító szellem, / ám a fény nem hatol le
ágyékomig, hol zubogó üstök / tajtéka forr
Uram ellen. / Lelkem istene, halljad: meg-
iszonyodom, ha lemérem / az embert ma-
gamban, mert fáj / nagyon, hogy más a tör-
vény elmémben, más herémben, / egysé-
gük: rég elsüllyedt táj.”   

Már korábban említettem, hogy Rákos
Sándor költészetére a legerõteljesebb fel-
szabadító erõvel kimagasló mûfordítói vál-
lalkozásai hatottak. A ,Gilgames – Ékírásos
akkád eposzok’ (1960), az ,Agyag-táblák
üzenete – Ékírásos akkád líra’ (1963) és a
,Táncol a hullámsapkás tenger – Óceánia
népeinek költészete’ (1972) címû vaskos
mûveiben két olyan õsi és hatalmas világ-
ba léphetett be, ahová magyar költõ õelõtte
– nem akárhogyan, de – csak „be-bepillan-
tott” (Szabó Lõrinc, Weöres Sándor). Ah-
hoz, hogy lássuk, mennyire alkatának meg-
felelõ szellemi közegbe került, elég csak a
halott barátot és a halhatatlanság füvét ku-
tató, kétharmad részben isteni, egyharmad
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részben (s épp halálra ítéltetettségében!)
emberi származású Gilgamesnek, Uruk
rettenthetetlen királyának kozmikus-miti-
kus bolyongására gondolnunk. 

Õ maga így írt róla: „Ezeknek a nagy
verseknek nemcsak a szkepszisét érezzük
modernnek. Hanem azt a meg-megújuló
törekvésüket is, hogy átlépve tulajdon
szkepszisükön, hitetlenül is higgyenek,
vagy legalábbis hinni akarjanak. Talán
még csak Jób könyvének egyes passzusai,
vagy Hamlet és Raszkolnyikov töprengé-
sei mérhetõk a világirodalomban ezekhez
az öröklázas és öröklázító sorokhoz.”
(,Akkád fordításkönyveim lapszélére’)

Mindez sokat árnyalt, gazdagított, csi-
szolt lírája nyelvezetén, szókincs-haszná-
latán, grammatikáján is. De az õ általa po-
émáknak elnevezett nagy verseiben
(,Anyasirató’, ,Az emlék jelene’, ,Gil-
games a sivatagban’) nemcsak az akkád
szövegemlékek dikciójának nyomait lel-
hetjük fel, szikár hiányos és tõmondatai-
nak építményei az óceániai törzsek primi-
tív imáinak, szertartás-szövegeinek világát
is közvetítik (lásd például a következõ új-
zélandi sirató részletét Rákos-fordításban:
„Tõrbe csalták az én kedvesemet, jaj, jaj,
bálába fogták / aj, nem harcban gyõztétek
le, nem dárdával öltétek meg! / Jaj, ked-
veském, kifolyt a véred – aj, kedveském,
égre kiált a véred!”)

Esetünkben a legizgalmasabb és legcél-
ravezetõbb az, ha Gilgames útján me-
gyünk tovább, három meghatározó Rá-
kos- vers segítségével, melyek tükrében
pontosan nyomon követhetõ, miként lesz
a próteuszi Rákos Sándorból Uruk megfá-
radt királya, illetve a história Gilgamese
hogyan válik Rákos Sándorrá a költõ éle-
te alkonyán. 

,Gilgames faggatása’
(,Táguló körök’, 1965) 
A vers mindjárt az elején lerögzíti azt az

idõ- és térbeli viszonyulási pontot, ahol
megszületik: a költõ visszaemlékszik arra
az idõszakra, amikor Gilgames eposzát
fordította, bravúrosan szintetizálva miti-
kus díszleteit a fordítás születésének idejé-
ben kimerevített történelmi pillanat tech-

nikai kellékeivel – az egymástól hihetetlen
távol esõ idõsíkok egyszerre-mozgatását
váltva ki általa: 

„Ó, az a tavasz, az a nyár, az az õsz, 
mikor estéim s reggeleim csöndjét, 
az uruki fal építõinek 
kopácsolása verte föl! 
Rádió szólt, csöngött a telefon, 
atomrobbantásról írt az újság, 
újabb meg újabb ûrhajókról, 
s hogy alagúttal kötik össze 
Franciaországot és Angliát (…) 

Vesszõt, pontot 
a villamos csengõje vert az eposzba, 
verslábai hosszát 
dunai hajók kürtjele mérte ki (…) 

elõttem a táblák, 
fölöttem évezredek csillagködei,
lobogó gyolcsként ahogy kibomlanak; 
s jött a nagy király, a mindentudó, 
Gilgames!”

Misztikus pillanat, ahogy Gilgames –
magában az emlékben és a most íródó
versben is egyaránt – „életre kel”, kvázi
kilép az eposzból a jelen valóságába. S
ahogyan a legendabeli király faggatja Um-
napistit élet és halál nagy kérdéseirõl, úgy
kérdezi õt Rákos Sándor: „Csönd és köd és
hideg sötétség. / Utánad is csak ennyi ma-
radt. / Kilobbant iszonyú lángolásod. /
Csönd és köd és hideg sötétség. / Ez hát
végsõ érve a létezésnek?”

Mintha az élet lényegére adott kegyet-
len, vörösmartys válasz retrospektív indu-
kálná a megelõzõ szövegrészben említett
zajos, nagyméretû, „heroikus” emberi vál-
lalkozások (pl. ûrhajók, alagút Anglia és
Franciaország között) eleve hiábavalósá-
gát. Ám a verslezárás fölöttébb tanulsá-
gos: madáchi végszó sziszüfoszi fénytö-
résben: „- mert nincs élet füve, jaj, nincs
öröklét! – / s hallom, daccal a fogad hogy
csikordul: / a falat újra építeni kezded!”
Megint csak az abszurd ember hangját hal-
lani ki ebbõl: a reménytelenségre nem ha-
lállal felel, hanem élettel, építéssel – még
úgy is, hogy jelen esetben az istenhit sem
segítheti (mint Ádámot ,Az ember tragédi-
ájá’-ban). Az alkotás erejét és az emberi
méltóságot „zarathusztrai gõggel” szegezi
neki a Pusztulásnak.
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Egy Madáchról írt Rákos-esszé még kö-
zelebb visz a költõ és Gilgames-fordító je-
len gondolatához: „Madách Imre hite a
legnagyobb hitetlenség próbájának jelét
viseli magán, s mindenféle volt és eljöven-
dõ balsorsunknál, nyomorúságunknál erõ-
sebb. Madách Imre bizakodása az emberi-
ségnek, a csalódások és önpusztító kétsé-
gek cibálta-tizedelte nagy családnak min-
denfajta szkepszisét kibírja.

Ezért nem lehet megunni Madáchot.
Addig idõszerû, amíg tart a hit és hitetlen-
ség, a Lenni-Vagy-Nem-Lenni harca ben-
nünk és utódainkban. (…) Madách (…) a
maga idejében – Vörösmarty mellett – a
legnagyobb, a legfanatikusabb hit nélküli
hitvalló. A leghívõbb, mert csak hegyeket
mozdító hit bírhatta le a hitetlenség madá-
chi kolosszusait.”

,Gilgames a sivatagban’
(,Az emlék jelene’, 1973) 
Míg az elõzõ versben Gilgames fantom

marad, felidézett vízió egy briliánsan bár,
de mégiscsak stilizált közegben, amelyben
Rákos és az uruki király kapcsolatának
eredetére derül fény – e poémában Rákos
már Gilgames. Itt már nem Rákos faggatja
Gilgamest, hanem Gilgames-Rákos fag-
gatja fel-feltörõ indulattal a „szótlan eget”,
az égi hatalmat sorsáról, élet-halálról, küz-
delmének értelmérõl zaklatott, nagy erejû
monológban. Fontos mozzanata a költe-
ménynek, amikor a rettenthetetlen király
rádöbben egykori vakságára, vakságából
eredõ kegyetlenkedéseire, s mindezt most
ellene fordítja az igazságra szomjúhozó
lelkiismeret: „amikor falakat rakattam /
összeszorított foggal éltem / korbáccsal
keltem korbáccsal feküdtem / vagy az em-
berség vagy a fal / elõbb a fal azután em-
berség / elõbb a fal hogy emberség lehes-
sen / egyetértésnek hallottam a sóhajt /
igenlésnek a fogcsikorgatást / éljenzésnek
hallottam a jajt” (akárcsak Madách fáraó-
ja). Ám amióta a sorrendet elvétett, nagy-
ravágyó, elhivatott, de mégiscsak esendõ
ember benne fölismerte súlyos tévedését,
elvesztette testi-lelki jóbarátját s általa a
természettel és a külvilággal való kapcso-
latát, bolyong az égi és földi körök közt, az

örök sivatagban, a keresés sivatagában, a
meddõ keresés sivatagában, a végsõ igaz-
ság oázisát sehol nem találva: 

„eldobtam Uruk városát 
eldobtam az uruki falat 
igazságra szomjúhozom 
igazság forrására szomjúhozom 

mint aki világgá hajózik 
vége-sehol-nincs tengeren 
úgy imbolygok én is világgá 
a szomjazót körülhullámzó 
vége-sehol-nincs sivatagban”

Míg az elõzõ versben Rákos még újraé-
pítteti „teremtményével” az uruki falakat,
dacolva a Semmivel, a „szótlan éggel” –
itt már egy megtörtebb Gilgames szavait
olvashatjuk, aki már-már fölmorzsolódik
az örök bolyongás és szomjúság ulyssesi
drámájában.

,Õsz(i) Gilgames’ (,Szólítások’, 1988) 
Ez a vers egy személyes, bár egyoldalú

párbeszéd szûkszavú, fáradt lezárása. Fo-
hász, már nem az ifjúság mindent megis-
merni vágyásának lobogásával megvilágo-
sodásért, csupán maradék kegyelemért. Itt
már a betegségekkel, öregséggel megtört
Rákos-Gilgames fordul a Nagy Hallgató-
hoz, az egykori pimaszság és dac minden-
nemû jele nélkül, megremegve az elmúlás
jéghideg szelében.

Találónak érzem Angyalosi Gergely ide
illõ megállapítását: Rákos Sándorra „nem
jellemzõ a keresztény bûntudat. Márpedig a
bûntudatnak kétségkívül ez a legkidolgo-
zottabb formája, amely egyben lehetõséget
ad a létezés teljességének elfogadására. Aki
ezt a bûntudatformát (de nem a felelõssé-
get) elkerülni kívánja, az a legnehezebbre
vállalkozik. Vállalja, hogy sohasem juthat
belsõleg nyugvópontra, hogy mindig inga-
dozni fog (…) a végsõ alázat és az ember-
voltunknak kijáró zarathustrai gõg között.”
Ugyanennek a kritikának  korábbi részébõl
pedig, hogy „minél nagyobb az elismert
személyes felelõsség, annál kisebb a súlya a
szemrehányásnak, a közönyös transzcen-
dencia vádolásának”. (Angyalosi, 1992)

A szóban forgó vers esetében ez utóbbi-
nak keserû tudatosítását látom:  
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„ezt a ritkás napsütést hagyd
meg legalább ezt az õszt ezt a
cérnahangú fényt ahogy be-
pókhálózza fáim közeit

messze már július és még
messzebb május amikor legyõz-
tem az ég bikáját és el-
szerettem a tûzvérû Istárt

már nem azt kérem nem a fény
teljességét mint akkor csupán
hogy legyen fény hogy maradjon
még a teljes sötétség elõtt”

Irodalom

Angyalosi Gergely (1998): Utószó. In: Rákos Sándor
válogatott versei. Unikornis Kiadó. A magyar költé-
szet kincsestára sorozat. 278.
Rába György (1999): Rákos Sándor válogatott ver-
sei. Holmi, 1, 111.
Tolvaj Zoltán (2002): „Széttört korban, megosztott
világban…” Magyar Napló, 10. 23.
Rónay László (1997): „Még megvagyok” – Rákos
Sándor arcképe. In: R. L.: Mítosz és emlékezet. Vigi-
lia, 222.
Angyalosi Gergely (1992): Rákos Sándor: Csörte.
Magyar Napló, 10. 30.

Szentmártoni János

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/5

95

Szemle

A kritérium-orientált pedagógiáról

A személyiségfejlesztés szempontjából meghatározó az elmélet és a
gyakorlat kapcsolatának a minősége. A személyiségfejlesztés

egyértelműen a pedagógiai gyakorlat műhelyeiben (spontán módon
a családban, tudatosan és szervezetten az iskolában) zajlik. A hosszú

folyamat rendezője: a tevékenységek minőségét meghatározó
pedagógiai koncepció minősége, célszerűsége, elfogadottsága; közege:

a családra, iskolára, tanárra jellemző légkör és pedagógiai kultúra
minősége. 

Akérdés lényege csak a fejlesztés és a
fejlõdés összefüggéseiben, a részt-
vevõk – a gyerekek, szülõk, peda-

gógusok – igényeinek és szükségleteinek a
figyelembevételével közelíthetõ meg. Elõ-
re jelzem, hogy írásom gyakorlati orien-
táltságú. Az elméleti pedagógiában egész
pályafutásom során azokat a gondolatokat
kerestem, amelyek kihívást jelentettek
mindennapi munkám minõségével szem-
ben. Nem sok ilyet találtam, de épp eleget
ahhoz, hogy egész életemre irányt szabja-
nak munkámnak. A 20. század pszicholó-
giai kutatásai egzakt módon bizonyították,
hogy a kreativitás nem valami misztikus,
kivételes képesség, hanem minden ember
(fejleszthetõ) képessége, különbségek a
mértékekben és a kibontakozás területein
léteznek. Ennek kapcsán korrekt, értel-
mezhetõ és a gyakorlat számára alkalmaz-
ható elképzelések alakultak ki a gondolko-
dás-minõségekrõl (konvergens, divergens,
kreatív), és valamivel többet tudhatunk az
intelligencia-fogalomról is. (Máig forrás-

értékû E. Landau [1976] ,A kreativitás
pszichológiája’ címû munkája [Tankönyv-
kiadó, Budapest], vagy A. J. Cropley
[1983] ,Tanítás sablonok nélkül. Utak a
kreativitáshoz’ [TK. Budapest].) Nem ke-
vésbé fontos eredményeket hozott a képes-
ségkutatások és a képességfejlesztésre irá-
nyuló kutatások sora. Meggyõzõ érvek ol-
vashatók arról, hogy a 20. század iskolája
a tanulók látens képességeinek 10–15 szá-
zalékát (a mai talán még szerényebb mér-
tékben) tudja felszínre hozni, a kibontako-
zás útján elindítani. Legfõbb oka, hogy a
létezõ pedagógiai kultúra nem képes elsa-
játíttatni az intenzív gondolkodás módsze-
reit, ami a képességek kibontakozásának
elemi feltétele. (Több hivatkozási lehetõ-
ség közül: Kelemen László [1973] ,A gon-
dolkodás nevelése…’; Tankönyvkiadó,
Budapest.) Ebbe a sorba illenek Nagy Jó-
zsef régen kezdett, de még ma is folyó ku-
tatásai a személyiség pszichikus alaprend-
szereirõl. Jelentõsek a normaorientált és a
kritériumorientált pedagógiával kapcsola-



tos gondolatai. A pedagógiai gyakorlat
számára kiemelkedõen fontos eredménye-
ket hoztak a kommunikáció-elméleti kuta-
tások, amelyek segítik megérteni a kom-
munikáció (mint az emberek közötti köz-
vetlen, interaktív, intellektuális, verbális és
egyéb kapcsolatok) pszichés, tartalmi,
szociális, morális, vagyis a pedagógiai
gyakorlatban alkalmazható lényegét. (Ide
is illik egy hivatkozás: E. Goffmann
[1978]: ,Elidegenedés az interakciótól. A
kommunikáció világa II.’; Közgazdasági
és Jogi Kiadó, Budapest.) 

Szememre vethe-
tik, hogy a dátumok,
zömmel, már távoli-
ak. Ez igaz. Viszont
az is igaz, hogy a
köznevelés felelõsei
a fentieknél világo-
sabban, tényszerûb-
ben, a dolgok lénye-
gét jobban közelítve
azóta se interpretál-
nak sem az elmélet,
sem a pedagógiai
gyakorlat minõségi
gondjainak a megol-
dását szolgáló tám-
pontokat. Lényegé-
ben átlépik azokat,
mert szó sincs arról,
hogy az említett terü-
letek kérdési megol-
dottak vagy túlhala-
dottak lennének. Sõt,
arról van szó, hogy
az évtizedekkel ezelõtt világosan látott
problémákat mind az oktatáspolitika, mind
a pedagógia-tudományok megkerülik, nem
tudják vagy nem akarják megoldani.

Lényegében az egész társadalom unja a
köznevelés és a közoktatás területén évtize-
dek óta mélyülõ áttekinthetetlenséget, kon-
cepciótlanságot. A szülõk nem a mennyisé-
gi, hanem a minõségi túlterhelésre panasz-
kodnak, maguk a tanulók neheztelnek a ne-
velés hiányosságai miatt, a pedagógusok
unják a 3–4 évente, halmozottan rájuk ne-
hezedõ adminisztratív terheket, nem szeret-
nek és nem akarnak tanterveket készíteni.

Megbízható, hiteles dokumentumok alap-
ján nevelni és tanítani akarnak. (,Közok-
tatási problématérkép és koncepcióteszt’
[2003]. Részlet a Double Decker Kft. kuta-
tási beszámolójából; Köznevelés, 09. 05.)

Koncepcionális pedagógiai rendszer fel-
tétlenül számol azzal, hogy a személyiség-
fejlesztés nem az iskola belügye, hogy nem
nélkülözheti a politika, a tudomány, a társa-
dalom, a szülõk, a család egyetértését, tá-
mogató együttmûködését. A köznevelés és
közoktatás alapvetõ feladatáról van szó. A
személyiségfejlesztés és -fejlõdés eredmé-

nye a 15 éves folya-
mat (óvoda, általános
és középiskola) mi-
nõségén múlik. A
család, az iskola és a
gyermekek, együtte-
sen, óriási energiá-
kat, kompetenciákat,
lehetõségeket képvi-
selnek. Az iskola
(mint oktatáspolitika,
mint pedagógiai kon-
cepció, mint elméleti
és gyakorlati pedagó-
giai minõség – a to-
vábbiakban: iskola)
feladata, hogy a köz-
oktatásban megjele-
nõ energiákat egye-
sítse, a célok érdeké-
ben és irányában mû-
ködtesse. Gyermek-
központú iskoláról
beszélünk. Nagyon

helyesen. Milyen is legyen az iskola, ha
nem gyermekközpontú. Kérdés viszont,
hogy a 20. század  és a jelen pszichológiai
kutatási eredményei megjelennek-e a foga-
lom értelmezésében és a pedagógiai gya-
korlatban? Úgy vélem, hogy nem.  

A hazai pedagógiai kutatások kiemelke-
dõ személyisége, Nagy József professzor,
a személyiség alaprendszerét (motívumok,
képességek, kompetenciák, készségek, ru-
tinok, ismeretek mennyiségi és minõségi
összefüggéseit) kutatva, nagyon fontos
megállapításhoz jut el. Lényege, hogy a je-
len pedagógiai gyakorlatára jellemzõ cél-,
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A tanterv rugalmasan kezeli a
normát, ami az egyébként is bi-
zonytalan hitelű átlagokat to-

vább erodálja. Ebben a koncepci-
óban hiteles kritériumokat meg-
fogalmazni nem lehet. Sem a pe-
dagógus, sem a gyermek számá-
ra. A gyermek fejlődése nem mér-
hető tőle független normákkal, át-
lagokkal. A gyermek elsősorban

nem a normák, előírások mentén
fejlődik, hanem relatív módon,

önmagához és környezetéhez vi-
szonyíthatóan, saját adottságai,
képességei, lehetőségei, motiváci-
ói bázisán is. A normaorientált
pedagógia vajmi kevés lehetősé-

get kínál a személyiség relatív fej-
lődésére és annak hiteles 

mérésére.



illetve normaorientált pedagógia (oktatás
és értékelés) elégtelen a személyiség alap-
rendszerét jelentõ tartós értékek létrehozá-
sára. Ezzel szemben a kritériumorientált
pedagógia jó lehetõségeket biztosítana er-
re. (Lásd részletesebben például Nagy Jó-
zsef ,A személyiség alaprendszere’ címû
írását; Iskolakultúra, 2001/9. és ,Az ered-
ményesebb képességfejlesztés feltételei-
rõl’, 2003/8.) A kritérium fogalom a NAT-
ban és az új típusú érettségi elõkészítése
kapcsán is szerepel. Egyet kell érteni Nagy
Józseffel abban, hogy a közoktatás és a
köznevelés minõségében az jelenthet való-
di elõrelépést, ha a „kritériumorientált”
gyakorlat megvalósul. Viszont hogy így
legyen, ahhoz a fogalomnak pedagógiai
koncepcióvá, a pedagógusképzés „kiskáté-
jává”, tananyagokká, pedagógiai folyama-
tokká, célszerû, a tanulók számára is érde-
kes és értelmes tevékenységekké kell lé-
nyegülni. Sajnos, erre NJ nem ad megol-
dást. Maga is elismeri, hogy a személyiség
alaprendszerét képezõ pszichikus rendsze-
reket – a több évtizede tartó kutatás ellené-
re is – csak részben sikerült feltárni. 

Egyelõre elmondható, hogy az említett
kutatás és a több forrás által sürgetett
funkcionális igények ellenére, a tantervtõl
kezdve az egész pedagógiai rendszer, alap-
jaiban és funkcionálisan is cél- és norma-
orientált. Ennek eredménye, hogy az isko-
la a gyermekkel foglalkozik, általában és
globálisan. A normáknak és a fogalom
gyûjtõ jellegének megfelelõen. Úgy is
mér. Átlagokkal értékel. Nem tehet mást,
mert ebben a koncepcióban a gyermekköz-
pontúság jelszava ellenére nem a gyermek
a legfontosabb, hanem az átlag, a norma.
A tanterv rugalmasan kezeli a normát, ami
az egyébként is bizonytalan hitelû átlago-
kat tovább erodálja. Ebben a koncepció-
ban hiteles kritériumokat megfogalmazni
nem lehet. Sem a pedagógus, sem a gyer-
mek számára. A gyermek fejlõdése nem
mérhetõ tõle független normákkal, átla-
gokkal. A gyermek elsõsorban nem a nor-
mák, elõírások mentén fejlõdik, hanem re-
latív módon, önmagához és környezetéhez
viszonyíthatóan, saját adottságai, képessé-
gei, lehetõségei, motivációi bázisán is. A

normaorientált pedagógia vajmi kevés le-
hetõséget kínál a személyiség relatív fejlõ-
désére és annak hiteles mérésére. 

A gyermekközpontúság buktatója az,
hogy az életkorra, a gyermekségre, az élet
egy szakaszára, egy nemzedékre, az abban
elérendõ célokra, az ahhoz kapcsolható nor-
mákra koncentrál, nem pedig az egyes
gyermekre. Elég, ha arra gondolunk, hogy
az egyes intézmények (óvodától a középis-
koláig) arra kénytelenek koncentrálni ener-
giáikat, hogy a következõ fokozat elvárása-
inak (normáinak), aktuálisan, megfeleltes-
sék tanítványaikat. Ahelyett, hogy a szemé-
lyiségre, képességei feltárására és fejleszté-
sére,  lehetséges alkalmasságai kibontakoz-
tatására fordítanák erõiket.  Ez nem kis hi-
ba, mert a gyermekbõl kamasz, majd ifjú,
késõbb felnõtt lesz. A következõ életkorok
mentális szükségleteit a korábbi normák
nem elégíthetik ki. A pedagógiának olyan
fogalmat kell nevelési koncepciójának a
középpontjába állítani, amely az emberi lét
egész folyamatának jellemzõje, minden
emberre, így az egyes emberre is érvényes.
Ez a fogalom a személyiség. A sok általá-
nosságot tartalmazó gyermekközpontú pe-
dagógiához képest a személyiségközpontú
pedagógia nagy elõrelépést jelenthet. 

A személyiségre koncentráló pedagógi-
át a személyiség egésze érdekli, bár meg-
lehet, hogy tudományosan annak minden
elemét nem ismeri. De meg van gyõzõdve
arról, hogy a megfelelõ körülmények, a
szükséges tevékenységekben és gondolko-
dásban megjelenõ szabadság, partneri in-
teraktivitást serkentõ pedagógiai kultúra –
mint a pedagógia minõsége kapcsán meg-
fogalmazható kritériumok – a felszínre
hozzák és mûködtetik (NJ szóhasználatá-
val élve) a személyiség alaprendszerét ké-
pezõ pszichikus alap- és részrendszereket.
A személyiség-centrikus iskola célul tûz-
heti ki, hogy a személyiség (a fogalom a
felelõsségi körébe utalt valamennyi sze-
mélyiségre vonatkozik) jelen lehetõségeit
a jövõ perspektívái érdekében (is) kiak-
názza, képességeit feltárja, fejlessze. Ez
reális lehet, ha egyrészt kidolgozza a sze-
mélyiség-központú pedagógia koncepció-
ját, másrészt képességfeltáró és fejlesztõ
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munkája során folyamatosan megfogal-
mazza az optimális személyiségfejlõdést
szolgáló és kielégítõ, nyílt rendszerekbe
integrálható kognitív, morális, szociális és
egyéb kritériumokat; továbbá kialakítja a
célokat elérni képes, személyiségközpontú
(interaktív, partneri) pedagógiai kultúrát. 

Terjed (és egyre agresszívebben) a „kog-
nitív forradalom” kifejezés. A szakirodalom
(nem kevés megalkuvással) igyekszik elhi-
tetni indokoltságát. Az oktatáspolitika – és,
sajnos, a tudomány is – szinte nullára redu-
kálja a személyiség morális és szociális
kompetenciáinak a jelentõségét. Az iskolá-
nak ideje állást foglalni abban a kérdésben,
van-e csak kognitív ismérvekkel jellemez-
hetõ személyiség. Állíthatjuk, hogy nincs.
Eltekinthet-e az iskola a személyiség morá-
lis és szociális tudásának (értékeinek, szo-
kásainak, hagyományainak, meggyõzõdé-
sének, nyitottságának, számos egyéb fontos
tulajdonságának) fejlesztésétõl, nevelésé-
tõl? Állíthatjuk, hogy nem. 

Igaz, hogy a tudomány, egyelõre, a sze-
mélyiség teljes kompetencia- és képesség-
rendszerét nem tudja áttekinteni, leírni.
Emellett az is igaz, hogy az iskolának az
egész személyiséggel, a kognitív, morális,
szociális, higiénés, ökológiai és más, va-
lós vagy látens értékekkel jellemezhetõ
vagy felruházandó személyiséggel kell
foglalkoznia. Szó sem lehet arról, hogy a
köznevelés – eltekintve a személyiség
sokoldalú, komplex fejlesztésének igé-
nyétõl – csak kognitív kritériumokra épít-
sen. Lehetetlen. Ellentmond az ember-fo-
galom mibenlétének. Ma mégis erre kény-
szerül. Pedig van olyan stabil elméleti bá-
zis, amely megalapozhat egy dinamiku-
sabb, a személyiség egészére irányuló,
komplex fejlesztési koncepciót. Ehhez azt
kell figyelembe venni, hogy az agy ön-
szervezõ rendszer, amely képes az infor-
mációkat (az egyes hatásokat és azok hal-
mazait) sajátosan, aktuális kompetenciái
alapján és szintjén feldolgozni. A pedagó-
giai gyakorlat mindenképpen befolyásol-
ja, módosítja, motiválja ezt az önszervezõ
rendszert. Hogy milyen irányban, az a pe-
dagógiai tudatosságtól és a pedagógiai
kultúra minõségétõl függ. Ez a körülmény

is a pedagógiai szükségleteket kielégíteni
képes koncepciókra, a gyakorlat minõségi
igényeire irányítja a figyelmet.

Kritériumorientált pedagógiai koncep-
ció és pedagógiai kultúra csak a személyi-
ség objektív és szubjektív teljességének
maximális tiszteletben tartása alapján jö-
het létre. Csak egy pozitív személyiség-
koncepció és egy azt kielégítõ, személyi-
ségközpontú pedagógiai gyakorlat szá-
molhatja fel (idõvel) a különbözõ területe-
ken jellemzõen megjelenõ funkcionális
analfabétizmusokat: a hagyományos kog-
nitív mellett egyre feltûnõbb és ellenszen-
vesebb egyes rétegek morális és szociális,
funkcionális analfabétizmusa. 

A személyiség-fogalom kapcsán szük-
ségszerûen felmerül a közösség és az
egyén viszonyának a kérdése. Igen bonyo-
lult. Egy-két mondattal csak utalni lehet
rá. Az iskolának mindenben az optimálisra
kell törekednie. Az adott körülmények kö-
zötti optimálisra. Az optimális, demokrati-
kusan szervezõdõ vagy szervezett közös-
ség szuverén személyiségek együttese,
nem pedig vezényszóra terelhetõ massza.
A saját intellektuális, morális, szociális ér-
tékekkel, értékrenddel (kritériumokkal)
rendelkezõ és annak alapján értékelt sze-
mélyiség másképpen él és cselekszik akár
egy kötelezõ (például osztály-), akár egy
szabadon választott közösségben, mint az,
aki ilyen saját értékrenddel nem rendelke-
zik. A pedagógia fontos feladatai közé ille-
ne sorolni a demokratikusan szervezett, il-
letve szervezõdõ közösség és a személyi-
ség viszonyrendszerének a vizsgálatát. A
közösségi nevelés igen gazdag és pozitív,
mégis hiányos rendszerét a demokratiz-
mus új lehetõségei, az egyetemes emberi
(gyermeki) jogok szellemében át kellene
értékelni. Úgy gondolom, hogy mindazon
igények, amelyeket egy közösséggel kap-
csolatban támaszthatunk, kritériumként
csak az egyes személyiség számára fogal-
mazhatók meg. A közösség hierarchiájá-
tól, a dominanciáktól függetlenül. Viszont
mindez nem a növendék, hanem a pedagó-
gia felelõsségi körébe tartozik.

Ha közösségben tekintélyelvû hierar-
chia érvényesül, korrekt kritériumok he-
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lyett negatív attitûdök, sok kibúvóval mû-
ködõ fölé- és alárendeltségek vannak, ak-
kor a függés és az engedelmesség a szemé-
lyiség meghatározó magatartása. Iskolai
jellemzõi: formális, pozícióból fakadó te-
kintély, inadekvát követelések, sok kötele-
zõség, a személyiségtõl független megfe-
lelési kényszerek, érdektelenség vagy fe-
lületes érdeklõdés, áltevékenységek kiala-
kulása, elidegenedés a „nevelési” folya-
matoktól, klikkesedés hamis értékek alap-
ján, nem ritkán hamis értékek dominanci-
ája a valós értékekkel szemben. A jelenség
okokra visszavezethetõ, de alkalmatlan ar-
ra, hogy ebben a pedagógiai közegben kol-
lektív kritériumokat határozzunk meg.

A demokratikusan, a gyermeki jogok
tiszteletben tartásával szervezõdõ közös-
ségekben is van hierarchia. Természetes,
értékorientált hierarchia. Szükségszerû,
hogy a tanár vezérelje, segítse, mederben
tartsa a pedagógiai folyamatokat, a tanulói
tevékenységeket, õ legyen az elsõ az
egyenlõk között. Elutasíthatatlan pozíció.
Mivel általános emberi és pedagógiai
szempontból is koncepció-igényes maga-
tartás és tevékenység, alkalmas arra, hogy
kritériumokat társítsunk hozzá. Ez az alap-
állás lehetõvé teszi, hogy a tanulóban fel-
színre kerüljenek, megnyilvánuljanak érté-
kei, alkalmasságai, annak alapján foglal-
jon el valamilyen korrekt, neki való pozí-
ciót a közösségben. Például ne a legna-
gyobb szájú, hanem a legjobb focista le-
hessen a csapatkapitány, a legjobb valami-
lyen érzékkel, tehetséggel rendelkezõ
gyermek segíthesse társai vagy a tanár
munkáját jobb képességével, a legjobb
szervezõ lehessen az osztály belsõ ügyei-
nek a koordinátora, de ne legyen egyetlen
gyermek sem, aki nem kap lehetõséget ér-
tékei felmutatására. A személyiségközpon-
tú (kritériumorientált) pedagógia nem el-
nyom, hanem fejleszt. Célja értékek létre-
hozása. Lehetõséget ad arra, hogy a gyer-
mekben létrejöjjenek az értékek, azok be-
épüljenek, interiorizálódjanak személyisé-
gébe. Csak azt méri, amit létrehozott. Az
értékelés eszköz, az érték a cél. Az egyik
napról a másikra feladott, akár jól elõké-
szített, de kellõ érési idõt nem kapott tan-

anyag általános számonkérése (finoman
szólva) „merénylet” a személyiség ellen,
aki biztos, hogy kellõ „érlelés” nélkül, ön-
magához, valós képességeihez méltó mó-
don nem teljesíthet. A korrekt méréseket
és számonkéréseket, a „számadást”, az al-
kalmasságok folyamatos visszaigazolását
a személyiség alapvetõ jogának illik tekin-
teni. Nagyon fontos, hogy a pedagógus eb-
ben a kardinális kérdésben egyetértésre
jusson tanítványaival és a szülõkkel. A pe-
dagógiai minõség elemi feltételérõl, a
gyermek alapvetõ érdekeirõl és jogáról
van szó, amelyben, morálisan, semmiféle
önkényeskedésnek nem lehet helye. 

Gyakran elfelejtjük, hogy a nevelés –
fejlesztés. Ha ezt tiszteletben tartjuk, ak-
kor a mérések és értékelések sem szolgál-
hatnak más célt, mint a fejlõdést, illetve
annak igazolását. A normák és az átlagok,
a korrekt határidõ nélküli, mechanikus
teljesítések éppen a fejlõdést – mint célt
és eredményt – hagyják figyelmen kívül,
sõt annullálják. Szomorú, de valós hely-
zet, hogy a tanulót a félév vagy a tanév so-
rán szerzett osztályzatai átlagával értéke-
lik. Ennél szomorúbb csak az, amikor az
egy-két osztályzat alapján nincs is mit át-
lagolni. A fejlõdés mint a tanulás motívu-
ma ebben a koncepciótlan gyakorlatban
meg sem jelenhet. (Részletesebben:
Gajdics S.: ,A személyiség szocializációja
és az értékelés összefüggései’; Fejlesztõ
Pedagógia, 2002/2–3.)

A kritériumorientált iskola (ha lesz vala-
mikor) elsõsorban önmagával szemben tá-
maszt szakmai és a nevelési célokat kielé-
gítõ pedagógiai koncepción alapuló felké-
szültségi kritériumokat. Pedagógiai kultú-
rájából kirekeszti mindazt, ami nem a ta-
nítvány mint személyiség és egyben a kö-
zösség érdekeit, céljait, nevelési szükség-
leteit szolgálja. 

Egyelõre még van néhány iskola és szá-
mos pedagógus, akiknek a gyakorlata és
kiváló eredményei igazolják, hogy a krité-
riumorientált pedagógia nem újdonság.
Esetleg más fogalmakkal jellemzik mun-
kájukat, de a lényeg ez. És az, hogy ezek
száma csökken. Egyetlen illetékes sem fi-
gyel fel arra, hogy, bár szétszórtan, de még
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óriási pedagógiai értéket képviselõ gya-
korlati pedagógusok élnek és dolgoznak.
Sokan közülük minõségben többre képe-
sek tanítványaikkal, mint az oktatáspoliti-
ka, intézményrendszere és szakértõi gár-
dája együttvéve. 

Miért nem tesz meg mindent az oktatás-
politika annak érdekében, hogy a létezõ
(de szervezettség nélkül elsorvadó, halál-
ra ítélt) kiváló pedagógiai gyakorlatot in-
tegrálja, közkinccsé tegye? Miért nem se-
gít, ösztönöz olyan – rendezõ elvek, kon-
cepciók alapján mûködõ – gyakorlati,
módszertani, interaktív pedagógiai mûhe-
lyeket, amelyekben kiváló eredményeket
elérõ, önkéntesen
szervezõdõ szak-
emberek adhatnák 
össze tudásuk lénye-
gét, és hozhatnának
létre olyan minõsé-
get, ami még annál
is különb, mint amit
külön-külön produ-
káltak? Nem találok
más okot, mint az
egzisztenciális féle-
lem, mert kiderülne,
hogy akár egyetlen
év alatt többre len-
nének képesek, mint
a szétzilált, de ösz-
szeállni nem akaró
rendszer egésze. Pedig õk, az önfejlõdés-
re mindig készek, akik maguk, egész éle-
tükben saját kritériumaik alapján dolgoz-
tak és voltak eredményesek, a felelõsséget
vállalók lennének a legelhivatottabbak a
kritériumorientált pedagógiai folyamatok,
feladat- és tevékenységrendszerek, mód-
szerek leírására, terjesztésére.

Nem tudom, hogy kell-e külön beszélni
a tanulókkal szemben támasztandó kritéri-
umokról. Azok implicit kritériumok, létük,
sorsuk, minõségük a célrendszerben, a pe-
dagógiai kultúra minõségében, a pedagó-
giai folyamatokban, a tevékenységek
rendszerében, a gondolati szabadságban,
az értékekhez való viszonyban, a fejlõdés
tendenciáiban, a fejlesztendõ pszichikus
rendszerek nyitottságában, az „önszervezõ

agy” számára nyújtott lehetõségekben, 
vagyis a nevelés minõségében rejlik. Meg-
gyõzõdésem, hogy a személyiség-centri-
kus pedagógiának a demokratikus szelle-
miségû iskolában nem lesz alternatívája. A
személyiség és a személyiséget fejlesztõ
pedagógia minõsége és tartalma iránt vi-
szont nem csak lehet, de szükséges is
adekvát kritériumokat támasztani. 

A kritériumorientált iskola és pedagó-
gia, egyben a felnövekvõ nemzedékek sor-
sát és jövõjét íróasztalok felelõsségi köré-
be rendelni – reménytelen vállalkozás. Az
íróasztalt és a pedagógiát is a helyére kel-
lene tenni. Mindkettõ tekintélyét emelné,

ha a gyakorlati peda-
gógia megkapná sa-
ját, belsõ szakmai és
pedagógiai kompe-
tenciái és értékei
alapján a szerves fej-
lõdés, az önfejlõdés
lehetõségét. Az író-
asztal nagyon sokba
kerül, nem kapcsol-
ható hozzá ésszerû
pedagógiai kritéri-
umrendszer, és im-
produktív. A pedagó-
giai gyakorlat önfej-
lõdése nemcsak ol-
csóbb, de sokkal ha-
tékonyabb és célsze-

rûbb is. Ami a legfontosabb: adekvát mó-
don csak célszerû, a nevelési szükséglete-
ket kielégítõ koncepció és kritériumrend-
szer alapján valósulhat meg.

A kritériumorientált iskola sok lehetõ-
séggel biztató és még friss fogalom. Jövõ-
je, a köznevelésben megjelenõ hatása attól
is függ, hogy milyen tartalmakkal telítõ-
dik, milyen – a korábbiaknál hatékonyabb
– szemlélet, motívumok, funkciók, célok,
tevékenységek megjelenését inspirálja.
Nem mindegy, hogy az oktatáspolitika –
több más fogalom mellett – kisajátítja és
közhellyé lesz, vagy a mindennapi peda-
gógiai gyakorlatot megtermékenyítõ, fon-
tos koncepcionális elemmé válik.  

Gajdics Sándor
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Acigányság összehangolt munkaerõ-
piaci (re)integrációjának komplex
(szociokulturális, munkaerõpiaci,

helyi társadalmi) kezelését, a roma társa-
dalom leszakadásának megakadályozását
a magyar gazdaság-, és társadalompolitika
célkitûzései, valamint az európai csatlako-
zás kapcsán jelentkezõ kihívások és támo-
gatási lehetõségek egyaránt nélkülözhetet-
lenné teszik. Ennek ellenére megállapítha-
tó, hogy „a roma kisebbség helyzete Ma-
gyarországon továbbra is nehéz. Életkö-
rülményeik, várható átlagos életkoruk, is-
kolázottságuk jóval az országos átlag alatt
van. Többnyire az ország elmaradott vidé-
kein koncentrálódnak. Diszkriminálják
õket az oktatásban, a foglalkoztatásban(!),
az igazságszolgáltatásban és a közhivata-
lokban. A Csatlakozási Partnerség kereté-
ben elfogadott középtávú roma program
megvalósítása a finanszírozási háttér javu-
lásával fokozatosan halad elõre, de az
eredmények nem eléggé nyilvánosak.

Elismerésre méltó a roma diákoknak
nyújtott ösztöndíj, a roma lakosságnak a
közmunkából való részesedése (40 száza-
lék), a roma lakásépítõ program elindulá-
sa, a roma jogsegély-szolgálat, a roma
konfliktuskezelõ központ kialakítása, a ro-
mák rendõrségnél történõ alkalmazásának
támogatása, a roma kultúra ápolására lét-
rehozott roma közösségi házak mûködte-

tése, a roma rádió elindítása. Ám mindez
kevés ahhoz viszonyítva, amit a roma la-
kosság hátrányos helyzetének kezelése
igényelne – mutat rá a jelentés.” (1)

A cigányság helyzetének és problémái-
nak okai komplex történelmi, társadalmi,
gazdasági okokra vezethetõk vissza, még-
is általánosan elfogadott megállapítás,
hogy a romák helyzetének hosszú távú ja-
vításában kulcsszerepe van az oktatásnak.
Már a kilencvenes évek szociológiai kuta-
tásai (Kemény, Kertesi, Liskó, Havas,
Neményi, Szelényi stb.) igazolták, hogy az
iskolai végzettség döntõ szerepet játszik a
munkaerõpiaci és társadalmi felzárkózás
szempontjából.

A magyar oktatási rendszer valamennyi
szintjén (alsó-, közép-, felsõfok) végbe-
ment az expanzió, a 16 évesek csaknem 90
százaléka iskolás. 2001-ben a tanulók 35
százaléka szakközépiskolába, 45 százalé-
ka gimnáziumba járt, közülük a felsõokta-
tás nappali tagozatára mintegy 40 százalé-
kuk jutott be. Jelentõsen megemelkedett a
levelezõ képzésben vagy távoktatásban,
költségtérítéses formában tanulók aránya,
erõsödött a teljesítményorientáltság és az
oktatás hatékonyságának fokozása, a mi-
nõségbiztosítás iránti igény. (2) Ehhez ké-
pest a roma gyermekek iskolázottsági ará-
nyai változatlanul alacsonyak.  Bár az el-
múlt 20 év alatt a romák körében jelentõs
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Kísérlet fiatal roma felnõttek
felzárkóztatására

A társadalomkutatók hosszú ideje megfogalmazzák azt a
véleményüket, hogy a rendszerváltást követő gazdasági

egyenlőtlenségek átalakították a társadalom tagjainak integrációs
képességeit és lehetőségeit, növelték az egyenlőtlenségeket, és

elmélyítették a közösségeken belüli feszültségeket, individualizálódást.
A társadalmi integráció makro- és mikro-társadalmi aspektusait

elemezve a kutatók megkülönböztetett figyelemmel foglalkoztak a
roma lakosság életesélyeivel, a megosztottság gazdasági, politikai, jogi

okaival és következményeivel. Miközben a problémák jól leírhatóak
és számos alternatív megoldási javaslat fogalmazódott meg, a

valóságban  kevés eredmény született.



mértékû volt az általános iskolát végzettek
arányának javulása, a továbbtanulási esé-
lyek minden más iskolatípus esetében
romlottak. Így az iskolaköteles kor végére
65 százalékuk fejezi be az iskolát, és õk a
szakmunkásképzõben folytatják tanulmá-
nyaikat, ami munkaerõpiaci szempontból
irreleváns. Az érettségit adó szakképzõ in-
tézményekben hatoda, gimnáziumban
negyvenede tanul a többségi társadalom-
hoz képest. (3) Emiatt a hátrányos helyze-
tû, a társadalmi boldogulásban is esélyte-
lenebb tanulók egyre inkább kiszorultak a
minõségi oktatásból. (4)

Éppen az iskolázottságnak azokon a
pontjain nõtt az esélyegyenlõtlenség mér-
téke, amelyek a munkaerõpiaci esélyeket
javíthatnák. Az iskoláztatással kapcsolat-
ban hosszú ideje két cél fogalmazható
meg: egyrészt a sikeresség zálogaként az
általános képzés minõségének javítása,
másrészt a sikeresebb társadalmi és
munkaerõpiaci boldogulásukhoz nélkülöz-
hetetlen szakképzés.

A sikeresség másik záloga a roma csalá-
dok iskolához való hagyományosan rossz
viszonyának javítása, a gyerekeknek a
szülõktõl átörökített negatív attitûdjeinek
csökkentése, aminek hátterében a roma
nõk képzésének szükségessége áll, vala-
mint a többségi társadalom romákkal
szembeni erõs elõítéleteinek oldása. A
többségi társadalom tagjainak megoldást
kellene találnia a romák alacsony tanulási
motivációjának javítására, amit jelenleg
tovább erõsít – negatív értelemben – a kör-
nyezet elõítéletessége, illetve az iskolázta-
tással járó anyagi terhek növekedése. A ro-
ma családok többségének anyagi érdeke
fûzõdik ahhoz, hogy gyermekük minél
elõbb kimaradjon az iskolából és valami-
lyen pénzszerzõ tevékenységbe fogjon.
(Különösen igaz ez a sokgyermekes csalá-
dokra, ahol inkább a nagyobb lányok to-
vábbtanulása kerül veszélybe.)

Hangsúlyos szerepe van a szakmunká-
sok körében tapasztalható kirekesztésnek,
amellyel a romákat illetik, akiket tradicio-
nálisan segédmunkásként definiálnak. Eb-
bõl a helyzetbõl csak néhány szakterület
kivétel (építõipar, kisállat-tenyésztés, kéz-

mûvesség, vásározás stb.), de ezeknek a
presztízsét a többségi társadalom tagjai
szándékosan alacsonyabbra értékelik való-
ságos funkciójuknál (lásd e jelenség nagy-
városi konfliktusait a skinhead-roma szak-
munkás fiatalok között). A rendszerváltást
követõen pedig éppen a szakmunkáskép-
zésnek ezt a részét érintették a legérzéke-
nyebben a változások. A munkahelyek ra-
dikális megszûnésével egy idõben a kép-
zések is csõdöt mondtak. Ha még a gya-
korlóhelyek számának minimálisra csök-
kenését is figyelembe vesszük, jogos a
megállapítás: a romák halmozott hátrá-
nyokkal kerültek ki a társadalom gazdasá-
gi és politikai struktúraváltásából.

Az iskoláztatás kérdése kapcsán ma már
nem megkerülhetõ kérdés az egész életen
át tartó tanulás paradigmájából következõ
felnõttképzés, ami iskolai kudarcoknak és
a lemorzsolódás veszélyének kitett  romák
esetében fõként a felnõttképzés úgyneve-
zett pótló funkcióját, a második esély biz-
tosítását jelenti. Ennek megvalósítása
azonban a pedagógiától és az andragógiá-
tól számos innovációt vár el: a formális,
non-formális és informális tanulási utak
igénybevételét, új tanulásszervezési mó-
dok kidolgozását, a felnõtt romák tanulási
képességeihez és életvezetéséhez igazodó
tanulási környezet, speciális motivációs
rendszer kiépítését igényli.

A romák (5) felzárkóztatása és az azzal
kapcsolatos feladatok megoldása nem lehet
csak és kizárólag az oktatásügy feladata,
hanem rajta kívül „a szociális szféra, az
egyház, a civil kezdeményezések, valamint
az ifjúságpolitika, kisebbségpolitika között
tesznek szükségessé egyeztetéseket.” (6)

Az elmúlt évek során állami, civil és EU-
s pályázati ösztönzésre számos kezdemé-
nyezés született, de ezek eredményei egy-
mástól elszigetelten jelentkeztek, nem szer-
vezõdtek mindenki számára világos és elér-
hetõ rendszerré. Többek között ez az egyik
oka annak, hogy számos civil – közöttük ro-
ma – szervezet határozott úgy, hogy szû-
kebb közössége ismeretében megpróbálja
„kezébe venni” sorsa irányítását és pályáza-
ti támogatások révén felzárkóztatási rend-
szert dolgozni ki saját maga számára.
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A Vállalkozók Érdekegyeztetõ Roma
Országos Szervezete 2002-ben azzal a cél-
lal jött létre, hogy segítse a hátrányos hely-
zetû csoportokhoz tartozó, sokszor szak-
képzettség nélküli, vállalkozói ismeretek-
kel nem rendelkezõ, folyamatos eszközhi-
ánnyal küzdõ, sokszor és sok szempontból
kiszolgáltatott roma munkavállalókat és
kényszervállalkozókat. A VÉROSZ a ci-
gányság munkaerõpiaci reintegrációját az
esélyegyenlõségnek, a versenyképes roma
vállalkozói réteg megteremtésének és a ro-
ma népesség tartós foglalkoztatásának ko-
herens rendszerében értelmezi. (1. ábra) A
program alapítói a háromtényezõs feltétel-
rendszer kistérségi kipróbálása, majd or-
szágos bevezetése és fenntarthatósága ér-
dekében tevékenykednek.

1. ábra

A ROMAINNOV programja

A VÉROSZ céljainak elérése érdekében
szakértõket kért fel, akik 2003-ban kidol-
gozták a ROMAINNOV (mérési-képzési-
foglalkoztatási-mentori) programot. A
program a tervek szerint tájékoztatatást és
tanácsadást nyújt minden hozzá forduló
hátrányos helyzetû munkanélkülinek.
Képzési rendszere, munkaközvetítõi tevé-
kenysége révén hozzá kíván járulni a ro-
mák munka világába történõ bejutásához
és tartós bennmaradásához, valamint hat-
hatós segítséget kíván adni az önálló vál-
lalkozások megtalálásában, elindításában,
eredményessé tételében, az Európai Uniós

alapokból megszerezhetõ támogatási ösz-
szegek elnyerésében.

A VÉROSZ a kidolgozott programot a
2004–2005 években kívánja kipróbálni,
majd rendelkezésére bocsátja a többi hát-
rányos helyzetû kistérség civil szervezetei
számára, hogy segítse sikeres felzárkózási
kísérletüket az EU-csatlakozás harmonizá-
ciós idõszakában. 

A projektszerûen mûködõ Romainnov
program kiemelt célja és feladata az ön-
ként jelentkezõ fiatal felnõttek bármilyen
úton szerzett elõzetes ismereteinek, ta-
pasztalati tudásának, kiépült képességei-
nek, kompetenciáinak mérése és ennek
alapján egyfajta karrier-tanácsadás biztosí-
tása. A kompetenciamérés eredményeire
épülõ tanácsadás foglalkoztatási és képzé-
si utakat és lehetõségeket kínál, amelyek
egyénre szabottak, és figyelembe veszik a
földrajzi régió szükségleteit. A képzés és a
foglalkoztatás megszervezése és biztosítá-
sa mellett a program további célja az önál-
lóan vállalkozni képes munkavállalók vál-
lalkozóvá válásának segítése, illetve min-
den résztvevõ számára több éven át a mun-
kavégzéshez és az egyéni életvitelhez
mentori segítség biztosítása. 

A mintaértékûnek szánt, komplex (mé-
rés, képzés, foglalkoztatás, mentorozás) fel-
zárkóztató tevékenység révén a program 

– hozzá kíván járulni a roma lakosság
társadalmi integrációjához; a kirekesztés,
az elszegényedés elleni harchoz; a romák
munkaerõpiaci esélyeinek, mobilitásának
kiszélesítéséhez, önfoglalkoztatás révén a
szociális, kulturális ellátottság javításához,
megkülönböztetett figyelemmel a roma
közösségekben meghatározó szerepet ját-
szó nõk gazdasági, kulturális, szociális
szerepének tudatosodásához;

– igyekszik felkészíteni a roma népessé-
get az EU-csatlakozásból adódó még gyor-
sabb társadalmi és munkaerõpiaci átalaku-
lások követelményeire, az elkerülhetetlen
részvételre az egész életen át tartó tanulás-
ban, ennek eredményeként saját érdekeik
hatékonyabb képviseletére és védelmére;

– ösztönzi az európai és hazai – közös-
ségi és egyéni – értékek elfogadását és el-
sajátítását a romák körében; identitásuk
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megõrzése mellett életvitelük többségi tár-
sadaloméhoz történõ közelítését, ezáltal
elõsegítve beilleszkedésüket, illetve a po-
zitív diszkrimináció többségi társadalom
általi elfogadtatását.

A program célcsoportja: minden tartós
foglalkoztatást és tanulást vállaló, saját és
(lakó)közösségük társadalmi felemelkedé-
sében cselekvõ módon részt venni kívánó,
18 évet betöltött, hátrányos helyzetû ma-
gyar állampolgár, felnõtt férfiak és nõk,
függetlenül nemzetiségüktõl, iskolai vég-
zettségük fokától vagy eredményétõl.

A Romainnov fel-
zárkóztató program
koncepciója azon a
megfigyelésen ala-
pul, hogy az elmúlt
években egyedileg,
nem rendszerszerûen
megvalósított támo-
gatások (képzési és
tanácsadói szolgálta-
tások, rövidebb-
hosszabb ideig tar-
tó foglalkoztatások)
hatása megerõsítés
és további támogatás
hiányában nem volt
eléggé tartós. A
Romainnov projekt
ezért a négyféle
szolgáltatás (mérés,
képzés, foglalkozta-
tás, tanácsadás)
egyidõben történõ
alkalmazásával azt
célozza, hogy ezek
eredményei összeadódjanak, illetve felerõ-
sítsék egymást. A program szakmai mód-
szertani innovációja éppen abban rejlik,
hogy a tanulás és a foglalkoztatás alatt a
roma munkavállalót tanulási, munkahelyi,
privát problémáival nem hagyja magára,
hanem egy folyamatosan mûködõ segítõ-
támogató-ellenõrzõ rendszer segítségével
ösztönzi szocializálódását az állandó fog-
lalkoztatottsághoz, az abból adódó új típu-
sú életmódhoz, életvitelhez. A program-
ban való részvétele alatt kiépült szemé-
lyes, szociális és tudástõkéjével további

munkavállalása, egyéni életútja sikereseb-
bé válhat.

A program fõ tevékenységi körei 
Elõzetes tudásszint-felmérés készül,

amelynek alapján a résztvevõk az eddig el-
ért képességeikrõl, kompetenciáikról, tu-
dásukról kapnak visszajelzést és igazolást
(kompetenciakártyát). A mérés az  alábbi
területekre vonatkozik: 

– alapkészségek (írás-olvasás-szöveg-
értés-kommunikáció, számolás, informá-
ciószerzés és -feldolgozás, tanulás), vala-

mint életvezetési
készségek;

– a munkaerõpiaci
érvényesüléshez nél-
külözhetetlen  kulcs-
kompetenciák (önis-
meret-önértékelõké-
pesség, munkaerõpi-
aci ismeretek, eliga-
zodás a világban – a
változások idõbeni
érzékelése, kezelésé-
nek képessége, kriti-
kai készség, problé-
mamegoldási szán-
dék és képesség a
cselekvésre, a kor-
rekcióra); 

– szociális és ál-
lampolgári készsé-
gek (együttmûködés
és team-munka ké-
pessége, kezdemé-
nyezõkészség, köte-
lességek és jogok is-

merete és elfogadása, emberi jogok tiszte-
letben tartása);

– szakmai ismeretek; 
– képzési tanácsadás és egyénre szabott

képzésekben történõ részvétel biztosítása.
A program a mérésben részt vevõk szá-

mára – állami és pályázati forrásokra tá-
maszkodva – felzárkóztató alap- és szak-
képzési, valamint át- és továbbképzési kí-
nálatot nyújt, nappali vagy munka melletti
tanulási rendszerben. A tanácsadás ered-
ményeként a résztvevõ könnyen értelmez-
hetõ egyéni karrierterv birtokába jut,
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amely megmutatja, hogy az elérni kívánt
munkaerõpiaci és egyéni céljainak megva-
lósulásához mit kell tennie. A képzési ta-
nács és a foglalkoztatási javaslat igazodik
egyrészrõl az adott régió mindenkori társa-
dalmi, munkaerõpiaci szükségleteihez,
másrészrõl a munkavállaló személyes am-
bícióihoz, képességeihez, iskolai végzett-
ségéhez, élet- és munkatapasztalatához. A
program a munka világába történõ belé-
péskor minden résztvevõnek biztosítja a
szervezet munkaerõpiaci tréningjén való
részvételt, illetve képzést nyújt a vállalko-
zóvá válni kívánók számára. 

A Romainnov képzési program kínálati
rendszere a következõ:

– saját alapítású munkaerõpiaci tréning
biztosítása;

– általános iskolai végzettséget pótló is-
kolarendszerû felzárkóztató oktatás meg-
szervezése és osztályozó vizsga letétele
(Közoktatási tv. 27.§ (8) bekezdés szerint);

– hatodik vagy nyolcadik évfolyamos
(alapfokú iskolai) végzettségre vagy tize-
dik évfolyamra épülõ szakképzettségek
megszerzésére irányuló szakmunkás bizo-
nyítványt adó OKJ és/vagy tanfolyami
képzések iskolarendszeren kívüli meg-
szervezése;

– saját alapítású vállalkozói képzések
biztosítása.

A program tagjai számára – iskolai vég-
zettségüknek, szakmai elõképzettségük-
nek vagy a projekt keretében szerzett vég-
zettségüknek megfelelõen – foglalkoztatást
kínál az adott régióban. A foglalkoztatottak
közül azok, akiknek kedvük és lehetõségük
van erre, elindulhatnak a vállalkozóvá vá-
lás útján. Ehhez a VÉROSZ képzést, illet-
ve a „Kombinált, többszintû támogatás-
elõsegítõ rendszer a roma vállalkozók pia-
ci helyzetének javítására és felzárkóztatá-
sára” elnevezésû roma vállalkozói projekt
keretében hitelt, piaci értékesítési lehetõsé-
get és folyamatos tanácsadást biztosít. 

A tanácsadás és mentori segítség igény-
bevétele nemcsak a vállalkozóvá válók le-
hetõsége, hanem mindenki számára rendel-
kezésre áll, aki a VÉROSZ rendszerben re-
gisztráltatta magát. A mentorok folyamatos
segítõ munkája révén a VÉROSZ-tagok

egyéni (tanulási, munkavállalói, életveze-
tési) tanácsadást vehetnek igénybe. 

A program megvalósításának módszerei
A projekt módszereinek megválasztása-

kor az alapító három szempontot tekintett
irányadónak:

– tudományosan megalapozott szakmai-
ság-korszerûség (európai kitekintés, kom-
patibilis szemlélet és módszerek);

– megvalósíthatóság (a romák szocio-
kulturális hátterének és a helyi sajátossá-
goknak figyelembevétele);

– takarékosság.
A projekt sikere érdekében az alapító

VÉROSZ magasan kvalifikált, a kutatás
és képzés területén vezetõ szerepet játszó
partnereket vont be a projekt kidolgozá-
sába és megvalósításába. E partnerek fog-
lalkoztak hátrányos helyzetû társadalmi
csoportokkal,  így tartalmilag és mód-
szertanilag egyaránt  képesek adaptálni
az európai és magyar mérési, képzési
gyakorlatot a hazai hátrányos helyzetû
csoportok esetében. 

A projektben alkalmazott és adaptált
módszerek nemzetközileg ismert tudomá-
nyos kutatásokon nyugszanak. Újdonság-
nak számít ezek egyidõben történõ, egy-
mást erõsítõ, a projekt eredményességét
fokozó hatásának kihasználása.

A projekt résztvevõinek kiválasztása
több, pedagógiai, pszichológiai, munka-
erõpiaci módszert ötvözõ mérési csoma-
gon alapul. A mérési csomag tartalmazza a
résztvevõ adatlapját, a projekt elején és
végén felvett adatokat tükrözõ pszicholó-
giai személyiséglapot és kompetenciakár-
tyát, illetve a tanácsadók által vezetett, a
tanácsadói megfigyelésekre vonatkozó ta-
nácsadói lapot.

A mérés kétnapos bentlakásos tréning
formájában valósul meg. A tanácsadás
egyéni jellegû, azaz a résztvevõ számára a
mérõ szakemberek és a résztvevõ négy-
szemközti beszélgetését, kisebb részben
csoportfoglalkozásokon és csoportos érté-
kelésen való részvételt jelenti. A képzést
és a foglalkoztatást kísérõ mentorozás azt
jelenti, hogy mind a tanulás, mind a foglal-
koztatás periódusában a résztvevõnek le-
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hetõsége van kapcsolatot teremteni (sze-
mélyesen, telefonon, e-mailen) a mentor-
ral, aki valamennyi pályázattal összefüggõ
kérdésben egyénre szabott, személyes jel-
legû tanácsot, segítséget ad.

Az alkalmazott módszerek:
– interjún alapuló általános adatlap, il-

letve pszichometriai skálák felvételén, at-
titûdvizsgálatokon alapuló pszichológiai
személyiséglap felvétele a projekt elején
és végén;

– interjúra, illetve kiscsoportos foglalko-
zásra alapozott kompetenciavizsgálatok a
projekt elején és végén, ennek alapján to-
vábbépíthetõ kompetenciakártya kiállítása;

– az alapképességek tesztvizsgálata
(kommunikáció: írás, olvasás, szövegér-
tés; számolás, matematikai és tudományos
gondolkodás; tanulási képességek) és ezek
értékelése;

– mindezek alapján valamennyi résztve-
võ számára mérési és foglalkoztatási egyé-
ni tanácsadás és mentori segítségnyújtás
(személyesen, telefonon, e-mailen) a pá-
lyázat teljes ideje alatt.

A mérésre épülõ egyéni képzési terv ki-
dolgozása és megvalósítása: 

– általános iskola elvégzését biztosító
iskolarendszerû felzárkóztató képzés;

– 40 órás, bentlakásos munkaerõpiaci
képzés; 

– szakmai képzések iskolarendszeren
kívüli tanfolyami formában, vagy iskola-
rendszeren kívül szervezett OKJ képzések,
munka melletti modulos szervezésû, men-
tor által támogatott iskolarendszeren kívü-
li képzési forma;

– vállalkozói képzés.
A képzés szerves részét képezi a képzé-

si mentor alkalmazása, aki a mérési cso-
mag ismeretében a képzés, illetve a pro-
jekt teljes idõtartama alatt tanulási, egyéni
életvezetési tanácsot és segítséget nyújt. A
tanácsadás személyesen, telefonon és
elektronikus levelezés formájában is tör-
ténhet. Az eseményeket és a résztvevõi
megfigyeléseket a képzési tanácsadók
esetnaplóban rögzítik, ezek a mérési cso-
mag részeként a pályázati dokumentáció-
ban (személyiséglap és kompetenciakár-
tya) megjelennek.

A célcsoport foglalkoztatásának 
módszertani kérdései
A célcsoport foglalkoztatására a foglal-

koztatási team tervet készít, amelynek
szempontjai a következõk:

– az adott szakmán (feladaton) belül
több munkafázis megismertetése;

– a csoportban történõ munkavégzés
fejlesztése;

– a meglévõ szakmai kompetenciák fej-
lesztése;

– a résztvevõk döntési és felelõsségvál-
lalási kompetenciáinak fejlesztése;

– hatékony munkavégzésre és takaré-
kosságra nevelés.

A résztvevõk a futamidõ alatt váltó
rendszerben, kiscsoportokban különbözõ
feladategyütteseket oldanak meg. A mun-
kát részben csoportos értékelés során a
résztvevõk, részben a foglalkozásvezetõ
értékeli. A foglalkoztatási terv sikeres
megvalósítását szolgálja a foglalkoztatási
mentorozás megszervezése. Ez azt jelenti,
hogy minden 12 résztvevõre jut egy fog-
lalkoztatási mentor, aki a teljes projektidõ
alatt, minden foglalkoztatással kapcsolatos
kérdésben segíti, támogatja a résztvevõt. 

A program várható eredményei

A cigányság – ezen belül a roma nõk –
összehangolt munkaerõpiaci (re)integrá-
ciójának komplex (szociokulturális, mun-
kaerõpiaci, helyi társadalmi) kezelését a
roma társadalom fejlesztésének igénye, a
magyar gazdaság- és társadalompolitika
célkitûzései, valamint az európai csatlako-
zás kapcsán jelentkezõ kihívások és támo-
gatási lehetõségek indokolják. 

A mérésbe bevont személyek kompe-
tenciakártyát kapnak, amely felvilágosítást
ad a mért személy elért alapképességeirõl,
munkaerõpiaci kompetenciáinak szintjé-
rõl, ezáltal továbbtanulási, beiskolázási
esélyeirõl.

A mérést követõ egyéni tanácsadás so-
rán minden személy személyre szabott
karriertervet, továbbtanulási és foglalkoz-
tatási tanácsot kap. 

A karrierterv tartalmazza a következõ
fejlõdési lépcsõt jelentõ feladat megvalósí-
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tására vonatkozó összes konkrét informáci-
ót, tanulási és foglalkoztatási tanácsot. 

– A mérési tréning élménye és tapasztala-
ta motivációs bázisa lehet a további tanulás-
nak vagy a pályázatban való részvételnek.

– A mérést követõ munkaerõpiaci tré-
ning révén a program részvevõi felkészült-
té válnak a munka világába történõ belé-
pésre és bennmaradásra, amennyiben a
képzés során javulnak beilleszkedési és
együttmûködési képességeik, külsõ meg-
jelenésük iránti igényességük, nõ a fegye-
lem- és felelõsségtudatuk, járatosak lesz-
nek az álláskeresési technikákban.

– A felzárkóztató képzések a nyolc, a tíz
osztályos iskolai végzettség és az alapvizs-
ga biztosításával bejutást jelentenek a
szakképzés rendszerébe, illetve az OKJ
képzések révén szerzett szakmunkás bizo-
nyítványok mindezt a folyamatot megerõ-
sítik és stabilizálják. A szakmunkásképzés
elméleti és gyakorlati moduljai révén,
amelyeket személyre bontva, differenciál-
tan kívánunk megoldani, szakmai kulcs-
kompetenciáik, akarati és egyéb szemé-
lyes tulajdonságaik fejlõdnek, nõ az önál-
lóságuk és kezdeményezõkészségük, tanu-
lási rutinjuk és motivációjuk, reményeink
szerint képesek lesznek a tanultakat szû-
kebb környezetükben multiplikálni, a
megismert értékrendszert terjeszteni.

– A képzés és foglalkoztatást kísérõ
mentoring- és monitoring-rendszer, azaz a
résztvevõ számára mindenkor elérhetõ
egyéni segítõ-támogató szolgáltatás nem
hagyja magára a résztvevõt a tanulási fo-
lyamat során, továbbá segíti a munka vilá-
gában való eligazodásban és a bennmara-
dásban. Megmutatja és készségszintre
emeli a közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férést és mások hozzáférésének segítését,
az erkölcsi integritás fejlesztését, az ér-
dekartikulációt és érdekvédelmet.

– Reményeink szerint a mérés, a képzés
és a foglalkoztatás elegendõ ahhoz, hogy a
résztvevõk munkával és életvezetéssel
kapcsolatos attitûdjei megváltozzanak,
életvitelükben tartós módosulás álljon be,
amit környezetükben multiplikálhatnak.
Így roma közösségük tapasztalt referen-
cia-személyévé válhatnak. 

A projekt keretében kidolgozott és ki-
próbált módszer és eljárás jelentõs innová-
ciónak számít. (Komplex mérési, képzési,
foglalkoztatási és ezt kísérõ szolgáltatási
rendszer, valamint a munka során elõállí-
tott szellemi termékek és „technológiák”,
alapképességeket mérõ tesztek, kompeten-
ciakártya, a személyiséglap felvételére vo-
natkozó mérési csomag, romákra adaptált
munkaerõpiaci képzés.)

A programba belépõ romák – reménye-
ink és elõzetes információink szerint
többségükben – szembesülve eddigi for-
mális és non-formális úton szerzett isme-
reteiknek piaci értékével, várhatóan indít-
tatást éreznek tanulmányaik folytatására,
munkaerõpiaci kompetenciáik fejlesztésé-
re. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy vál-
tozzon általában a tanulással és az iskolá-
val kapcsolatos, hagyományosan nem jó
attitûdjük. A kiképzett tagok – a korábbi
pályázatok során kiképzett egyéb segítõk-
kel együtt – nagyban hozzájárulhatnak a
térség fejlõdéséhez: 

– az idõsek szociális gondozási felada-
tainak ellátásával;

– a térségben élõ romák és hátrányos
helyzetûek szociokulturális eszközökkel
történõ segítésével; 

– család- és ifjúságsegítõi feladatok el-
látásával, illetve a fiatal családok számára
nyújtott gyermeknevelési és gondozási,
egészségnevelési ismeretterjesztéssel,

– közösségfejlesztési feladatok, közös-
ségi programok kezdeményezésével és se-
gítésével.

Összegzés

A Romainnov program tartalma és mód-
szerei lehetõséget biztosítanak a hátrányos
helyzetû, de sorsukon fordítani kívánók
segítésének komplex megközelítésre. En-
nek elemei: 

– az EU-trendek figyelembevétele;
– a cigányság hosszú távú, magyaror-

szági, tartós foglalkoztatásának biztosítá-
sa, munkaerõpiaci esélyeinek növelése,
adottságaikhoz igazodó képzési, foglal-
koztatási, vállalkozási rendszerek kidolgo-
zásával és megvalósításával; 
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– átfogó, ugyanakkor az adott régió és a
helyi közösség szükségleteibõl kiinduló
feladat-meghatározás, a földrajzi és a gaz-
dasági (szektorális) megközelítés össze-
kapcsolása. 

A projekt építeni kíván a for- és nonpro-
fit szervezetek, az állami szektor, valamint
a hazai és pályázati rendszer együttmûkö-
désére. Külön megemlítendõ, hogy a pro-
jekt során létrehozott teamek a projekt fu-
tamideje után várhatóan tovább dolgoznak. 
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Romainnov Mérési, képzési, foglalkoztatási program
a magyar romák felzárkóztatásáért (2003) c. projekt
bevezetõjébõl. VÉROSZ. 
(2) Ld. u.o.
(3) Babusik Ferenc (2003):  Roma gyerekek óvodáz-
tatása. Új Pedagógiai Szemle, 6. 22–40. (Részlete-
sen: www.delphoi.hu)

(4) Liskó Ilona (2002): A hátrányos helyzetû tanulók
oktatásának minõsége. ÚPSZ, február, 56–59.
(5) Szeretnénk aláhúzni, hogy a hátrányos helyzetû,
társadalmi kirekesztettséggel veszélyeztetett, a piac-
képes (tovább)tanulásból kiesõ társadalmi réteg ter-
mészetesen nem azonos a roma populációval, még
akkor sem, ha a roma lakosság jelentékeny része ide
tartozik. Ebbe a rétegbe tartozónak tekintjük mind-
azokat, akik tervszerû társadalmi segítség nélkül
nem tudnak megküzdeni az elszegényedés és nyo-
mor kilátástalanságával. Sajnos az oktatásügy terüle-
tén a nemzetiségi és szociális szempontrendszer nem
különül el, miközben az iskola roskadozik az iskolai
sikertelenséget okozó szociális, szociokulturális és
szociálpedagógiai feladatok alatt és ehhez képest vi-
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Irodalmi szerepjáték a nyelvtanár-
képzésben és -továbbképzésben

Az oktatásban és nevelésben alkalmazott szerepjáték lehetőségeiről
már sokat írtak. De mit jelent pontosan a pedagógiai szerepjáték és

az irodalmi szerepjáték fogalma, és mi a módszer lényege? A
Hannoverben tevékenykedő Arbeitskreis Pädagogisches Rollenspiel

tevékenysége nyomán bemutatjuk a pedagógiai szerepjáték fő
jellemzőit, illetve egyik típusa, az irodalmi szerepjáték módszerének

elméleti hátterét. Mindezt a német szakos hallgatók egyetemi
képzésének és a  nyelvtanárok továbbképzésének aspektusából
vizsgálva, vagyis keresve a módszer létjogosultságát az idegen

nyelven zajló autentikus nyelvórai kommunikációban és a tanárok
személyi kompetenciáinak fejlesztésében.  

Pedagógiai szerepjáték

Anyelvtanárképzés, valamint a -to-
vábbképzés tartalmának és módsze-
reinek kiválasztásában létezik két

alapvetõ szempont. Az elsõ az egyetemis-
ták és a nyelvtanárok személyiségének fej-
lesztése, annak érdekében, hogy a szakma
elvárásainak meg tudjanak felelni, a másik
pedig nyelvi kompetenciájuk izgalmas, új-

szerû és motiváló módszerekkel történõ
fejlesztése és szintentartása. Ennek egyik
hatékony eszköze lehet a drámapedagógia,
amely mind pedagógiai, mind nyelvi célok
elérését szolgálhatja. (Marlok, 2003) A
drámapedagógiához hasonlóan dramatikus
technikákra épül a pedagógiai szerepjáték
is, ami szintén komoly lehetõségeket rejt
magában a fent megnevezett képzési célok
elérése céljából.



A szerepjáték mind a pszichológia, mind
a pedagógia eszköztárában gyakran hasz-
nált módszernek számít, melynek egyik
fontos célja az abban résztvevõk személyi-
ségének fejlesztése. A Hannoverben mûkö-
dõ Arbeitskreis Pädagogisches Rollenspiel
munkatársai mintegy tizenöt éve izgalmas
munkába fogtak, melynek lényege a pszi-
chológiai és pedagógiai szerepjátékok
szintézise és a pszichológiai szerepjátékok
elsõsorban pedagógiai célok elérésére tör-
ténõ adaptálása. A dramatikus szerepjáté-
kok széles skálájának ismeretében és az
oktatásban szerzett tapasztalataik eredmé-
nyeként egy olyan újfajta irányzatot terem-
tettek meg, melynek
a ’szerepjáték-peda-
gógia’ elnevezést ad-
ták. Wolfram Mä-
vers, a Hannoveri
Egyetem professzora
és az egyesület egyik
központi alakja, aki a
Magyar Bibliodráma
Társaság meghívásá-
ra már többször is
járt hazánkban, a
módszer lényegét a
következõképpen de-
finiálja: „Rollen-
spielpädagogik bietet
gruppenbezogene,
selbsterfahrungs-
und handlungsorien-
tiertes Lehr-Lern-
Verfahren auf dem
Wertehintergrund
humanistischer Psychologie und Päda-
gogik.” (1995. 9. o.) 

A ’szerepjáték-pedagógia’ lényegét kö-
vetkezõképpen határozza meg: intra- és in-
terperszonális, valamint intra- és interkul-
turális viselkedésformák megértéséhez, ta-
nulásához és a konfliktushelyzetek megol-
dásának elõsegítéséhez ötvözi a pszi-
chodráma, a bibliodráma és bibliadráma
(1), a viselkedésterápia, a beszédterápia,
az alaklélektan, a tanítási dráma (2), a tan-
dráma (3) és az improvizációs színház
technikáit. A módszer alapja a cselekvésen
és játékon alapuló ’pedagógiai szerepjá-

ték’, mely tanítási-tanulási/nevelõi hatását
a szerepek és helyzetek átélésén és azok
megtapasztalásán keresztül éri el. 

A pedagógiai szerepjáték három fõ típu-
sát különböztethetjük meg:

– Protagonista szerepjáték, mely közép-
pontjában egy fõszereplõ áll, aki saját
kommunikációs sémáit vagy viselkedését
szeretné megérteni, és saját problémás vi-
selkedési mintáira keres alternatívákat.
Bár az elnevezés hasonlít a pszichodráma
fõ játéktípusára, ez mégsem hagyományos
értelemben vett pszichodráma. A pszi-
chodráma fõ eszközeit, a tükrözést, a sze-
repcserét és a duplázást ugyan nélkülözhe-

tetlen eszköznek te-
kinti, de azokat kizá-
rólag pedagógiai cél-
zattal, a megértés
szolgálatában hasz-
nálja, a terápiás célo-
kat szolgáló regresz-
sziós munkától vi-
szont teljes mérték-
ben eltekint.

– Csoportjáték
mely olyan improvi-
zatív jellegû szerep-
játék, ahol a csoport
minden tagja saját
maga által választott
szerepekben aktívan
részt vesz. A játék té-
mája mindenkor szo-
ros kapcsolatban áll
a csoport aktuális
helyzetével.

– Szövegalapú szerepjáték vagy más né-
ven ’narratív szerepjáték’ (4), mely megje-
lenítésre és szerepjátékra alkalmas szöve-
gek – mesék, mondák, mítoszok, bibliai
történetek, irodalmi szövegek vagy újság-
szövegek – alapján jön létre. Ez a pedagó-
giai szerepjáték legkomplexebb típusa,
melyet három tényezõ kölcsönhatása, 
vagyis a résztvevõk egyéni dinamikája, a
csoportdinamika és a játszott történet dina-
mikája irányít. A játék nem az adott törté-
net színpadi megjelenítésre alkalmas dra-
matizálása, hanem a résztvevõk szerepát-
élésén alapuló improvizációja. Irodalmi
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A szövegek feldolgozásának 
módszerét vizsgálva két fő irány-
zatot különböztethetünk meg. Az

egyik, amikor a szöveghez, az
abban foglalt eseményekhez és a
megadott információkhoz törté-

nő maximális ragaszkodás jegyé-
ben zajlik a játék, a másik pedig,
amikor a szöveg csak a szerepjá-
ték elindításául szolgáló impul-
zusként jelenik meg. A játék so-

rán megvalósuló események akár
teljes mértékben is eltérhetnek a
szövegben leírtaktól. Mävers és

Volk-von Bialy (1995) ezt a két tí-
pust ’rekonstruáló’, és

’konstruáló’ irodalmi szerepjáték-
nak nevezi.



szöveg nyomán megvalósuló típusát ne-
vezzük ’irodalmi szerepjátéknak’.

A három típus sosem válik el egymástól
teljesen, és egymást mindenkor kölcsönö-
sen kiegészítik. Tulajdonképpen csak pro-
totípusoknak tekinthetõk, melyek a cso-
portfolyamattól és az egyéni dinamikától
függõen bármikor átválthatnak egymásba.
„Die prozeßgerechte Kombination dieser
drei Grundtypen des pädagogischen Rol-
lenspiels führt erst zur besonderen Qualität
der Rollenspielpädagogik als eines kultur-
therapeutisch orientierten, erlebensbe-
gründeten Handlungskonzeptes für den
Bildungs- und Beratungsbereich.”
(Mävers, 1995. 12.)

Fontos a ’szerepjáték-pedagógia’ lénye-
gének megértése végett még annak tudato-
sítása, hogy a cél nem a társadalmilag el-
várt szerepek támogatása és azok tanítása,
és itt elsõsorban a cégek által munkatársa-
iknak szervezett tréningekre gondolok,
ahol a jelenlévõk azt tanulják, hogyan le-
hetnek tökéletesebb eladók vagy munka-
társak. Elsõsorban arról van szó, hogyan
törhetünk ki saját ’szerepbörtönünkbõl’,
hogyan gazdagíthatjuk belsõnkbõl kiin-
dulva viselkedési mintáinkat, hogyan vál-
hatunk hitelesebbekké, valamint hogyan
sajátíthatunk el egyre szabadabb és spon-
tánabb viselkedési formákat. További fon-
tos cél mások viselkedésének és cselekvé-
si szándékainak jobb megértése is. 

Szövegalapú szerepjáték

A pedagógiai szerepjáték ’mintha’ kon-
textusának megteremtését többféle impul-
zus indíthatja el. Ez lehet kép, zene, törté-
net vagy egy szöveg. Vizsgáljuk a további-
akban a ’szövegalapú szerepjáték’ legfon-
tosabb sajátosságait, mivel véleményem és
tapasztalatom szerint ez a német szakos
egyetemisták és nyelvtanárok célcsoport-
jánál a korábban megnevezett célok eléré-
se érdekében felettébb hatékony és rendkí-
vül izgalmas eljárás, melynek módszerta-
náról eddig alig írtak. 

Az egyetemistákkal és némettanárokkal
végzett szövegalapú dramatikus játék kiin-
dulópontjául a szövegtípusok végtelen tár-

házából merítve kézenfekvõnek tekintem,
hogy arra irodalmi szövegek kiválóan al-
kalmasak, elsõsorban természetesen a né-
met nyelvû irodalomból merítve. De
ugyanígy megfelelnek mesék, mítoszok
vagy bibliai szövegek is, vagyis minden
olyan alkotás, melyben általános emberi
viszonyok jelennek meg. Ezekben a szö-
vegekben az emberiség õsi tudása kristá-
lyosodik ki, s így azok történéseinek belsõ
megtapasztalása a személyiség gazdago-
dásának egyik eszköze lehet. És mivel a
lelket általában mélyen megszólítja, kivá-
ló impulzus a valós kommunikációra is,
ami az adott esetben idegen nyelven való-
sul meg.

Az irodalomdidaktika ugyan foglalko-
zik szövegek dramatizálásának módszerta-
ni kérdéseivel, de a hangsúly ott elsõsor-
ban az adott irodalmi szöveg jobb megér-
tésén van. A munka hagyományosnak te-
kinthetõ célja az esetek többségében a kul-
túraközvetítés, és az eljátszás is ezt a célt
szolgálja. Nem ritka az irodalmi szövegek-
kel zajló dramatikus munka esetén az sem,
hogy végül elõadás születik belõle. 

Természetesen a feldolgozott szöveg mé-
lyebb megértése és a kultúraközvetítés fon-
tos részcél, hiszen részben éppen ezért al-
kalmasak ezek a szövegtípusok. A pedagó-
giai szerepjátékban azonban az adott eset-
ben mégsem ez az elsõdleges. A szöveggel
való munka fõ célja, hogy a résztvevõket
’egyénként’ és ’csoportként’ jelen élethely-
zetükkel és meglévõ élettapasztalataikkal
szoros kapcsolatban álló tematika segítsé-
gével tudatos és tudattalan szinten megszó-
lítsuk. Az idegen nyelven zajló folyamatok-
ban pedig ez által feltámasszuk kommuni-
kációs kedvüket, így kísérletet téve a valós
nyelvórai kommunikáció létrejöttére. 

A résztvevõk személyiségének vonatko-
zásában a szerepek megtapasztalása révén
szeretne hozzájárulni annak gazdagodásá-
hoz, és mûködésének jobb megértéséhez.
Lehetõséget kíván teremteni a szerepkísér-
letezésre és a szereptanulásra is. A szöve-
gekkel zajló munka célja tehát a szerepjá-
ték révén megvalósuló nyelvgyakorlás és a
szervezett képzés és továbbképzés kerete-
in belül megvalósuló oktatási és nevelési
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célok elérésére szolgáló, szerepek átélésén
alapuló személyiségfejlesztés.

Joggal merül fel azonban a kérdés, ho-
gyan valósulhat meg ’szabad kommuniká-
ció’ éppen szöveggel zajló munka kap-
csán? Hogyan lehetséges az, hogy ne a
szövegek egyszerû reprodukálása valósul-
jon meg laikusok, vagyis színészi tehet-
séggel csak ritkán megáldott egyetemisták
és tanárok révén? Ahhoz, hogy erre a kér-
désre választ kapjunk és a szövegalapon
létrejövõ dramatikus játék módszertaná-
nak lényegét megértsük, vizsgáljuk meg a
’rekonstruáló’ és ’konstruáló’ irodalmi
szerepjáték közti különbséget és az irodal-
mi hermeneutikára épülõ ’üres helyek 
elméletét’. 

Rekonstruáló és konstruáló szerepjáték

A szövegek feldolgozásának módszerét
vizsgálva két fõ irányzatot különböztethe-
tünk meg. Az egyik, amikor a szöveghez,
az abban foglalt eseményekhez és a meg-
adott információkhoz történõ maximális
ragaszkodás jegyében zajlik a játék, a má-
sik pedig, amikor a szöveg csak a szerep-
játék elindításául szolgáló impulzusként
jelenik meg. A játék során megvalósuló
események akár teljes mértékben is eltér-
hetnek a szövegben leírtaktól. Mävers és
Volk-von Bialy (1995) ezt a két típust
’rekonstruáló’, és ’konstruáló’ irodalmi
szerepjátéknak nevezi

A rekonstruáló szerepjáték célja egy vá-
lasztott szerepen keresztül, a szöveghez va-
ló maximális ragaszkodás révén a mû mé-
lyebb megértése s ezáltal a személyiség
gazdagodása. A játék menetének relatív kö-
tött szabályai vannak. Elsõ lépése a szöveg
kiválasztása, ami a vezetõ feladata a talál-
kozást megelõzõen. A csoport a szöveggel
annak felolvasása révén ismerkedik meg. A
szereplõk felsorolása után a jelenlévõk ki-
választják azt a szerepet, melyet játszani
szeretnének. A csoporttagok meghatároz-
zák a kezdõ jelenetet, majd felépítik a já-
tékteret. A szerepinterjú után kezdõdik a já-
ték, melyet reflexiós beszélgetés zár. 

A konstruáló irodalmi szerepjáték ezzel
szemben sokkal inkább a csoport kreativi-

tására épít. A szöveget csak kezdõ impul-
zusnak használja. Azt át lehet írni, vagy
akár teljesen meg lehet változtatni. A játék
szinte minden esetben túllépi a szöveg ke-
reteit. Ez kétségkívül hallatlanul izgalmas
folyamat. A vezetõnek és a csoportnak
azonban egyaránt komoly gondot jelenhet
az egyéni elképzelések összehangolása,
nehogy a játék kudarcba fulladjon. Ez a tí-
pus tulajdonképpen szöveg alapon zajló
rögtönzés, melynek már meglehetõsen ke-
vés kapcsolata van a szöveggel. A konstru-
áló irodalmi szerepjáték menete alapjaiban
megegyezik a rekonstruáló játékkal, tehát
elsõ lépés a szöveg kiválasztása, szerepek
kiosztása, tér berendezése, interjú és játék. 

A rekonstruáló és konstruáló irodalmi
szerepjátékról írtak viszont még mindig
nem adnak választ arra a kérdésre, hogy
mitõl más ez, mint egy mû osztályterem-
ben megvalósuló, nézõk nélküli ’színpadra
vitele’. Mitõl válik ez a résztvevõk számá-
ra motiválóvá? Mért van kedve a résztve-
võknek szerepbe lépni és játszani? Hogyan
kapcsolódik az olvasott szöveg objektív
léte az olvasóhoz mint befogadóhoz? Mi
tehát az irodalmi szerepjáték módszerének
és sikerének lényege? 

Az ’üres helyek’ szerepe

Lensch (2000) az irodalmi recepcióeszté-
tika fenomenológiai felismeréseire támasz-
kodva a szerepjátékot kvalitatív kutatási
módszerként (Sader, 1986) felhasználva jut
arra a következtetésre, hogy a szerepjáték
során a szövegekben található ’üres helyek’
(’Leerstelle’) és ’nem-definiált tartalmak’
(’Unbestimmtheiten’) teremtik meg a játék
igazi kereteit, és ezek teszik lehetõvé és iz-
galmassá a játékot. Vizsgáljuk meg röviden
az elmélet lényegét.

Az irodalmi recepcióesztétika (5) tárgya
az irodalmi mûvek hatásmechanizmusá-
nak vizsgálata, vagyis azoknak az össze-
függéseknek a megtalálása, melyek a szö-
veg sajátosságai, az olvasó tudata és az ol-
vasási mód között fennállnak. A szöveg ér-
telmezésérõl a hangsúlyt a szöveg befoga-
dási folyamatára helyezi, vagyis nem azt
vizsgálja, mit akar közölni a szerzõ, ha-
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nem hogy mit fedez fel az olvasó a mûben.
Az olvasó a szöveget saját szûrõjén áten-
gedve akarva-akaratlanul is túllép annak
objektív határain, és a sorok között is ol-
vas. Képzeletét pedig általában éppen a
szövegben található nem definiált helyek
aktiválják, és azok ösztönzik továbbgon-
dolkodásra. 

Az irodalmi szövegek tehát sosem kizá-
rólag a leírtak által hatnak, sokkal inkább a
szövegben üresen maradt helyek olvasói
fantázia segítségével történõ megtöltése ré-
vén. Az olvasó számára a szöveg jelentése,
annak objektív valósága és az olvasó saját
értelmezésének összekapcsolása révén az
egyén tudatában és lelkében jön létre. „Der
virtuelle Interaktionsprozess zwischen Text
und Leser wird sowohl von den Textstruk-
turen als auch von den Erfahrungen und
Werthaltungen des Lesers geprägt. Liter-
atur bildet Wirklichkeit damit nicht ab,
vielmehr entfalten sich ihre Wirklichkeits-
angebote erst, wenn der Leser sie wahr-
nimmt, aufnimmt und in seiner Phantasie
ausmalt.” (Lensch, 2000. 10. o.) 

A hetvenes évekbõl származó elmélet az
irodalomelméletben mára már háttérbe
szorult, és sok akkori felismerést revidiál-
tak. Az irodalomtanítás és személyiségfej-
lesztés didaktikájára viszont nagyon erõs
hatást gyakorolt és gyakorol a mai napig.
Németországban az irodalmi recepcióesz-
tétika felismeréseire támaszkodva kidol-
gozták annak koncepcióját, hogyan törjék
meg az olvasó magányát az emberi alap-
kérdéseket feszegetõ történetek (irodalom,
mítosz, biblia) közös olvasása és értelme-
zése, valamint eljátszása révén. A módszert
iskolákban, továbbképzéseken, felnõttkép-
zésben, szupervízión és egyházi oktatásban
egyaránt alkalmazzák. S bár a célcsoportok
különböznek egymástól, módszereiket te-
kintve nagy hasonlóság jellemzi õket. A
különbözõ irányzatok folyamatosan és köl-
csönösen hatnak egymásra. 

Minden különbség ellenére abban vala-
mennyi irányzat képviselõi egyetértenek,
hogy az olvasás nem egyenlõ az olvasottak
eljátszásával. És ez az egyik leglényege-
sebb felismerés. Az olvasottak eljátszása
sokkal intenzívebb élményt jelent, mint az

olvasás. A szerepjáték  olyan reproduktív-
produktív folyamat, ahol az olvasó projek-
ciója kognitív és érzelmi szinten is összeta-
lálkozik a szerzõ szándékával. 

Az irodalmi szerepjáték három fõ eleme
az olvasás, a megértés és a játék. A játék
minõségét a szöveg, az egyének értelme-
zése és a csoportfolyamatok határozzák
meg. Ez annyit jelent, hogy mivel az iro-
dalmi szerepjáték alapvetõen folyamatok
megélésére fókuszált csoportmódszer, a
szöveg adottságain és az egyén értelmezé-
sén túl a játék létrejöttében a csoport
együttmûködése is döntõ szerepet játszik.
Ezért minden játékot kizárólag az adott
csoport vonatkozásában lehet értelmezni,
annak jelenétõl sosem választható el.

Most azonban térjünk vissza Lensch ku-
tatására, aki a recepció vizsgálatához a
szerepjátékot használja adatfelvételi mód-
szerként. Erre azért van mód, mivel a cso-
portos játék során az egyéni értelmezési
módok nem maradnak elrejtve az olvasó
tudatában. A játék során reprezentálódnak,
s így a megfigyelés és elemzés számára
hozzáférhetõvé válnak. A szövegek elját-
szásának módjából pedig vissza lehet kö-
vetkeztetni az olvasói recepcióra, és a kü-
lönbözõ értelmezési módokat össze lehet
vetni egymással. 

Vizsgálódásai eredményeként Lensch ar-
ra a felismerésre jut, hogy az olvasók egyé-
ni értelmezései éppen a korábban megneve-
zett ’üres helyekben’ jelennek meg. Ezek
alapján az irodalmi szerepjáték módszer-
tanára vonatkozóan azt a számunkra lénye-
ges végkövetkeztetést vonja le, hogy játsza-
ni az üres helyekkel kell. „Spielen, was
(nicht) im Buche steht.” Nem véletlen tehát,
hogy ez disszertációjának a címe. 

Az üres helyek játékban történõ megtöl-
tése viszi bele az olvasót a történetbe. Ez
jelenti számára az izgalmas kihívást és a
szöveghez mint kerethez való ragaszkodás
ellenére megvalósuló konstrukció lehetõ-
ségét. Bár a szerzõ tisztán látja, hogy az
irodalmi szerepjáték sikerének vagy ku-
darcának okára nincs általános szabály, ta-
pasztalata szerint a fantáziát nem a meglé-
võ rekonstruálása, hanem az üres helyek
által kínált konstruálás lehetõsége indítja
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be, ami a játék megvalósulásának egyik
fontos kritériuma. Minél több üres hely
van tehát egy szövegben, annál hatéko-
nyabb és érdekesebb a szerepjáték. Így a
szöveg kiválasztásának fontos kritériuma,
hogy elegendõ üres hellyel rendelkezzen,
vagyis kellõen nyitott legyen. Túl kevés
üres hely esetén a játék könnyen unalmas-
sá válhat. A játék dinamikáját mindenkor
az egyén szerepválasztása és játéka, az
üres helyek kitöltésének módja, a csoport
közös értelmezése és természetesen a szö-
veg adottságai alapján létrejövõ folyama-
tos kölcsönhatás határozza meg. 

Lensch kutatásá-
ban kísérletet tesz a
szövegben található
üres helyek tipologi-
zálására is. Vélemé-
nye szerint üres hely
egy szövegben ak-
kor jelenik meg, ha:

– egy esemény
körülményei, me-
lyekre a szöveg-
ben utalás történik,
nincsenek kellõen
k ö r ü l h a t á r o l v a ;

– az események
vége hiányzik, vagy
azzal az olvasó nem
tud egyetérteni;

– a szereplõk cse-
lekvési szándékai nin-
csenek megnevezve;

– egy pszichikai
instancia, mely lété-
re következtetni le-
het, nincs körvona-
lazva, és így hatás nélkül marad;

– a szereplõk között minden kétséget ki-
záróan létezõ szociális kapcsolatok jellege
nincs pontosan meghatározva;

– a cselekmény végét vagy belsõ logiká-
ját biztosító cselekményszálak hiányoznak.

Mindennek tükrében Lensch az üres he-
lye nyolcféle típusát különbözteti meg:

– temporális, vagyis ismeretlen idõvi-
szonyok;

– szociális, vagyis ismeretlen szociális
kapcsolatok;

– intencionális, vagyis ismeretlen in-
dítékok;

– csoportdinamikai, vagyis a szereplõk
közti meghatározatlan hierarchikus vi-
szonyok;

– pragmatikai;
– pszichodinamikus, vagyis a szereplõ

lelkében zajló tisztázatlan folyamatok;
– finális, vagyis ha az olvasó a szöveg

végével vagy egy jelenet kimenetelével
nem elégedett;

– mesterséges, vagyis ha a vezetõ a szö-
veg végét nem adja meg, az hiányzik, és
azt kell eljátszani;

Lensch kutatása vé-
leményem szerint a
szövegalapú szerepjá-
ték módszertana
szempontjából kor-
szakalkotó jelentõsé-
gû. Áthidalja azt a
problémát, ami a szö-
vegalapú játék egyik
legnehezebb eleme. A
puszta rekonstrukció-
tól megnyitja az utat a
konstrukció felé,
melynek a szöveg rea-
litása viszont keretet
szab. Lehetõvé válik a
szöveg jobb megérté-
se és emellett a kreati-
vitás megteremtése.
Megkaptuk tehát a vá-
laszt korábbi kérdése-
inkre. A szövegalapú
dramatikus játék során
a szövegben található
üres helyek kitöltése a

kulcsmozzanat. Ennek tudatosítása minden
játék tervezési folyamatában, vagyis a szöveg
kiválasztásától a játék lebonyolításáig nélkü-
lözhetetlen. Célszerû figyelembe venni mind
a játék kereteinek megadásakor, mind a játsz-
ható szerepek meghatározásakor. 

Összegzés

A pedagógiai szerepjáték, illetve annak
harmadik típusa, a szövegalapú szerepjá-
ték tapasztalatom szerint kiváló eszköz az
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A fantáziát nem a meglévő re-
konstruálása, hanem az üres he-
lyek által kínált konstruálás lehe-

tősége indítja be, ami a játék
megvalósulásának egyik fontos
kritériuma. Minél több üres hely
van tehát egy szövegben, annál

hatékonyabb és érdekesebb a sze-
repjáték. Így a szöveg kiválasztá-

sának fontos kritériuma, hogy
elegendő üres hellyel rendelkez-

zen, vagyis kellően nyitott legyen.
Túl kevés üres hely esetén a játék
könnyen unalmassá válhat. A já-
ték dinamikáját mindenkor az

egyén szerepválasztása és játéka,
az üres helyek kitöltésének mód-

ja, a csoport közös értelmezése és
természetesen a szöveg adottsá-
gai alapján létrejövő folyamatos

kölcsönhatás 
határozza meg. 



idegen nyelven megvalósuló autentikus
kommunikáció létrejöttére és a résztvevõk
személyiségének fejlesztésére. Egyetemis-
tákkal és nyelvtanárokkal végzett munkám
ezt egyértelmûen igazolja. Jelen cikkben
elsõsorban fogalmak bevezetésére és a
módszer elméleti hátterének bemutatására
helyeztem a hangsúlyt. A szövegalapon
létrejövõ dramatikus folyamat részletes
bemutatása és példákkal történõ illusztrá-
lása egy késõbbi írás feladata. (6)

Jegyzet

(1) A ’bibliodráma’ írott formájú irodalmi szövegek,
mítoszok, mesék dramatikus formában történõ fel-
dolgozását jelenti abból a célból, hogy a játékosok a
szövegekben rejlõ tartalmakhoz a drámai akció révén
közelebb kerüljenek. A személyes megközelítés mód-
ja az eljátszás. A ’bibliodráma’ egyik lehetséges vál-
tozata a ’bibliadráma’, mely bibliai történetek drama-
tikus feldolgozását jelenti. Egyértelmûen német ha-
tásnak köszönhetõen Magyarországon a ’bibliodrá-
ma’ fogalmát ebben a második értelemben, vagyis
bibliai szövegek dramatikus feldolgozása értelmében
használják. (Sarkady – Nyáry, 2001)
(2) Tanítási dráma alatt a Bolton- (1993) féle ’D-
típusú’ drámát értjük, ami elsõsorban a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság fõ profilja.
(3) Tandráma (’Lehrstück’) az a Brecht által megte-
remtett mûfaj, melynek célja nem annak mûvészi elõ-
adáson történõ bemutatása, hanem a nézõk elõadásba
történõ bevonása révén megvalósuló erkölcsi neve-
lése.
(4) Az eredeti elnevezés az ’Erzählrollenspiel’ vagy
’narratives Rollenspiel’.
(5) Az irodalmi recepcióesztétikáról részletesen ol-
vashatunk Jauss (1977, 1997), Gadamer (1981),
Ingarden (1993) és Iser (1994) írásaiban.
(6) A Budapesti Goethe Intézet szervezésében 30 órás
akkreditált továbbképzésen vehetnek részt az irodal-

mi szerepjáték módszertanát mélyebben megismerni 
szándékozó érdeklõdõk. Ennek a továbbképzésnek
két fõ célja van. Egyrészt a résztvevõk saját élménye,
vagyis a játék megtapasztalása, másrészt a módszer
iskolai alkalmazhatóságának vizsgálata. 
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Az oktatási rendszer Skóciában –
magyar szemmel

Bár Skócia földrajzi, nyelvi, gazdasági
és valamelyest kulturális szempont-
ból is Angliához áll leginkább közel,

az oktatási rendszere meglehetõsen eltér a
legnagyobb szigetországétól. A tartalmi
szabályozás semmiféle jogi alappal és hát-
térrel nem rendelkezik: nincs Nemzeti
Alaptanterv, nincsenek központi vagy ke-
rettantervek. 

Az iskola munkáját a Skót Oktatási
Minisztérium ajánlásokkal és tantervi
segédletekkel segíti, ám nem szabá-
lyozza a helyi tantervek kialakítását,
helyettük nemzeti irányelveket mutat,
mint például: felkészítés az életre; ér-
ték- és emberi jogok; esélyesség és
egyenjogúság; a tudás és tanulás ha-
tártalanságai. 



Ugyanakkor mind az általános, mind a
középiskolai oktatás eredményességét
rendszeresen mérik és értékelik helyi esz-
közökkel és – írás, olvasás és matematika
tantárgyakból – központi tesztekkel.

A közoktatási intézmények fenntartása
nagyobbrészt a helyi önkormányzatok, ki-
sebb részben pedig a központi állami költ-
ségvetés feladata. Ezek mellett mintegy 10
százalék erejéig magániskolák is mûköd-
nek, amelyek teljes egészében állami tá-
mogatástól függetlenül mûködõ, önellátó
iskolák.

Iskolarendszer, oktatási szerkezet

A tanköteles kor 5-tõl 15 éves korig tart.
A kötelezõ oktatást mindkét irányból ki-
egészítik a nem kötelezõ oktatás lehetõsé-
gei. 5 éves kor elõtt óvodába járhatnak a
gyerekek, 15 éves kor után pedig különbö-
zõ kiegészítõ vagy felsõoktatási képzés-
ben vehetnek részt a diákok (70 százalé-
kuk általában 15 éves kor után is az okta-
tási rendszerben marad, a kilépõ 30 száza-
léknak pedig az állam garantálja, hogy va-
lamilyen szakképzõ programban vehesse-
nek részt). (1. táblázat)

1. táblázat

Életkor             Korcsoport          Várható teljesítési 
szint

5–7 P1–P3 Level A
7–8 P3–P4 Level B
8–10 P4–P6 Level C
10–11 P6–P7 Level D
11–13 S1–S2 Level E
14–15  S3–S4                 Standard Grade
15–18 S4–S7                   Upper Grade

A P1–P7 az általános iskolai; az S1–S4
az alsó, az S4–S7 pedig a felsõ középisko-
lai képzésként fogható fel. Az általános is-
kolák koedukáltak, a középiskolák lehet-
nek koedukáltak, vagy tiszta lány-, illetve
fiúiskolák. 

Az állami oktatási intézmények szinte
kivétel nélkül úgynevezett komprehenzív
iskolák. Ennek a magyar megfelelõjét ne-
héz lenne megadni, maga a szó jelentése
átfogó, széleskörû, mindenre kiterjedõ. Ez

egyrészt azt jelenti, hogy ez az iskolatípus
általános középiskola, amely nem speciali-
zálódik sem a szakképzés, sem az akadé-
miai tudást kínáló oktatás irányába. Más-
részt azt is hordozza ez a kifejezés, hogy
széleskörûen fogadja az ott tanulni szándé-
kozókat, s nem válogat közöttük felvételi
vizsgák vagy egyéb eljárások segítségével.
Az elõzetes, hozott tudás vagy a képessé-
gek alapján való szelekció jórészt ismeret-
len a közoktatásban.  

A felsõ középiskolai képzés során a diá-
kok több alkalommal egységesített akadé-
mikus képességmérõ teszteket tölthetnek
ki a különbözõ tárgyakból, akár több szin-
ten is. A vizsgák eredményét a felsõfokú
tanintézmények a saját elképzeléseik sze-
rint alkalmazhatják. A középiskolában el-
ért pontszámokból fõiskolánként és egye-
temenként más-más szisztéma szerint át-
lagpontokat számíthatnak. Azok a gyere-
kek, akik valamilyen tárgyból kiemelke-
dõen tehetségesek és az adott területen ter-
vezik késõbbi továbbtanulásukat, már a
középiskolai éveik alatt kiemelt oktatási
csoportokba járhatnak, ahol az adott tárgy-
ból a középiskolai szintet is meghaladó fõ-
iskolai/egyetemi szintû oktatás folyik.

Számonkérés, mérés, értékelés

A középiskolások rendszeresen kapnak
házi feladatot. Ezek jellege, mélysége, ne-
hézségi foka azonban roppant változatos.
A feladatok számonkérésének szigorúsága
és az elkészített vagy el nem készített fel-
adat értékelése függ a diákok képességei-
tõl és a maguk elé kitûzött céloktól.

Az értékelés igen korrekt és pontos a
skót iskolákban, már csak azért is, mert a
tanuló és a tanár, illetve az iskola és a csa-
lád közötti viszony sokkal egyértelmûbb,
mint Magyarországon.

A szóbeli, osztály elõtt zajló óra eleji
vagy alatti felelet lényegében ismeretlen.
A tudás mérése csak írásos módon (tesztek
vagy házi esszék) útján történik.

Maga az értékelés mindig több szem-
pontú, és a következõ készségekre irányul.

Tudás: valaminek a felismerése, a vala-
mire való visszaemlékezés; akár a megér-
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tés, alkalmazás vagy bárminemû megvál-
toztatás nélkül.

Felfogás: az adott anyag megértése.
Alkalmazás: valamely általános koncep-

ció alkalmazása egy bizonyos feladatra.
Analízis: valaminek a részeire, elemeire

való bontása.
Szintézis: valami új alkotása különféle

elképzelések alkalmazásával.
Értelmezés: az anyag és a módszerek ér-

tékének megállapítása annak fényében,
hogy milyen helyzetekben és milyen prob-
lémákra alkalmazhatók.

A fenti készségek közül az iskolai évek
kezdetén csak néhányat, majd az egyre
magasabb szinteknek megfelelõen egyre
többet értékelnek. A tanári minõsítést és az
írásbeli értékelést (ami a hiányzásokat is
tartalmazza) a diákok minden tanítási egy-
ség után megkapják és a szülõknek meg-
mutatják. Az értékelés egyben iránymuta-
tást, valamint a további teendõket és lehe-
tõségeket is tartalmazza.

A tanárok természetesen – éppúgy, mint
magyar kollégáik – arra törekszenek, hogy
diákjaik megszeressék az adott tárgyakat. 

Tapasztalatok egy aberdeeni iskolában

Kötelezõ és választható tárgyak
A természettudományos tárgyak és ezen

belül a matematika oktatásának rendszere,
módja, körülményei és értékelése megle-
hetõsen nagy különbségeket mutat a ha-
zánkban tapasztalhatókhoz képest.

A hét öt munkanapján délelõtt 9 és dél-
után fél 5 között folyik az iskolai tanítás.
Mindennap négy(féle), 100, illetve 50 per-
ces órát tartanak, az óraközi szünetek 20
percesek, a második teljes óra után 60
percnyi ebédidõ áll rendelkezésre.

A kötelezõ angol nyelvet és a matemati-
kát heti 2 és fél órában tanulják. Emellett 5
részterület mindegyikébõl (Kreativitás és
esztétika  – mûvészetek, dráma, zene, test-
nevelés; Élõ nyelvek – francia, német, spa-
nyol; Természettudományok – biológia,
kémia, fizika, természetismeret; Társada-
lomtudományok – földrajz, történelem,
társadalmi ismeretek, vallási ismeretek;
Technikai gyakorlatok – adminisztráció,

üzleti ismeretek, technológiai ismeretek,
számítástechnika, háztartástan) megjelöl-
nek legalább egyet, amelyeket heti teljes 1
órában tanulnak. Ezen kívül számos lehe-
tõség közül (komputergrafika; elõadói ze-
ne; szobrászat; egyéni és csapatjátékok;
környezetvédelem; elsõsegély; média stb.)
választanak néhány (1–5) rövid kurzust,
amelyeket feleannyi órában ismerhetnek
meg. Mindezeken kívül konzultációra is
van lehetõség, bármelyik tárgyból.

Az állami iskolákban – ahogyan az
aberdeeni Dyce Academy-ben is – az
egyes tárgyakat, így a matematikát is, kü-
lönbözõ minõségû szinteken tanulhatják a
diákok. Általában háromféle szint létezik:
Alap, Általános és Credit szint, amelyek
ebben a sorrendben egymásra épülnek és
bármelyik szint végén a továbbtanulási
szándéktól függõen abbahagyhatók.

A skót diákok nincsenek kitéve a minden-
napi felelés vagy dolgozatírás megrázkódta-
tásainak. Számonkérésre csak a kurzusok
végén és csak írásban kell számítaniuk.

A mérés és az értékelés módja
A matematika számonkérésre egy rövi-

debb, 20–55 perces, a számológép haszná-
latát nem megengedõ, és egy hosszabb,
40–80 perces, számológép használatát is
engedélyezõ feladatlap formájában kerül
sor. Mindkét feladatlap többfunkciójú: mé-
rik a tárgyi tudás és megértés, valamint a
logikai készség és találékonyság mértékét. 

Az elõbbi a matematikai feladatok megol-
dásához szükséges tételek, fogalmak ismere-
tét és helyénvaló alkalmazását minõsíti, be-
leértve a matematikai jelölések és szimbólu-
mok pontos használatát, Utóbbi a döntésho-
zás, a többféle feladatmegoldás és az ismere-
tek kombinálásának készségét vizsgálja.

A minõsítés egy 1-tõl 6-ig tartó skálán
lehetséges, az 1-es a legjobb érdemjegy; a
6-os a legrosszabb, ami azonban nem bu-
kást jelent, hanem azt tükrözi, hogy a tanu-
ló részt vett az adott kurzus óráin, de to-
vább egészen addig nem léphet, amíg jobb
minõsítést nem szerez; ez azonban csak
nagyon ritkán fordul elõ.

Maga a feladatlap és a minõsítés egysé-
ges, az iskolától független, központilag
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szabályozott és kivitelezett, így pusztán az
egyes iskolák közötti átjárás nem hordoz
magában esetleges „értékváltozást”, rom-
lást vagy javulást. A minõsítés nemcsak
érdemjegy, hanem szaktanári írásbeli érté-
kelés formájában is megnyilvánul, ami
magába foglalja a javításhoz, továbbhala-
dáshoz és továbblépéshez szükséges út-
mutatást, javaslatot.

Követelményszint matematikából
A matematika tárgyi követelményszint-

je sokkal inkább igazodik a mindennapok
feladataihoz, mint hazánkban.

Alapozó szinten például a grafikonok,
diagramok, táblázatok pontos leolvasása
és felrajzolása; a mértékegységek biztos
használata; egyszerû egyismeretlenes
egyenletek megoldása; a hétköznapi geo-
metriai alakzatok
gyakorlása; a felesle-
ges információk ki-
küszöbölése; anyag-
és eszközigény ki-
számítása; százalé-
kos, banki kamat- és
jutalékszámítási fel-
adatok pontos meg-
oldása a cél a 14–15
éves tanulók számá-
ra. Nem tanulnak a
négyzetgyökrõl és az
abszolútértékes, va-
lamint a paraméteres egyenletekrõl, de így
is jól el tudnak igazodni a világban.

Az egyenlõtlenségek, a kétismeretlenes
egyenletek, az interpoláció, a négyzet-
gyökvonás és az alapvetõ szögfüggvé-
nyek, az egyszerûbb középérték- és
valószínûségszámítási feladatok csak az
Általános szinten jönnek elõ, míg neveze-
tes algebrai azonosságok, függvényábrá-
zolás, paraméteres egyenletek, bonyolul-
tabb szögfüggvények, másodfokú- és tri-
gonometrikus egyenletek csakis a Credit
szinten fordulhatnak elõ, vagyis csak azok
tanulják, akiknek az a továbbtanulásukhoz
szükséges.

Az egyes szinteken belül nincs differen-
ciálás, nincsenek szorgalmi feladatok stb.
A 100 perces órák elsõ felében veszik az új

anyagot, a második felében pedig gyako-
rolják az addigiakat. A tanár általában sze-
mélyre szóló segítséget ad azáltal, hogy
odaül a tanuló mellé és rávezeti a feladat-
megoldásra vagy adja a további instrukci-
ókat. Megteheti, hisz egy átlagos csoport
létszáma 10–16 fõ, de 20-nál többen soha
nincsenek egy csoportban. 

A tanórán használt segédeszközöket is
(körzõ, vonalzó, színes ceruza stb.) az is-
kola biztosítja, és a diákok úgy vigyáznak
rájuk, mintha a sajátjuk volna. 

A tanítási óra anyaga a helyi tantervnek
megfelelõen kötött, ám a légkör mindig
kellemesen oldott, a diák-tanár viszony
tiszteletteljesen közvetlen.

Az egész iskola területén rend és tiszta-
ság és az emberekbõl áradó segítõ
jószándék uralkodik. Egyetlen eldugott sa-

rokban sem láttunk
firkálásra vagy ciga-
rettázásra utaló nyo-
mokat, inkább csak a
környezõ sportpá-
lyákra igyekvõ lel-
kes dákokat. 

Tanári 
segédeszközök

A skót tanárok
könnyebben vállal-
koznak arra, hogy

sokféle eszközt alkalmazzanak az óráikon,
igaz, hogy számukra a didaktikai források
és lehetõségek bõsége szinte vég nélküli. 

Vannak olyan tankönyvsorozatok, ame-
lyeket az óvodától az általános iskola utol-
só évéig, sõt a középiskolában is használ-
hatnak. E sorozatok minden kötetének van
diák- és tanárkiadása, kapcsolódik hozzá-
juk munkafüzet; gyakorlófüzetek speciális
és mindenki számára alkalmas feladatok-
kal, amelyek akár egyéni munkára is jól
használhatók; az ismétlést segítõ munka-
füzetek; számítógépes lemezen tárolt
anyagok; CD-k; táblára mágnessel vagy
másképp feltehetõ anyagok; fejezetenkén-
ti felmérõ tesztek a kiértékelés kódjaival;
haladási teszt, általános képességfelmérõ
teszt és még más anyagok is. A több évfo-
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A  teszteket a középiskolai éveik
során évente több alkalommal is
kitölthetik, és az eredményeik kö-
zül a legjobbat vihetik majd to-

vább a felsőfokú intézményekbe.
Ennek köszönhetően egyáltalán

nem tapasztalható az az erős
stressz, amelyet a magyarországi
gyerekek az egész életüket befo-

lyásoló, egyszeri érettségi és felvé-
teli vizsgáik kapcsán átélnek. 



lyamnak szánt könyv nem csupán tan-
könyv, hanem sok különféle forrás és ki-
advány jól strukturált együttese. Sok tanár
maga állítja össze és frissíti fel diákjainak
a különféle fénymásolt, tankönyvszerû ki-
adványokat. Ezeken kívül számtalan nem
tankönyvi eszköz is korlátlanul, minden-
hol elérhetõ módon segíti a tanárok mun-
káját. A fénymásolás lehetõsége több évti-
zede természetes dolog; ennek révén hand
out-okat adnak a diákoknak, amelyek az
órához kapcsolódó kritikai írásokat, prog-
ramozott feladatokat, újságcikkeket vagy a
korábbi évek diákjainak mintaeszszéit tar-
talmazzák. Sok helyen arra szoktatják a
gyerekeket, hogy számítógépen írják meg
házi feladataikat, emellett internetes fel-
adatokat is kapnak. Napi szinten használ-
ják a videót, az írásvetítõt és a projektort
is; és egyesek még külön arra is odafigyel-
nek, hogy az elõadói készségek fejleszté-
sekor ezeknek az eszközöknek a sziszte-
matikus és professzionális alkalmazását is
elsajátíttassák.

A továbbtanulási rendszer elõnyei

A középiskolában letehetõ vizsgák, il-
letve a középiskolai tárgyak egyetemen
számított pontrendszerének nagy jelentõ-
sége van. 

– Az erõs egyetemek figyelembe tudják
venni a középiskolában elért jó ered-
ményeket.

– A felsõfokú intézmények erõs befo-
lyást tudnak gyakorolni különösen a jó kö-
zépiskolákra, hogy azok diákjai minél job-
ban az egyetemek igényeinek megfelelõ
tudásanyagot sajátítsanak el a középisko-
lai éveik során.

– Mivel a rendszer egyetlen eleme sem
kötelezõ, a gyengébb intézmények azt is
megtehetik, hogy teszt- vagy középiskolai
pontszámok nélkül is felvegyenek tanuló-

kat. Lényegében bárki, aki középiskolás-
ként nem volt jó tanuló, tovább tud tanulni.

– A felsõoktatás nem jelent éles törést a
középiskola után.

A rendszer szinte stresszmentessé teszi
a középiskolát azon diákok számára, akik
nem vagy csak gyengébb felsõfokú intéz-
ményekbe léphetnek tovább a képessége-
ik és tudásuk alapján. És csak valamivel
nagyobb stresszt okoz azoknak, akik ma-
gasabb, akadémikus szinteken tudnak és
akarnak teljesíteni, hiszen õk jobb intel-
lektuális és tanulási képességeik, valamint
eredményeik miatt ezt jobban viselik. Az
õ leterheltségüket is méltányos módon
csökkentõ tényezõ, hogy a teszteket a kö-
zépiskolai éveik során évente több alka-
lommal is kitölthetik, és az eredményeik
közül a legjobbat vihetik majd tovább a
felsõfokú intézményekbe. Ennek köszön-
hetõen egyáltalán nem tapasztalható az az
erõs stressz, amelyet a magyarországi
gyerekek az egész életüket befolyásoló,
egyszeri érettségi és felvételi vizsgáik
kapcsán átélnek. 

Véleményem szerint a skót iskolákban
jobban követik azt a Gardner-féle elvet,
mely szerint egy embernek nem egy, ha-
nem nyolc különálló intelligenciája van:
nyelvi, zenei, logikai-matematikai, téri,
személyközi és személyen belüli, valamint
a természeti környezettel való kapcsolat-
tartásért felelõs intelligencia. Ezeket töb-
bek között az jellemzi, hogy különállóan is
fejlõdnek, és ha közülük valamelyik is
megsérül, vagy gyengén fejlett, attól a töb-
bi még maradéktalanul képes mûködni. Az
iskola és a tanárok feladata az, hogy a fel-
sorolt intelligenciák mindegyikét egyen-
rangúan fejlessze, elsõsorban azokra az in-
telligenciákra építve, amelyekben a gyerek
jó, kiemelkedõ. 

Görög Tímea
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A felmérés a szakirodalmi elemzése-
ken túlmenõen tanulói kérdõívek-
kel, tanári strukturált interjúkkal és

videószalagon rögzített tanári ankétokkal,
tantervi és tankönyvi tartalomelemzések-
kel folyt. Az empirikus adatfelvétel né-
hány egyszerû kérdés segítségével, írásban
történt meg. A kikérdezés egyaránt tartal-
mazott zárt, illetve nyílt válaszadási lehe-
tõségeket. A kérdõív kitöltésére 2001
õszén került sor. Összességében 195 nyol-
cadik osztályból 4213 tanuló válaszát sike-
rült feldolgozni, kiértékelni. (1. táblázat) 

1. táblázat

Osztály (db)    Feldolgozott tanulói 
válasz (db)

Budapest 36 769
Megyeszékhely 53 1157
Város (és 10e 
lakosnál nagyobb 
község) 62 1412
Község 44 875
Összesen 195 4213

Igaz ugyan, hogy az eredetileg terve-
zettnél lényegesen több tanulót sikerült
írásososan kikérdeznünk, adatfelvételünk
esetlegességei miatt azonban ez a sokaság
mégsem tekinthetõ reprezentatív mintá-
nak. Ugyanakkor kimutatható és matema-
tikai statisztikai eszközökkel igazolható a
nyert megállapítások érvényessége.

2001 õszén csaknem valamennyi nyol-
cadikos azt állította, hogy már hallott az
Európai Unióról. A tanulók a leginkább a
televízióban hallottak errõl a szövetségrõl;
a tömegkommunikáció e tájékozódási for-
májához képest jócskán lemaradnak a csa-

ládi beszélgetések vagy az iskolai említé-
sek. Tankönyvekbõl e témában még keve-
sebben nyertek információt, és még a
nyomtatott taneszközöknél is kevesebben
kaptak errõl hírt ez idõ tájt az Internetrõl.
Jónéhányan említettek ugyanakkor újsá-
gokat, napilapokat mint tájékozódásuk
forrásait.

A tanulók túlnyomó többsége mindösz-
sze egyetlen tantárgyat említett, amelyen
az Európai Unióról vagy Magyarország
csatlakozásról szót ejtettek. Ez a válaszok
mintegy kétharmadában a földrajz volt; et-
tõl lényegesen elmaradó gyakorisággal
említik a történelem (állampolgári ismere-
tek; társadalomismeret) tantárgyat. A vála-
szokat azonban fenntartásokkal kell kezel-
ni, hiszen igen gyakori, hogy ugyanazon
osztályon belül a tanulóknak csupán egy
része „emlékszik” a tanultakra. A másik
probléma, hogy 2001 õszén sajátos tanter-
vi sokféleség volt Magyarországon, azaz
igencsak esetlegesnek volt mondható,
hogy voltaképpen mit is kellett volna taní-
tani az egyes iskolákban. Elméletileg föld-
rajzból csak a kérdõíves kikérdezés után
(vagy esetleg közben) tanulhattak az Euró-
pai Unióról, kivéve, ha adott iskola helyi
tanterve a hetedik évfolyamra rögzítette
ezt az ismeretkört.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az
osztályfõnöki órákon vagy az iskolai ren-
dezvényeken (ünnepségeken stb.) megle-
hetõsen ritkán – és a tanulók számára ke-
vésbé megragadóan – emlékeznek meg er-
rõl a várhatóan hamarosan bekövetkezõ
eseményrõl, amely Magyarország leg-
újabb kori történelmének minden bizony-
nyal meghatározó állomása lesz. (Ennek a
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Az  Európai Unióról alkotott kép 
– a nyolcadik osztályban

Egy nagyobb kutatás keretében, amelyet Békésy-ösztöndíjasként a
Kodolányi János Főiskolán folytatok, s amelynek célja az Európa-

ismeretek iskolai jelenlétének vizsgálata, felmérés készült a nyolcadik
osztályos tanulók európai uniós információiról. 



tematikus mellõzésnek oka lehet az a taná-
ri interjúkból szövegelemzéssel kikövet-
keztethetõ nézet, hogy tudniillik Magyar-
ország belépése az Európai Unióba „tíz-ti-
zenöt év múlva” várható...)

A konkrét ismeretek terén elsõ helyen
ismét az egyszempontúságot emeljük ki: a
tanulók vagy a gazdasági egységet (szö-
vetséget) említik meg, vagy az utazási le-
hetõségek kiszélesedését („útlevél nélkül
lehet utazni”), vagy az „országhatárok
megszûnését”, vagy az egységes pénzne-
met, az eurót, vagy azt, hogy Magyaror-
szág is készül belépni stb. Jóval ritkább a
két vagy több szempont felsorolása. Fi-
gyelemre méltó,
hogy 2001 õszén –
minden bizonnyal a
szeptember 11-i tra-
gédia nyomán – jó
néhány tanuló „ka-
tonai szövetségnek”
képzelte az Uniót.
Sajnálatos módon
számos tanuló nem
tudott mit írni az 
Európai Unióról.

Az Európai Unió-
hoz tartozó államok
felsorolását elvárni
szinte lehetetlen, de
azért néhány tanuló
még erre is képes
volt. Õk azok, akik
elõzõleg uniós ver-
senyen, illetõleg
ilyen jellegû vetél-
kedõn vettek részt.
A tanulók nagy többsége csupán Németor-
szágot és Franciaországot említette. Az eu-
rópai uniós államok sorában elenyészõ
volt az említettsége Dániának és – szá-
munkra meglepõ módon – Írországnak. A
tanulók átlagosan három-négy országot
soroltak fel. A téves ország-megnevezések
közül a leggyakoribb az Amerikai Egye-
sült Államok említése volt.

A hivatalos nyelvek említési arányait
azért tartjuk lényegesnek, mert amennyi-
ben a gyerekek felismerik, hogy egy ál-
lamszövetségben milyen nyelveken lehet

kommunikálni, boldogulni, az EU-csat-
lakozás nyomán erõteljesen emelkedhet
az idegen nyelveken tanulni óhajtók szá-
ma. Fontos az is, hogy maguk a gyerekek
ismerjék fel a nyelvtanulás szükségessé-
gét, azaz belsõleg legyenek motiváltak e
cél elérésében.

A legtöbb nyolcadikos kikérdezésünk
során az angol és a német nyelvet írta, de
igen nagy volt a francia nyelvet említõk
aránya. Statisztikailag is jellemzõnek, tipi-
kusnak tekinthetõ az angol, német, francia
nyelvek együttes megnevezése. Elenyészõ
ugyanakkor a dán, holland, ír, svéd, finn,
görög, portugál nyelvek említettsége. Ez

idõ tájt a kérdezettek
túlnyomó többsége
még nem volt tisztá-
ban azzal a kettõs-
séggel, hogy az Eu-
rópai Unióba minden
egyes belépõ állam
viszi magával a hiva-
talos nyelvét, ugyan-
akkor pedig a szövet-
ségen belüli „munka-
nyelv” a legtöbb
esetben az angol, bi-
zonyos területeken
és helyzetekben pe-
dig a francia, esetleg
a német nyelv.

A tanulók túlnyo-
mó többsége szerint
Magyarországnak
elõnyére válik majd
az EU-hoz történõ
csatlakozás, noha

számosan nem tudják megmondani (leír-
ni), miért. A legtöbb indoklás egyébként
gazdasági jellegû argumentumot hoz: Ma-
gyarország gazdasági felemelkedését vár-
ják a belépéstõl. Sajátos tévedés mutatko-
zik meg azokban a válaszokban, amelyek
a jellegzetes szeptember 11. baljós árnyé-
kában fogalmazódtak meg: ezek a gyere-
kek katonai védelmet várnak az Európai
Uniótól mint szövetségtõl. Az „ellenzõk”
lényegében ugyanattól félnek, mint amitõl
a pedagógus-interjúkban tartanak a kolle-
gák: hazájuk nemzeti szuverenitását, füg-
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Az eddigi eredmények alapján a
meglevő, EU-t bemutató anyagok

megismerésén túl az „európai
gondolat” minden tantárgyban
megnyilvánuló jelenlétét kellene

erősíteni. A pedagógusok felkészí-
tésére olyan programokat szüksé-
ges indítani, amelyek a minden-

napi praktikus ismeretekre, az in-
formációs társadalomra történő
felkészülésre, az állampolgári,

közéleti magatartásformálásra,
az európai uniós jogok és kötele-

zettségek megismerésére, az
egészséges életmód, valamint a

környezettudatos magatartás ele-
meinek kialakítására, az 

élethossziglan tartó tanulásra
tematizálódhatnának.



getlenségét féltik Európa nagyhatalmaitól;
egyesek pedig attól rettegnek, hogy éppen
az EU-hoz csatlakozás jelenti a nagyobb
háborús kockázatot...

Érdekességként említhetõ, hogy még
azok közül a tanulók közül is, akik pedig
elõnyösnek vélik Magyarország belépését
az Európai Unióba, saját magukra (család-
jukra) nézve esetleg már nem ennyire bi-
zakodóak: a saját életvitelre vonatkozóan
valamivel kevesebben vannak azok, akik
úgy vélik, nekik „megéri” majd Magyaror-
szág EU-hoz történõ csatlakozása. Õk el-
sõsorban jelentõs áremelkedésektõl tarta-
nak. Azok viszont, akik saját maguknak
(családjuknak) jobb sorsot remélnek az eu-
rópai uniós csatlakozástól – és azért ará-
nyaikban az utóbbiak vannak jelentõs fö-
lényben –, a magasabb fizetésekben, jobb
életkörülményekben, növekvõ életszínvo-
nalban, jobb elhelyezkedési, munkaválla-
lási esélyekben, csendesebb és lényegesen
tisztább környezetben (a környezetvédel-
mi elõírások betartásában és betartatásá-
ban), több tanulási lehetõségben, általános
fejlõdésben bíznak.

Szignifikáns különbségeket az egyes te-
lepüléscsoportokhoz tartozó nyolcadik

osztályok tanulói között nem lehet kimu-
tatni, illetõleg statisztikailag bizonyítani. 

Összességében megállapítható, hogy a
nyolcadikosok között folytatott kérdõíves
vizsgálat számos érdekes problémát hozott
a felszínre. Felveti például az európai mû-
veltségfogalom és -tartalom meghatározá-
sának szükségességét és érvényesítésének
lehetõségeit már az általános iskola alapo-
zó szakaszában. Érdekes lett volna meg-
vizsgálni a helyi tanterveket is, ám ez
2001 õszén még nem volt lehetséges.

Az eddigi eredmények alapján a megle-
võ, EU-t bemutató anyagok megismerésén
túl az „európai gondolat” minden tantárgy-
ban megnyilvánuló jelenlétét kellene erõ-
síteni. A pedagógusok felkészítésére olyan
programokat szükséges indítani, amelyek
a mindennapi praktikus ismeretekre, az in-
formációs társadalomra történõ felkészü-
lésre, az állampolgári, közéleti magatar-
tásformálásra, az európai uniós jogok és
kötelezettségek megismerésére, az egész-
séges életmód, valamint a környezettuda-
tos magatartás elemeinek kialakítására, az
élethossziglan tartó tanulásra  tematizálód-
hatnának.

Karlovitz János Tibor

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/5

121

Szemle



122

Szemle


