
Jacob Barnett, A szik ra fõ sze rep lõ je, az
autista kis fiú, aki rõl a szak ér tõk azt mond -
ták két éves ko rá ban, hogy va ló szí nû leg ol -
vas ni sem fog meg ta nul ni, ma az egyik leg -
ígé re te sebb ma te ma ti kus nak és aszt ro fi zi -
kus nak szá mít, aki azért az el mé le té ért,
amin je len leg dol go zik, egy szer még No bel-
dí jat is kap hat. Az õ fel nö ve ke dé sé rõl és
szak mai fel fe de zé sé rõl az édes any ja ír köny -
vet, amely nek kis sé ha tás va dász mó don 
a kö vet ke zõ az al cí me: Egy anya tör té ne te a
zse ni ne ve lés rõl. A le írás ugyan igaz, A szik -
rát va ló ban egy anya ír ja, amely va ló ban az
õ cso da gye re ké nek a ne ve lé sé rõl szól, de
ugyan ennyi re szól egy nap kö zi óvo dát ve ze -
tõ nõ rõl is, aki in no va tív és ati pi kus mód -
sze re i vel gyer me kek tö me gé ben lob bant ja
láng ra a te het ség szik rá ját. A könyv és
Kristine Barnett pe da gó gi á já nak alap gon do -
la ta ugyan is az a pszi cho ló gu sok ál tal már
sok szor el is mé telt köz hely, hogy min den ki -
ben ott la pul a le he tõ ség ar ra, hogy nagy sze -
rû és si ke res le gyen, de az már a szü lõk és
ok ta tók fe le lõs sé ge, hogy azt a gyer mek a
lemélyebben és leg tel je seb ben gya ko rol has -
sa. Barnett el mé le te sze rint ha a gye re ke ket
hagy juk, hogy mi nél töb bet fog lal koz za nak
az zal, ami õket a leg in kább ér dek li és láz ba
hoz za, ak kor az élet és ta nu lás más te rü le te -
in is sok kal jobb ered mé nye ket fog nak el ér -
ni. A te het ség ki ak ná zá sa pe dig a „föl da -
gasz tott ság” (muchness) je gyé ben tör té nik:
Kristine Barnett nap kö zi jé ben egyet len épí -
tõ kész let he lyett, ami bõl szin te sem mi iz -
gal ma sat nem le het épí te ni, egye ne sen
nyolc adag van, ahogy nem szá mít lu xus nak
egy va ló di lá ma be ho za ta la az ál lat sze re tõk
ked vé ért, vagy annyi sü te mény el ké szí té se
és ki dí szí té se, amit kép te len ség me gen ni. 

Az autista Jake tu laj don kép pen a fel da -
gasz tott ság meg tes te sí tõ je. In tel li gen ci á ja
konk ré tan fel mér he tet len, hi szen a leg kü -
lön fé lébb IQ-tesztek szin te min den ka te gó -
ri á já ban ma xi má lis pon tot sze rez, fo to gra fi -
kus me mó ri á ja se gít sé gé vel könnyû szer rel
el so rol ja oda és vissza fe le a pit akár két száz

ti ze de sig (so rol hat ná vé gig is, de mi nek
annyit meg ta nul ni, ami kor negy ven ti ze des
is ele gen dõ egy élet re a ma te ma ti kus nak), pár
hét alatt ké pes el sa já tí ta ni a geo met ria, al geb -
ra, tri go no met ria és függ vény tan szak nyelv -
ét, a za var ta lan mun ka ér de ké ben te li fir kál ja
komp lex szá mí tá sok kal a csa lá di ház összes
ab la kát, és ha egy prob lé ma na gyon fog lal -
koz tat ja, ak kor akár le sem huny ja a sze mét,
amed dig vá laszt nem ta lál rá. Ami kor pe dig
egy nyá ri ku ta tás al kal má val Jake a ház tömb
kö rül bi ca jo zik, ahe lyett hogy egy kü lö nö sen
erõt pró bá ló há zi fel ada ton dol goz na, és
édes any ja szi go rú an rá szól, hogy te gyen meg
min den tõ le tel he tõt a fel adat si ke res el vég -
zé se ér de ké ben, ak kor a fiú szó fo ga dó an el -
vo nul a szo bá já ba, és en ge del me sen meg old -
ja az egyéb ként ad dig nyi tott nak szá mí tott
ma te ma ti kai prob lé mát. És a cso dá la tos ké -
pes sé gek és ered mé nyek so ra hosszan foly ta -
tó dik, akár csak a pi ti ze de sei.

Jake tör té ne te azon ban nem vol na tel jes
an nak az út nak az is me re te nél kül, ami 
a cso da gye rek fel fe de zé sé ig ve ze tett. Ál ta lá -
nos gon do lat, hogy a ki tû nõ vagy zse ni á lis
gyer me kek elõbb-utóbb és min de nek el le né -
re ki fog nak tûn ni, meg fog ják ta lál ni a hang -
ju kat és a he lyü ket a vi lág ban. Ez az el gon do -
lás egy részt a ro man ti kus zse ni kul tusz örök -
sé ge, és jel lem zõ en mû vé szi és/vagy szel le mi
te vé keny sé gek ben te het sé ges em be rek re 
ér ten dõ. Azt ugyan is a leg lus táb bak is rend -
sze rint be lát ják, hogy maratont fut ni, kép le -
te ket ér tel mez ni, komp li kált mû té te ket vé -
gez ni nem le het csak te het ség bõl, ah hoz
szük sé ges nek lát szik a gya kor lat. An nál in -
kább gon dol juk/re mél jük, hogy az írás, fes -
tés, szí né szet stb. mö gött va la mi egyéb is
van, ami min den nél fon to sabb, és ami nek
hi á nyát se mennyi gya kor lás nem pó tol hat ja.
Thomas Edi son pon to san ha tá roz za meg en -
nek a bi zo nyos egyéb nek a fon tos sá gát a
mos tan ra már ron gyos sá idé zett mon da tá -
ban, mi sze rint „a zse ni egy szá za lék ih let,
kilencvenlikenc szá za lék ve rej ték”. Az a
köz vé le ke dés vi szont, ame lyik arány ta la nul téka
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nagy hang súlyt fek tet az egy szá za lék lé té re
vagy hi á nyá ra, a zse ni a li tást és te het sé get
kü lön le ges és rit ka ér ték nek is gon dol ja,
amely nem ta lál ha tó meg min den gyer mek -
ben. Ezen esszen cia lis ta fel fo gás ér tel mé ben
azon ban ma ga Jake sem te het sé ges: mi u tán
ugyan is két éves ko rá ban autizmussal di ag -
nosz ti zál ták, szak ér tõk és te ra pe u ták ha da
ön töt te el Barnették há zát, hogy a küvilágtól
egy re job ban el zár kó zó, kom mu ni kál ni nem
aka ró kis fi út vissza te rel jék a „normalitásba”.
Kristine Barnett meg lá tá sa sze rint a fog lal -
ko zá sok min dig ar ra össz pon to sí tot tak, amit
a gyer mek nem tu dott csi nál ni, ahe lyett
hogy ab ból in dul tak vol na ki, ami re ké pes
volt; az el ma ra dás, a nor má tól va ló el té rés,
a kü lön bö zõ ség ne ga tív ér te lem ben vett
hang sú lyo zá sa pe dig egy re sú lyos bí tot ták
Jake el szi ge telt sé gét és ma gá nyát. Az ered -
mény te len és már-már kín zó nak tet szõ te rá -
pia, majd a gyógy pe da gó gi ai óvo dás fog lal -
ko zá sok ki lá tás ta lan sá gát vé gül Kristine a
legszubverzívebb mó don ol dot ta meg: ki vet -
te a spe ci á lis kép zés bõl Jake-et, és egy fej -
lesz tõ te ra pe u ta se gít sé gé vel sa ját ma ga vet -
te ke ze lés be, hogy fel ké szít se a ren des óvo -
dai nagy cso port ra. A lel kes nap kö zis
óvónéni ez után még több ször ke rült össze tû -
zés be az zal, amit a tár sa da lom vagy a szak ér -
tõk gon dol tak az autista gyer me kek kép zé sé -
rõl, és akik mind un ta lan a „nor má lis” gyer -
me kek hez akar ták fel zár kóz tat ni Jake-et. De 
a szü lõk sa ját meg gyõ zõ dé se ik kel is szem be -
ke rül tek, ami kor be kel lett lát ni uk, hogy a fi -
uk ak kor lesz a leg bol do gabb, ha a „ren des”
ötö dik osz tály he lyett egye tem re me het.
Barnett köny ve sze rint Jake a meg fe le lõ gon -
dos ko dás hi á nyá ban nem tûnt vol na csak
azért is ki, aho gyan az egy sze rû ha gyo má -
nyok ra és kö zös ség re épí tõ csa lád jó zan tá -
mo ga tá sa nél kül esé lye sem lett vol na a ren -
des szo ci á lis lé te zés hez. De ugyan így a szer -
zõ „ren des” nap kö zi je a ta nú rá, hogy a „föl -
da gasz tott ság” je gyé ben és a ké pes sé gek re 
va ló össz pon to sí tás ál tal min den gyer mek ki -
tel je sed het és si ke res le het a te het sé gé ben.

Ami kor a könyv el ol va sá sa után be ütöm
a Google-ba Jake ne vét, több vi de ó ra és cikk -
re is rá ta lá lok. Be le né zek a fiú egy TEDx-
konferencián el mon dott elõadásába,1 be le -
gör ge tek a kommentekbe, ahol a YouTube
hír hed ten rossz in du la tú trolljai tö me ges tül
ócsá rol ják, hogy mi lyen szét szórt vagy hogy
mi lyen ide ge sí tõ en rö hög, meg hogy egy ál -
ta lán ki ez a kis mi tug rász. Egy tu do má nyos
fórumon2 fi zi ku sok vi tat koz nak afe lõl, hogy
ez a ka masz, aki egyéb ként kvan tum fi zi kát
hall gat az egye te men, tény leg ké pes va la mi
ere de ti vel elõ áll ni, vagy csak va la mi inter-
netes cso da gye rek-csi nál mány. Az egyik vi -
de ó ját bon col gat ják, a ma te ma ti kai le ve ze té -

sét elem zik, és ak ku rá tu san rá mu tat nak 
a vé tett hi bák ra. Az egyik hoz zá szó ló, aki
mel les leg is me ri Jake-et, és ugyan azon az
egye te men ta nít, aho va õ jár, tü rel me sen
pró bál ja meg gyõz ni a töb bi e ket, hogy rend -
kí vül ér tel mes fi ú ról van szó, és egyéb ként
is még na gyon fi a tal, nem kell azon nal le ha -
rap ni a fe jét pár hi bá ért, mert még sok ra vi -
he ti. Egy pil la nat ere jé ig én is meg in gok, és
ar ra gon do lok, hogy ez az egész autista-
csodagyerek do log egy ki ta lá ció, hogy ilyen
nincs is. Ti pi kus strucc ma ga tar tás, ahogy
meg pró bál juk nagy vo na lú an el hes se get ni
azt, amit nem ér tünk, és ami ve szé lyez te ti
azt a ké nyel mes kis vi lá got, ami ben biz ton -
ság ban érez zük ma gun kat.

A szik ra egy szer re re mény kel tõ és szo mo -
rú ol vas mány: bár Jake tör té ne te ál tal öröm -
hírt hoz, mi sze rint min den ki szá má ra van re -
mény a szel le mi és sze mé lyes ki tel je se dés re,
a könyv a normalitás il lú zi ó já nak igé ze té ben
élõ ok ta tás és ne ve lés le han go ló lát le le te is.
Kristen Barnett nap kö zi je egy ér tel mû vé és
konk rét tá te szi azt, hogy min den gyer mek 
ér té kes. Egye dül ál ló tör té ne té vel pe dig be bi -
zo nyít ja, hogy ke vés bõl és ki csi ben is meg va -
ló sít ha tó ak azok a dol gok, amely re ta lán a tár -
sa da lom és az in téz mé nyes ok ta tá si rend szer
még nem ké pes. Mind eh hez pe dig ér dek fe szí -
tõ és ol vas má nyos fe je ze tek tar toz nak, ame -
lyek azon ban nem men te sek a ne héz sé gek be -
mu ta tá sá tól: Barnett hosszan ír ar ról, ho gyan
be fo lyá sol ta sa ját és köz vet len kör nye ze te éle -
tét a re cesszió, aho gyan ar ról is tu do mást
szer zünk, hogy mit je len tett Jake szá má ra el -
ve szí te ni leg jobb ba rát ját, az ugyan csak
autista Christophert.

A könyv tu laj don kép pen az utol só fe je -
ze tek nél vá lik kis sé unal mas sá, ami kor a
mé dia fel fe de zi Jake-et: bár a csa lád el ha tá -
ro ló dik at tól a fel szí nes ség tõl, amit a cso da -
gye rek tör té ne té re rá cup pa nó saj tó fel kí nál,
Barnett nem ír a hí res sé vá lás ve szé lye i rõl,
he lyet te biz to sít ja az ol va sót ar ról, hogy
Jake-et egyéb ként is hi de gen hagy ja a sztár -
ság, és „job ban iz gat ja, hogy el ma gya ráz za
má sok nak, mi ként mû kö dik a vi lág”. Eb bõl
a kis sé má zas vég kö vet kez te tés bõl vi szont
pont az az egy sze rû ség hi ány zik, ami tõl A
szik ra má sutt igen csak jól mû kö dik. Ugyan -
ak kor meg em lí ten dõ, hogy a könyv több ré -
szén is túl csor dul a sze mé lyes ség ad ta ref -
lek tá lat lan ér zel mes ség, amely va ló szí nû leg
an nak a kö ze li kap cso lat nak kö szön he tõ,
ame lyik a szer zõ és a könyv fõ sze rep lõ je kö -
zött lé te zik, vi szont nem hi te le sí ti a tör té ne -
tet, ha nem in kább meg ne he zí ti az ol va sást.
A szik ra ugyan is ak kor vol na a leg ha tá so -
sabb, ha nem ér zel mi ala pon pró bál na kö ze -
lí te ni az ol va só hoz, ha nem a pusz ta té nyek
és a tör té net ál tal: nincs pél dá ul szük ség az116
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édes anya kis sé ra jon gó gyõz kö dé sé re ah hoz,
hogy el higgyük, Jake nem csak ki vé te les tu -
dós fiú, ha nem igen jó em ber is, hi szen a ró -
la el mon dott tör té ne tek ma gu kért be szél -
nek. A stí lus be li fi ca mok el le né re azon ban
A szik ra még is meg ra ga dó ol vas mány,
amely ál tal könnye dén ke rü lünk kö ze lebb
az autizmus meg ér té sé hez, és amely ér vé -
nye sen szó lal meg a gyer mek ne ve lés ál ta lá -
nos ta pasz ta la ta i ról is.

Az autista kö zös ség ál tal meg ho no sí tott
neurotipikus ki fe je zést ma már együt te sen

ért jük azok ra, akik ideg gyógy ásza ti lag nem
ati pi ku sak, de ere de ti leg a nem autistákra vo -
nat ko zott. Iz gal mas csa var, ahogy hir te len a
„nor má lis”, „ren des” em be rek ke rül nek a do -
bo zo lás fog sá gá ba: õk lesz nek a má sok, õk
hor doz zák a kü lön bö zõ ség meg bé lyeg zõ 
je gye it. Ez a pers pek tí va vál tás köz pon ti szer -
ve zõ ele me A szik rá nak, amely mind az
autizmus meg ér té sé ben, mind pe dig sa ját le -
he tõ sé ge ink fel is me ré sé ben nél kü löz he tet -
len, hogy a vi lá got és ben ne az em bert sok fé -
le ség ében és potencialitásában is lát has suk.

téka
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LÉ LEK AZ IS KO LÁ BAN
Kó nya Zol tán: Lé lek az is ko lá ban. 
Prob lé mák és erõ for rás ok A–Z

Ha a könyv bo rí tó ján le võ si mo ga tó an
ked ves és pasz tell-sze líd il luszt rá ci ót (Kó -
nya Esz ter mun ká ja), va la mint a fõ cí met (Lé -
lek az is ko lá ban) ve szi szem ügy re az ol va só,
ké te lyei tá mad hat nak afe lõl, hogy mi lyen
mû faj ban írt ol vas mányt tart a ke zé ben.
Ugyan úgy le het ne no vel lás kö tet vagy re gény
cí me is, mint amennyi re egy tu do má nyos
mun káé. Ez utób bi fel te vést az al cím hi va -
tott meg erõ sí te ni: Prob lé mák és erõ for rás ok
A–Z. A cím eré nye, hogy bár – mint az elõ -
szó ból ki de rül – az össze sen har minc há rom
prob lé má ról gyûj tött in for má ci ót a szer zõ el -
sõ sor ban óvó nõk nek, ta ní tók nak és ta ná rok -
nak szán ja, va ló szí nû sít he tõ en sok kal szé le -
sebb ol va só ré teg fi gyel mét si ke rül ma gá ra
von nia: a gyer mek gyógy ászat ban, gyer mek -
lé lek tan ban, hi va tás sze rû ne ve lés ben ér de -
kelt szak em be re ken kí vül a „rend szer”
összes töb bi érintettjéét (szü lõ két, jö ven dõ -
be li szü lõ két, nagy szü lõ két és ön nön sze mé -
lyi sé gük bon ta ko zá sá ra már tu da to san oda fi -
gye lõ fi a ta lo két). 

A könyv cí mé ben meg je le nõ me ta fo ra fi -
gyel mez te tõ üze net ként is ér tel mez he tõ.
Sze mé lyes ol va sa tom ban a „lé lek az is ko lá -
ban” nem csak az is ko lás gye rek re vo nat ko -
zik, ha nem ugyan úgy a szü lõ re, a tancira, a
ta nár ra, az is ko la ve ze tõ re – egy szó val az is -
ko la sze mé lyi kör nye ze té nek tag ja i ra. Nem
da rab szám ra mér he tõ ob jek tu mok ról van

szó. A gyer mek és a ta nár nem sta tisz ti kai
adat, ha nem élõ, gon dol ko dó, ér zõ, ér zel -
mek kel te lí tett, szük ség le tek kel és vá gyak kal
ren del ke zõ, bi za ko dó, ké tel ke dõ, gon dok kal
küsz kö dõ, né ha új erõk kel fel töl tõ dõ, né ha
bi zony le me rü lõ lény. Lé lek. 

Lel kek õk te hát, akik hol job ban van nak,
hol rosszab bul. Õk a „hu mán erõ for rás”.

A rend szer szem lé le tet val ló gyer mek or -
vos és csa lád te ra pe u ta szer zõ gon dol ko dá sá -
ban az egyes is ko lai prob lé mák és erõ for rás ok
men tén gyer mek, szü lõ, pe da gó gus, szû kebb
és tá gabb kö zös ség, em ber cso por tok, tár sa da -
lom – egy más tól el vá laszt ha tat lan egy ség ben
hat nak egy más ra. A leg ba ná li sabb nak tû nõ
prob lé más nak ítélt meg nyil vá nu lás (pl. fi gye -
lem el ka lan do zá sa, al vás sal és evés sel kap -
cso la tos prob lé mák stb.) mö gött is ki vál tó 
té nye zõk egy más sal össze fo nó dó so ka sá ga 
té te lez he tõ és tár ha tó fel. A Be ve ze tõ ben 
a „prob lé ma” ér tel me zé si ke re te it is cél sze rû -
nek tart ja le szö gez ni a szer zõ. Hang súlyt kap
töb bek kö zött a nyel vi meg for mált ság je len tõ -
sé ge egy prob lé ma prob lé ma ként ke ze lé sé -
ben, il let ve a prob lé ma gaz da be azo no sí tá sá -
nak szük sé ges sé gé re is fény de rül.

A prob lé mák (Al vás sal kap cso la tos prob -
lé mák, Autizmus, ... , Vi sel ke dé si prob lé mák,
Zak la tás az is ko lá ban) és erõ for rás ok (Áram -
lat, ... , Sze re tet) be tû rend be sze dett fel so ra -
koz ta tá sa se gí ti az ol va sót el iga zod ni a szö veg -
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ben. A köny vet nem szük sé ges li ne á ri san ol -
vas ni, mind azo nál tal – ép pen a rend szer ben
gon dol ko dás „min den min den nel össze függ”
el ve alap ján – ta ná csos ak kor is min dent el ol -
vas ni, ha adott eset ben va la kit pil la nat nyi lag
ép pen az is ko la fó bia vagy a Tourette-szin-
dróma je len sé gé nek kö rül írá sa ér de kel.

Mennyi sé gi ará nyo kat vizs gál va úgy tû -
nik, hogy a be mu ta tott is ko lai prob lé mák
há rom száz ol dal nyi ter je del mé hez ké pest
ele nyé szõ az erõ for rás ok ti zen öt ol dal ba
fog lalt tár há za. Az ol va só eb bõl fa ka dó eset -
le ges hi ány ér zet ét mér sé kel he ti az egyes
prob lé mák mód sze res is mer te té sé hez, az
adott prob lé ma spe ci fi ku má hoz kap csolt
meg elõ zé si, ke ze lé si, meg ol dá si le he tõ sé gek
vagy a prob lé má val együtt élés mi ként jé nek
fel vá zo lá sa. 

Az in for má ci ó ban meg le he tõ sen gaz dag
könyv bön gé szé sé ben se gít sé get nyújt a
kulcs fo gal mak ért he tõ vé té te le a szé les ol va -
só kö zön ség szá má ra a ma gyar nyel vû meg -
ha tá ro zás, kö rül írás, ro mán és an gol nyel vû
meg ne ve zé sek csa to lá sa ál tal. A – fõ leg kül -
föl di és ke vés bé ha zai – ku ta tá sok tény sze rû
ada ta i nak tö mör köz lé sét szug gesz tív és il -
luszt ra tív, klasszi kus és kor társ szer zõk tõl
köl csön zött idé ze tek la zít ják fel, te szik han -
gu la tos sá – és hoz zák kö ze lebb ez ál tal a
mon da ni va ló lé nye gét az ol va só hoz (Pla tón,
Apá czai Cse re Já nos, Bo lyai Far kas, Makkai
Sán dor, Elias Canetti, Gan dhi, Szil ágyi N.
Sán dor, Vekerdy Ta más, Fóris Ferenczi Ri ta,
Mircea Cãrtãrescu).

Az egyes is ko lai prob lé mák is mer te té se -
kor a szer zõ meg kí mél a meg ter he lõ rész le -
tek tõl. Azt és annyit mu tat meg, ami és
amennyi el sõ kör ben vá la szol hat az egyes
je len sé gek kel kap cso lat ban fel me rü lõ kér -
dé sek re. A szak iro dal mi, szép iro dal mi és
fil mes aján lá sok, to váb bá a kap cso ló dó té -
mák fel so ro lá sa utat mu tat az ér dek lõ dõk -
nek az adott je len ség mé lyebb ta nul má nyo -
zá sát se gí tõ in for má ció for rá sok fe lé. 

Ami vi szont szá mom ra a szer zõ leg na -
gyobb ér de me: azon sa ját ku ta tás ból nyert,
iga zán hoz zánk szó ló ada tok és té nyek,
ame lyek a tér ben és idõ ben ép pen kö rü löt -
tünk zaj ló is ko lai gya kor lat ból szár maz nak.
Ta pasz talt, gyer me kek/di á kok ál tal ked velt
ta ní tó kat és ta ná ro kat szó lal tat meg. Ese ten -
ként nyel vi utó iga zí tás nél kül fû zi a tu do -
má nyos szö veg be a meg kér de zett pe da gó gu -
sok gon do la ta it – et tõl élet sze rûbb és hi te le -
sebb a köz lés. Jó ugyan tud ni, hogy az egyes
is ko lai prob lé mák mi ként je lent kez nek más
or szá gok ban, más kon ti nen se ken, de még
jobb kö rül néz ni sa ját há zunk tá ján, hi szen
min den je len ség – amennyi ben a rend szer -
szem lé le tet ren de zõ elv ként fo gad juk el –
kor- és környezetspecifikus. A meg szó lí tott

ta ní tók, ta ná rok és is ko la pszi cho ló gu sok
gya kor la ti ta pasz ta la tok ból le csa pó dott ref -
le xi ó it ol vas gat va kör vo na la zó dik olyan to -
váb bi ha zai ku ta tá sok szük ség sze rû sé ge,
ame lyek sok kal szé le sebb kör ben tár nák fel
az is ko lák prob lé ma vi lá gát és a kap cso ló dó,
be vált ke ze lé si stra té gi á kat. Az is ko lá nak
min den eset ben se gí te ni kel le ne a fel me rü lõ
gon dok meg ol dá sá ban, ehe lyett saj nos na -
gyon sok eset ben az is ko la ma ga a gon dok
for rá sa. Az egyik leg gya ko ribb nak mu tat ko zó
prob lé ma a Fi gye lem hi ány és hiperaktivitás
cí mû rész ben fo gal ma zó dik meg ta lán a leg -
egyér tel mûb ben az is ko lai kö rül mé nyek
meg vál toz ta tá sá nak sür ge tõ igé nye: „Lé te zik-
e spe ci á lis pe da gó gia a fi gye lem hi á nyos ta -
nu lók szá má ra? Gwynedd Lloyd sze rint a vá -
lasz ha tá ro zott »nem«. Az érin tett gyer me kek
szá má ra meg fe le lõ stra té gi ák va la mennyi
gyer mek fej lõ dé sét szol gál ják.” (126.) Pár ol -
dal lal elõbb Thomas Armstrong auszt rá li ai
ta nár és ku ta tó szem lé le tes me ta fo rá ját idé zi
Kó nya Zol tán: „az ang li ai bá nyák ban va la mi -
kor ka ná ri ma da ra kat hasz nál tak a mér ges gá -
zok ki mu ta tá sá ra. Ha a ma dár el alélt, ez azt
je len tet te, hogy gáz ke let ke zett, és még volt
idõ ki me ne kül ni a bá nyá ból. Armstrong sze -
rint a fi gye lem hi ány és hiperaktivitás je len -
sé ge a gyer me kek egy cso port já nak ter mé sze -
tes vá la sza a ked ve zõt len kör nye ze ti fel té te -
lek re. El alélt ka ná ri ként ar ra fi gyel mez te tik a
fel nõt te ket, hogy vál toz tat ni kell az ok ta tás
rend sze rén, mi e lõtt na gyobb baj nem tör té -
nik.” (123–124.) Tu dás sal ren del kez ni az
egyes prob lé mák mi ben lé té rõl, fel is mer ni
eze ket a gya kor lat ban, sa ját ta nu lá si stí lus 
fi gye lem be vé te le, vál to za tos ság, fi gyel met
el te re lõ té nye zõk mi ni mum ra csök ken té se,
vi lá gos struk tú ra, sa ját rit mus és bel sõ mo ti -
vá ció kö ve té sé nek le he tõ sé ge, a tan anyag
mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek az új ra gon -
do lá sa, az, hogy az is ko lák rang so ro lá sa kor,
ér té ke lé se kor ne csak a mér he tõ tel je sít -
ményt, ha nem a gyer me kek meg élt ta pasz ta -
la tát, a szub jek tív él mény mi nõ sé gét is fi gye -
lem be ve gyék – olyan el vá rá sok, ame lyek ré -
szét ké pez nék egy él he tõ is ko la mo dell jé nek. 

Kó nya Zol tán gon dos ko dik ró la, hogy
ne en ged je el üres kéz zel az ol va sót. Köny -
vé nek utol só lap ja i ra tar to gat ja a legütõsebb
esz kö zö ket az is ko lai prob lé mák kal foly ta -
tott küz de lem ben. Az egyik az áram lat-él -
mény meg ta pasz tal ta tá sa, amely Csíkszent-
mihályi sze rint – ír ja Kó nya Zol tán – „az
egész sé ges kis gye rek alap él mé nye, me lyet
el sõ sor ban a já ték ban ta lál meg. Az is ko lá -
ban szá mos té nye zõ aka dá lyoz hat ja a flow-
élményt: a me rev idõ struk tú ra, a csen gõ
hang ja, mely a te vé keny sé get fél be sza kít ja
az el mé lyü lést le he tet len né te szi. A gyer me -
kek kor osz tály ok sze rin ti cso por to sí tá sa el -118
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ke rül he tet len né te szi azt, hogy egye sek az
osz tály ban unat koz za nak (vagy azért, mert
szá muk ra a fel adat túl könnyû, vagy azért,
mert már rég le mond tak ar ról, hogy meg
tud ják ol da ni), má sok szo ron ga nak (ugyan -
az a fel adat szá muk ra túl ne héz), mi köz ben
a sze ren csé sek cso port ja bol dog áram lat ba
me rül ve bir kó zik meg a szá má ra ép pen
meg fe le lõ ki hí vás sal.” (306.)

To váb bi „kin csek”, ame lyek prob lé má kat
meg ol dó esz köz ként az ol va só kép ze let be li
ba tyu já ba ke rül nek: a po zi tív át ke re te zés, az
erõ szak men tes el len ál lás gya kor la ta, az elõ í té -
le tek és szte re o tí pi ák ke rü lé se („nemtudás”),
a megoldásközpontúság, a jó be szél ge té sek, az
iga zi pár be szé dek és a sze re tet. Az a faj ta sze -
re tet, amely „le he tõ vé te szi, hogy va ló ban
lás suk és hall juk, te hát meg is mer jük õt” [a
prob lé ma hor do zó ját – Sz. J. megj.]. Iga zán 

fi gyel ni a má sik sze mély re csak a sze re tet po -
zí ci ó já ból le het.” (318.)

Saj nos gya ko ri a pe da gó gu sok há rí tó
ma ga tar tá sa. Tud ják/tud juk, hogy mit kel le -
ne, mit le het ne ten ni egy olyan is ko lá ért,
ahol ke ve sebb prob lé má val küsz kö dik a „lé -
lek”, még sem te szik/tesszük, ar ra hi vat koz -
va, hogy amed dig „a rendszer”olyan, ami -
lyen, ad dig kár a gõ zért. Ezért nem tu dom
meg áll ni, hogy Kó nya Zol tán Lé lek az is ko -
lá ban cí mû köny vé nek is mer te té sét ne az
ab ból ki emelt ked venc idé ze tem mel zár jam:
„Min den nagy vál to zás úgy tör té nik, hogy
akad egy em ber, aki azt mond ja, hogy má tól
kezd ve ezt az ál ta lá no san el fo ga dott rossz
dol got nem fo gom csi nál ni. Mert hi á ba vár -
juk, hogy min den ki egy szer re lép jen.” (Szi-
l ágyi N. Sán dort idé zi Kó nya Zol tán, 246.)

Szász Ju dit

téka

119

NYEL VÉ BEN A NEM ZET
Diego Marani: Új finn nyelv tan

Ha Hayden White metatörténeti ter mi nu -
sát, a cse lek mé nye sí tést (emplotment) Lejeune
ön élet írói pak tu má val öt vöz zük, nagy vo na -
lak ban meg ért het jük Diego Marani Új finn
nyelv tan cí mû re gé nyé nek fõ mo ti vá ci ó ját. 
A könyv mind két nar rá to ra ugyan is ar ra tö -
rek szik, hogy va la mi lyen cse lek mény szer ke -
ze tet, li ne á ris for mát, ka rak tert ad jon egy (ér -
te lem sze rû en) tö re dé kes élet tör té net nek. Míg
a fõ szö ve get, az ön élet raj zi passzust író Massi-
miliano Brodar énelbeszélése az ön meg is me -
rés re, az éntudat meg szer zé sé re irá nyul, a nar -
ra tív ke re tet és az ér tel me zõ kom men tá ro kat
jegy zõ Petri Friari szó la ma a már meg lé võ,
nem ma ra dék ta la nul, de még is csak meg konst -
ru ált ön élet írást cse lek mé nye sí ti, a narráció
ré sze it igyek szik ko he rens egésszé ol vasz ta ni.

A té nyek so ro zat tá ala kí tá sa és en nek
egy kí vül ál ló szá má ra va ló fel aján lá sa mind -
két el be szé lõ ese té ben nyíl tan vál lalt szán -
dék. Friari a Pro ló gus ban már utal a tör té net -
me sé lés hi te les sé gé nek bi zony ta lan sá gá ra,
aláb bi ki szó lá sa pe dig a ha son ló írá sok ese -
té ben kí vánt be fo ga dói at ti tûd re vo nat ko zik:
„Az ol va só ne vár ja el et tõl a vissza em lé ke -
zés tõl se a tör té nel mi ese mé nyek pre ci zi tá -
sát, se a tu do má nyos szem lé lõ tény sze rû szi -
go rát.” (10.) (White va ló szí nû leg vi tat koz na
az zal, hogy a tör té nel mi ese mé nyek ob jek tí -
ven el mond ha tók és pre ci zi tá suk meg kér dõ -
je lez he tet len.) Brodar szó la má nak utol só
elõt ti mon da ta pe dig így hang zik: „Rád bí -
zom a tör té ne tem, ol va só, hogy em lé kezz

rá.” (214.). Egy ér tel mû, hogy egy élet tör té net
(újra)cselekményesítésében nagy sze re pet
ját szik a szán dék, a tu dat, hogy azt a ké sõb -
bi ek ben nyil vá nos sá fog ják ten ni, s az em lé -
ke zés, a val lo má sos jel leg õszin te sé gét
bizonytalanítja el az ele ve ki fe lé irá nyu ló
szö veg. Mint lát hat tuk, a két nar rá tor leg -
fõbb in dí té ka az em lék ál lí tás: Brodar fel jegy -
zé se it hát ra hagy va lé te zé sét akar ja le gi ti mál -
ni („Én, aki sen ki nek az em lé ke ze té ben sem
fo gok él ni, én, aki éle tem ben nem lé tez tem,
így leg alább azt re mél he tem, hogy ha lá lom
után em lék szik rám va la ki.” [214.] – hang zik
Brodar utol só, eny hén drá mai hang vé te lû
mon da ta), Friari pe dig „lel ki is me ret-fur da -
lás tól gyö tör ten” akar ja meg ad ni „a szer zõ -
nek leg alább az em lé ke zés tisz tes sé gét.”
(11.), és mi le het ne al kal ma sabb em lék hely,
mint egy élet rajz.

Ezen a pon ton már el ke rül he tet len a re -
gény cse lek mé nyé nek is mer te té se, ami an -
nak el le né re sem vá lik von ta tot tá, hogy
Friari lé nye gé ben már az el sõ ol da la kon rö -
vi den össze fog lal ja – így a kri ti kus sem
„spoilerezik”. 1943 szep tem be ré ben egy tri -
esz ti ki kö tõ ben egy sé rült, esz mé let len fér fi -
ra ta lál nak, aki rõl a men tõ ha jón dol go zó
Petri Friari finn szár ma zá sú, Né me tor szág ba
me ne kült ne u ro ló gus azt hi szi, hogy észa ki
hon fi tár sa. A se be sült ru há já ba ugyan is 
a Sampo Karjalainen név van be le varr va. 
A dok tor lel ki is me ret-fur da lá sa, amely õt a
ka to na kéz ira tá nak köz re a dá sá ra kész te ti,

Ford. Luk ácsi Mar git. Park Könyv ki adó, Bp., 2013.



ab ból fa kad, hogy a fér fit mint egy „fél re di -
ag nosz ti zál va” fin nek kép ze li, és né mi kez -
det le ges nyelv ta ní tás után vissza kül di Hel -
sin ki be. A finn fér fi azon ban olasz, a Pro ló -
gus ban már meg ne ve zett Massimiliano
Brodar, aki nek újon nan ka pott nyel ve, iden -
ti tá sa sem tud ja be in dí ta ni a mémoire
involontaire-t, ami ál tal el kez dõd het ne az
iden ti tás, ön tu dat vissza ál lí tá sa. Friari tra gé -
di á ja ab ból fa kad, hogy ha za fi as el fo gult sá -
gá val, na iv re mény ke dé sé vel tönk re tett és
köz vet ve az ön gyil kos ság ba ker ge tett egy
em bert – Brodar élet tör té net ének pub li ká lá -
sá val akar va la mennyi re eny hí te ni sa ját fáj -
dal mán, ja ví ta ni a ja vít ha tat lan hely ze ten.

Friarit a kéz irat pub li ká lá sá ra jó szán -
dék ösz tön zi, leg alább is ezt gon dol hat juk el -
sõ re, ha en ge dünk a szá na lom nak, és hi -
szünk a dok tor men te ge tõ zé se i nek. Már -
most nem va la mi fé le alat to mos át ve rés re
pró bá lok rá mu tat ni, ha nem ar ra, hogy a
Friari narrációját ol vas va rá kell jön nünk,
hogy a(z ön)sajnálat ál tal mo ti vált tett, va -
gyis Brodar ön élet írá sá nak tény le ges meg -
írá sa el lent mon dá sos, szkep szi sünk re pe dig
ma ga Friari ad in do kot, ami kor a kéz irat
szer kesz té sé rõl be szél: „A té nyek is me re té -
ben si ke rült re konst ru ál nom az el be szélt
tör té ne tet, me lyet nyelv ta ni lag he lyes for -
má ban új ra ír tam, és tar tal mi lag hely re ál lí -
tot tam. Sok szor kény te len vol tam erõ tel je -
sen be avat koz ni a szö veg szö ve té be, va gyis
ál ta lam fo gal ma zott be té te ket il lesz tet tem
be le, hogy a ku sza ré szek kö zött meg te remt -
sem az össze füg gést.” (10.) Friari te hát akar -
va-aka rat lan meg má sít ja Brodar tör té ne tét, a
leg jobb szán dé kai el le né re nem az ál do zat,
ha nem sa ját pers pek tí vá ját ér vé nye sí ti. Mert
bár je len volt bi zo nyos el be szélt je le ne tek -
nél, és a tör té net több moz za na tá ról is ér te -
sült, szá má ra le he tet len Brodar szem szö gé -
bõl el be szél ni, lát tat ni és meg ér tet ni az ese -
mé nye ket, a sze mé lyes imp resszi ó kat és sor -
sot. Friari má sod szor is rá erõl te ti Brodarra sa -
ját nyel vét, pon to san az ál tal, hogy „han got
ad” ne ki, meg foszt ja az ál do za tot a pri mer,
nem tol má csolt köz lés tõl. A nyelv bir tok lá sa
és a nyelv ál ta li bir tok lás hi e rar chi kus kap -
cso la ta raj zo ló dik ki eb bõl a vi szony ból.

Diego Marani köny vé nek leg prob le ma ti -
ku sabb kér dé se te hát nyel vi jel le gû. A kor -
társ iro da lom nagy erõ fe szí té se ket tesz a tra -
u ma (ál do za ta i nak) meg szó lal ta tá sá ra, a
nyelv bõl va ló ki re kesz tett ség hall ha tó vá té -
te lé re. Ez zel szem be me nõ en Marani re gé -
nye egy posztkoloniális ol va sa tot is fel kí nál,
ami ér tel me zé sem ben in kább ma gán-, mint -
sem po li ti kai szfé rá ban tel je sed het ki. A se -
be sült be széd köz pon tú, nyel vé tõl, iden ti tá -
sá tól és kul tú rá já tól meg fosz tott Massimi-
liano Brodar tö re dé kes jegy ze te i nek át írá sa,

a szét szórt (dra ma tur gi ai) cso mó pont ok egy -
sé ges narratívává szer kesz té se ha tal mi, gyar -
ma to sí tó gesz tus ként fog ha tó fel. Friari dok -
tor kom men tár jai több ször is metaszöveggé
vál toz nak, és a be avat ko zá sok mi lyen sé gé re,
a nyelv ha tá ra i ra és le he tõ sé ge i re vo nat ko zó
ref le xi ó ként je len nek meg. Ezek a hol Hum -
boldt, hol Wittgenstein nyelv szem lé le tét tük -
rö zõ esz me fut ta tás ok ugyan csak meg kér dõ je -
le zik a hi te les sé get, s ez út tal nem a narrá-
cióét, ha nem a dok to rét: túl fi lo zo fi kus, túl
el mé le ti ki té rõk ezek, hogy egy ha di kór ház -
ban dol go zó or vos tól szár maz za nak. Mi vel
Friari sem mi lyen em lí tést nem tesz nyel vé -
sze ti ol vas má nya i ról, tá jé ko zott sá gá ról, tu dá -
sa, meg szó la lá sá nak mód ja és po zí ci ó ja az 
ol va só ban ké te lye ket éb reszt het.

A nyel vi kér dés ugyan ak kor azt a me-
diális kér dést is fel ve ti, hogy ké pes-e a pró za,
a re gény olyan fo kú tö re dé kes ség re, annyi ra
hi te les tra u ma rep re zen tá ci ó ra, mint a vers
(töb bek kö zött Bor bély Szi lárd A Test hez cí -
mû kö te té nek nyel ve ze té re gon do lok itt), 
a szín ház vagy a film. A inter- és transzme-
dialitás ko rá ban Marani re gé nyé nek hi he tõ -
sé ge is mét csor bul: ami a szín pa don vagy 
a szélesvásznon a multimediális jel le gû köz -
lés bõl adó dó an va ló sze rû nyel vi krí zis, az az
Új finn nyelv tan ese té ben vi szony la gos sá vá -
lik. Erõs el len pél da ként hoz hat nánk fel Peter
Handke Kaspar cí mû drá má ját, amely ben a
ha son ló alap szi tu á ció szük ség sze rû en ta lá ló
nyel vi re gisz ter rel tár sul, ter mé sze te sen a
szín ház össze tett jel rend sze ré bõl fa ka dó an.
Az em lé ke zet s en nél fog va az iden ti tás vesz -
tés rep re zen tá ci ó já nak ha tá sos meg ol dá sát
lát hat juk to váb bá Frank Da ra bont The
Majestic cí mû film jé ben, ahol a be széd hall -
ha tó sá ga nem függ az érin tett sze rep lõn kí vül
esõ, kül sõ be avat ko zás tól.

Akár csak Kaspar, Marani hõ se is ide -
gen ként ke rül egy kö zös ség be, amely be, el -
sõd le ge sen, an nak nyel vét be szél ve il lesz -
ked het be. Hum boldt fel fo gá sá ban a nyelv
szo ro san össze függ egy nép nem zet jel le gé -
vel, és Massimiliano Brodarnak is ha son ló
el kép ze lé sei van nak a va la ho va-tar to zás ról:
ab ban bí zik, hogy a finn nyelv bir tok lá sá val
nem csak sze mé lyes, ha nem kol lek tív és kul -
tu rá lis em lé ke zet re is szert tesz, és ez ál tal
vég re ön tu dat ra éb red. Az asszi mi lá lás fo -
lya ma tá ban egy evan gé li kus lel kész, Olof
Koskela és Il ma Koivisto nõ vér is fon tos sze -
re pet ját szik. Míg elõb bi a finn nem ze ti
eposz ból, a Ka le va lá ból me sél hosszú rész -
le te ket, utób bi egy ba rát ság kez de mé nye zé -
sé vel pró bál ér zel me ket és em lé ke ket éb -
resz te ni a ka to ná ban. Il ma „Sampo Karja-
lainen”-hez írt le ve le it Friari ad ja köz re, s
így a tör té net ki bon ta ko zá sá ban egy har ma -
dik, nõi pers pek tí va is ér vé nye sül. Il ma má -120
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so dik ta lál ko zá suk kor el ve ze ti Brodart egy
sze mé lyes em lék hely hez, az em lé kek fá já -
hoz, amely a nõt (vissza)emlékezésre bír ja –
ha son ló mód szert ja va sol Brodarnak is, ám
a fér fi kép te len er re: túl nagy fon tos sá got tu -
laj do nít a múlt nak, kép te len a múlt ban va ló
ku ta ko dás he lyett a je len ben meg te rem te ni
ön azo nos sá gát. Brodarnak emel lett a de lí ri -
u mos pap, Koskela a finn nyelv és mi to ló gia
ma gasz tos sá gát di csõ í tõ, na ci o na liz mus tól
el ra gad ta tott el mél ke dé sei sem se gí te nek a
fel esz mé lés ben. Ami kor pe dig a vég te le nül
el ma gá nyo so dott, vi lá gok kö zött re kedt fér fi
meg pil lant ja a sa ját ne vé nek vélt „Sampo
Karjalainen” fel ira tot egy ha jón, lel ki leg
vég ér vé nye sen szét esik és meg sem mi sül,
ön ként megy ha lá lá ba: a há bo rú ba.

Diego Marani re gé nye sok iz gal mas és
vi tat ha tó nyelv fi lo zó fi ai kér dést vet fel, s
emel lett le kö tõ, ér zé keny és meg ha tó ol vas -
mány ma rad. Az Új finn nyelv tan azon ban
nem tö ké le tes írás, mert oly kor kö vet ke zet -
len né vá lik: a már em lí tett narrációs el já rás
prob le ma ti kus sá ga mel lett va ló sze rût len

rész pél dá ul az, ami kor Brodar egy tény le ge -
sen lé te zõ Sampo Karjalainen szü le i vel ta -
lál ko zik – ez az epi zód vé gül Friari jegy ze té -
ben kap egy ki dol go zat lan ma gya rá za tot.
Ezen túl me nõ en Marani re gé nyé ben is
vissza von ha tat la nul meg ren dül a nyelv be
mint meg bíz ha tó kom mu ni ká ci ós esz köz be
ve tett hit, az ön ki fe je zés, az éntudat, az
iden ti tás nyelv- és kul tú ra füg gõ sé ge pe dig
meg ke rül he tet len szen ten ci á vá vá lik. Er re a
nyelv hez va ló pa ra dox vi szo nyu lá sunk ra
szé pen ját szik rá a ma gyar ki adás hát lap ján,
fran cia he lyett finn sza vak kal új ra ér tel me -
zett Magritte-kalligram, a Kulcs az ál mok hoz
(1930): to jás raj za alatt az akác szó, nõi ci põ
mint Hold, fe ke te ka lap alatt hó és így to -
vább. S bár el sõ rá né zés re ma gá val ra ga dó
ez a lét s az an nak meg ra ga dá sá ra tett leg -
fon to sabb em be ri kí sér let, a nyelv té to va sá -
gá ról fo lya tott ref le xió, az Új finn nyelv tan
mint ha még is in kább a hu sza dik, mint sem
hu szon egye dik szá zad ban kor sze rû prob lé -
má kat bon col gat na.

Ko vács Bea
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TÚL A DOK KO KON
Hertza Mikola: Kí sér te ti jel leg gel

„Hertza Mikola pró zá ja csen des lá za dás a
szür ke hét köz nap ok el len. A be vett hely ze -
tek, be vett for mu lák, be vett gon dol ko dás -
mód el len” – áll a kö tet elõ sza vá ban Mol nár
Vil mos tol lá ból, azon ban ezen so rok ol va sá -
sa kor óha tat la nul eszünk be jut Hervay Gi -
zel la is, aki a mon dat foly ta tá sa ként így ír:
„lá zí tok el le ned, ér ted, a kép ze let fegy ve rei
el len, a fáj da lom fegy ve rei el len, a pusz tu lás
gon do la ta el len […]”. És ta lán nem vé let len
az egy be ját szás, hi szen az el sõ kö te tes író Kí -
sér te ti jel le gé nek egé szét ez az élet ér zés hat -
ja át. Lá za dás, hi szen a szö veg di men zi ó já -
nak szét fe szí té se, a so rok egy más hoz va ló –
sok szor el len té tes vagy át té tes – vi szo nya
egy faj ta tu da tos já ték a szá raz ru tin és az
azok ba me re ve dett lel kek ki zök ken té se cél -
já ból (avagy a fen ti gon do lat me net nek meg -
fe lel tet he tõ en: el le ned és egy ben ér ted).
Ugyan ak kor ez az el len sze gü lés halk fo lya -
mat, halk ön ref le xió is – rá adá sul hal mo zot -
tan, hi szen ta lán épp az író tíz évig tar tó
hall ga tá sá nak lát szó la gos csend jét tart ja a
ke zé ben az ol va só – és ki tudja… Le het, ép -
pen azt kö ve tõ en, hogy „meg un ta az egé szet,
mi vel ele ge lett be lõ le” (Bal la da), és szí vé bõl
pa pír ra ve tet te, mi e lõtt agyá ra ment vol na. 

Ha bár az iro dal mi al ko tá sok ese té ben
nem hor doz hat nak kü lö nö sebb je len tést a
szer zõ sze mé lyes ada tai, il let ve fö lös le ges az
al ko tót ma gát ke res ni a szö ve gek sze rep lõ i -
ben és azok sor sá ban, je len eset ben le he tet -
len nem ki tér ni en nek fon tos sá gá ra. A kö tet
erõs sé ge ugyan is pon to san ez: olyan te ret
ké pez, amely ben író és ol va só a kö zös sé vált
vá ros és az eb bõl adó dó kö zös él mé nyek, ta -
pasz ta la tok mi att „meg hit ten ha jol a szö veg
fö lé, mint de rûs lám pa fény nél bo roz ga tó két
jó barát”.1 Szük sé gét ér zem hang sú lyoz ni,
hogy ez a ben sõ sé ges ség elõ nyé re vál hat
ugyan a szö veg ér zés nek, de nem ké pe zi an -
nak egyet len le he tõ sé gét. Aki te hát az író hoz
ha son ló an Csík sze re dá ban él (ha egye bet
nem, annyit fel te he tõ leg min den ki tud, hogy
e kis vá ros Ro má nia „észa ki sar ka”, ahol fél
évig tart a hi deg, és ilyen kor szó sze rint
szür kék nem csak a hét köz nap ok), az a
427/2010-es ha tá ro zat ol va sá sa köz ben lel ki
sze mei elõtt a vá ro si park szé lén, már vány
ta lap za ton ál ló ön tött vas ka to nát lát ja, aki
pe dig más hon nan va ló, az ter mé sze te sen az
ál ta la is mert hõs ha lot tak em lék mû ve it idé zi
fel. Egy azon ban mind két hely zet ben bi zo -
nyos: ta lán töb bé már so ha nem ha la dunk el

Har gi ta Ki adó hi va tal, Csík sze re da, 2012.



a moz du lat lan ság ba der medt szob rok elõtt
mo soly nél kül, hi szen tud juk, akár bár me -
lyik perc ben élet re kel het né nek. 

Ez a me cha niz mus lép fel szá mos más
eset ben is, le gyen szó le sel ke dõ és tár sa ság -
ra áhí tó szom szé dok ról (Így men tek el, egy -
más után), a vi lág ra még rá cso dál ko zó gyer -
me kek rõl (Láz ár), a sze re lem meg fog ha tat -
lan sá gá ról (Sza kí tás, El len zett kap cso lat,
Sze re lem), vagy akár ar ról az ál la pot ról,
ami kor egye bet sem kí ván az em ber, mint
hogy „az Úr lé te sít sen mély ér zel mek nél kü -
li, ösz tön sze rû, ál la ti as ne mi kap cso la tot az
egésszel” (Bal la da). Így a sze mé lyes tér – kö -
zös sé gi él mény ként – a kol lek tív tér rel mo -
só dik egy be, akár csak a könyv bo rí tó ján a
víz és az ég kö zött a lá tó ha tár.

El- és fél re ér té sek szán dé kos sá ga, va ló -
ság és le he tet len egy más nak üt kö zé se, egy- és
több ér tel mû ség, va la mint a mö göt tes üze net
di na mi ká ja ve ze ti a fõ szá lat, a tör té nés ma ga
pe dig ezen el vek alá ren delt és csu pán má -
sod ren dû. Az ese mé nyek for ga tó köny vei a
ma guk sab lo nos sá gá ban je len ték te len né vál -
nak, épp úgy a tár sa da lom szo kás rend sze re
ál tal dik tált nagy igaz sá gok is (A fér fi, aki ma -
gá ra ma radt), az így le csu pa szí tott sze rep lõk -
nek pe dig nem ma rad más, mint a nyílt be -
széd és az eb bõl adó dó va ri á ci ók le he tõ sé gei.
Az úgy ne ve zett fe ke te, fa nyar hu mor for rá sát
ugyan is fõ ként az ad ja, hogy Hertza hõ sei a
ma guk eset len sé gé ben em be rek. Nem arany -
ha jú her ceg kis asszony ok és da li if jak, ha nem
em be rek. Az em ber ség hez pe dig az tar to zik
hoz zá iga zán, hogy bájolgás és kü lö nö sebb
át gon do lás nél kül: ami a szív ben, az az aj ka -
kon. És hogy ez gro teszk és vá rat lan? – az
már ki nek-ki nek a sa ját tü kör ké pe. Ab ban
ugyan is nin csen sem mi meg le põ, hogy végül
is „Nem olyan nagy ha jí tás a jö võ sem” (Az
élet ér tel me 2), vagy épp hogy az ön gyil kos -
ság tól tar tó, de a ha lál ra ál lí tó lag kész ke -
reszt apát – egy meg ké sett kéz fo gá son kí vül –
már csak annyi il le ti meg, hogy nyu god jon
hát bé ké ben (Ho gyan fá zott meg Gé za bá -
csi?). Ta lán re gi o ná lis jel leg ze tes ség, ta lán 
al ka ti ság kér dé se, hogy nem min den csat ta nó
okoz kü lö nö sebb meg rö kö nyö dést, min den
bi zonnyal azon ban, aki el té rõ kul tú rá ban
szo ci a li zá ló dott, mind ezt tel je sen más képp
él né meg. Emi att nem el ha nya go lan dó meg -
je gyez ni azt sem, hogy a kö tet, a ben ne fel so -
ra koz ta tott ízes tör té ne tek kel és sze rep lõk kel,
ren del te té sét (ha egy ál ta lán él he tünk ez zel 
a ki fe je zés sel egy al ko tás kap csán) a Szé kely -
föl dön kí vül ér he ti el, ott tud iga zán úgy hat -
ni, hogy az tán még a vé gén bi zony gat ni kell -
jen: „a szé ke lyek nem ufók, nem föl dön tú li
lények”.2

Kü lön egy sé get ké pez nek a szent és a
pro fán, az égi, a föl di és a köz tes lét híd ja ként

íve lõ szö ve gek, ame lyek ben az át já rás a vi lá -
gok kö zött már-már köz na pi, tri vi á lis. Per sze
élet szem lé le tünk re tá masz kod va akár azt is
mond hat nánk, hány szor je lent meg már az
em be ri ség nek a Mes si ás, ott, ahol épp nem
szá mí tot tak rá, és így nem tu laj do ní tot tak ne -
ki túl nagy je len tõ sé get (Re no vá lás), vagy „az
így kel lett történnie”-féle köz he lyek ta lán
pon to san egy an gyal re pü lé si ti lal má ból gyö -
ke rez nek (Ide ig le nes re pü lé si ti la lom) – és ak -
kor vég ered mény ben már is demisztifikáltuk
a je len sé ge ket, vissza tér tünk a nagy egész -
hez. A 46 tör té net bõl a fen ti le ve ze tés alap ján
így egyet sem ta lá lok a sor ból ki ló gó nak, még
ak kor sem, ha a kö tet fel épí té se lát szó lag vé -
let len sze rû.

A cím adás ban Hertza Mikola tech ni ká ja
ke vert, ugyan is egy sza va sok tól az egy sze rû
mon da tig min den re ta lá lunk pél dát, bár me -
lyik meg ol dást is vá laszt ja azon ban a szer -
zõ, az el sõ ol va sás ra még oly ba ná li sak is
bra vú ros sá for má lód nak. A kö tet cím adó ja –
Kí sér te ti jel leg gel – en nek pre cíz és hang sú -
lyos pél dá ja, így az egy sé get za var ta la nul
hagy va, ezt az egy szö ve get ér de mes je len
eset ben ki emel ni. A tör té net ez út tal a föl di
és a köz tes lét ta lál ko zá sát örö kí ti meg („Az
égi e ket sze mé lye sen nem kép vi sel te sen ki
azon a szom ba ti na pon”), amely re, vall juk
be, ke ve sen vál lal koz ná nak, aho gyan egy
fel tá masz tott hol tak kal va ló ta lál ko zó meg -
szer ve zé sé re is. Nem volt mit ten ni, ha egy -
szer a vá ro si ta nács az il le té kes ke zé be ad ta
az 109 233-as szám mal lel tár ba vett szer ke -
ze tet, meg kel lett hát nyom ni a Start gom -
bot. Csak úgy, kí sér te ti jel leg gel. Az ide ig le -
nes fel tá ma dás az tán ter mé sze te sen sem mi -
hez sem fog ha tó él mény volt a meg gém be re -
dett moz gá sú ha lot tak nak, ki-ki a ma ga mód -
ján ün ne pel te hát eme meg tisz tel te tést: „Cso -
por tocs kák sé tál tak a gon do zott ös vé nye ken,
[…] ma gá nyos öreg asszony ok imád koz tak 
jö võ hét re ma radt fér je ik sírjánál… A ma gá -
nyos fér fi ak eköz ben […] ki lóg tak a te me tõ -
bõl.” Így tör tén he tett meg az is, hogy a nagy
zûr za var ban Ke le pes Árminné és Zsibbanó
Irén ke az nap es te már nem tért vissza a ke -
rek dom bi te me tõ be, a Fel tá ma dást pe dig
meg ha tá ro zat lan ide ig el ha lasz tot ták. Ed dig a
tör té net, ami ezen túl ha lad, az az ér zés,
amellyel ma gunk ra ma ra dunk. 

A ha lál te hát csak egy ál la pot, azon –
ben zin pum pák ra kö nyö köl ve, köz ben scot-
chot iszo gat va – ne vet ni le het és kell is, hi -
szen a szö veg ezen moz za na ta a Hertza szö -
ve gek re oly erõ tel je sen jel lem zõ, min den tõl
le csu pa szí tott igaz sá gok ra mu tat rá. Az ab -
szo lú tum ra a ka kukk órá ban, a vi lág vé gé -
ben, az ár nyék nél kü li élet ben, ahol idõn -
ként csak la zán le gyint ve ha la dunk meg kez -
dett utun kon, hi szen az élet megy to vább...122
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még ha fél perc re is. Egy, a sem mi bõl in du -
ló és a sem mi be ve ze tõ dok kon át (lásd a kö -
tet bo rí tó ján), amely be ha tá rolt ság nél kül
szám ta lan ol va sa tot kí nál, de fõ ként a hely -
ben ma ra dást és a va la mi fe le ha la dást, ami -
kor egy bi zo nyos pon ton túl meg szû nik lá -
bunk alatt a ta laj és Is ten se ge del mé vel

kény te le nek va gyunk „át sé tál ni a vad fo -
lyón” (Meg hall ga tott fo hász). Hi ány ér ze tet
már csak az hagy hat, hogy nem cso dál ha -
tunk két-há rom tör té net kö zött még ha son -
ló an szim bo li kus vi zu á lis al ko tá so kat. 

Kocsis Kitty

téka
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1. Or bán Kin ga: A gro teszk re cept jei. Szé kely föld, 2013. de cem ber (http://www.hargitakiado.ro/
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2. Czegõ Zol tán: A kép te len sé gig egy sze rû sí tett élet. Szé kely föld, 2013. de cem ber (http://www.
hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjEzMA%3D%3D)

A krisz tu si kor ba érett De me ter Csa nád
el sõ kö te té vel aján dé koz za meg az ol va sót.
Ez szá mom ra is aján dék. A Rurbanizáció
elõ zõ vál to za tá val ma gam dok to ri té ma ve ze -
tõ ként ta lál koz tam, és a 2009-es nyil vá nos
vé dé sen ar ra kér tem az ér te ke zés szer zõ jét,
hogy – im már a tu do má nyos cím bir to ká ban
– ossza meg fel is me ré se it azok kal, akik az
1968 és 1989 kö zöt ti kor sza kot át él ték, más -
részt pe dig – az újabb do ku men tu mok elõ ke -
rü lé sé nek függ vé nyé ben – foly tas sa tény fel -
tá rá sa it, a ku ta tá si idõ zó na ki tá gí tá sát mind
1968 elõttre, mind 1989 után ra.

A je lek sze rint nem tel tek fö lös le ge sen
ezek az évek. En nek ta nul sá gai pe dig meg fo -
gal ma zást kí ván nak.  

Az 1981-ben szü le tett De me ter Csa nád a
vas há mo rá ról és vas mû ves sé gé rõl hí res,
városiasodó Szentkeresztbányán esz mél ke -
dett. Va gyis egy olyan vi lág ban, ame lyik már
nem volt fa lu, de iga zi vá ros sem. Még is volt
egy nagy elõ nye az erõl te tett szo ci a lis ta ipa -
ro sí tás nak és vá ro si a so dás nak ki tett te le pü -
lé sek kel szem ben: meg tud ta õriz ni szé kely-
ma gyar iden ti tás tu da tát. Két vi lág ha tá rán
él ni min den kép pen na gyobb rá lá tást je lent,
tör té nel mi ér te lem ben kü lö nös kép pen. Aki
gyer mek ként ab ba az érc kály há ba hord ta 
a fa vá gó ról a tü ze lõt, ame lyik rõl Szentkereszt-
bánya ne vét ol vas hat ta le, az ott ho no sabb -
nak érez het te ma gát egy ki csit a tör té ne lem -

ben is. Ezért gon do lom, nem le he tett egé -
szen vé let len az, hogy szer zõnk – né mi sep -
si szent györ gyi ki té rõ után – a tör té ne lem
sza kot vá lasz tot ta. Elõ ször a ta ná ri pá lyá ra,
má sod szor a tör té net ku ta tói szak má ra ké -
szü lõd ve. 

Egy fé lig fa lu si s fé lig vá ro si if jú nem
egy könnyen ta lál rá a ki bon ta ko zá sát elõ se -
gí tõ ke zek re. Ami kor meg is mer tem, még 
a mes ter kép zõ után is elég gé gát lá sos nak bi -
zo nyult. De az tán vá rat la nul ön ma gá ra ta -
lált, és a dok to ri kon fe ren ci ák op po nen sei
ré szé rõl egy re több el is me rés ben ré sze sült.
Me net köz ben el ta lált azok hoz a tu do má -
nyos mû he lyek hez, amely hez Har gi ta alat ti
el szi ge telt sé gé ben is – Szentkeresztbányán
la kik, de Lövétén tör té ne lem ta nár és is ko la -
igaz ga tó – erõ sít het ték szak mai ön bi zal mát.
Gon do lok itt min de nek elõtt az 1979 óta mû -
kö dõ csík sze re dai Kom mu ni ká ci ós Ant ro po -
ló gi ai Mun ka cso port ra, a KAM-ra, a Hermann
Gusz táv Mi hály ál tal 2000-ben élet re hí vott
székelyudvarhelyi tör té nel mi és tár sa da lom -
tu do má nyi mû hely re, az Areopoliszra,  a ko -
lozs vá ri Jakabffy Elem ér Ala pít vány ra, a
Bár di Nán dor ál tal ve ze tett er dé lyi tár sa da -
lom tör té ne ti mun ka cso port rend sze res szel-
terszi tá bo ro zá sa i ra. Min de nik ben ott hon
van, tel je sít mé nye it min de nik ben ér té ke lik,
ku ta tá sa it ösz tön zik. Ami kép pen a Sapientia
EMTE Gaz da ság- és Hu mán tu do má nyok Ka -

AKI TÖR TÉ NÉSZ SZEM MEL NÉZ KÖ RÜL
AZ OTT HO NI VI LÁG BAN
De me ter Csa nád: Rurbanizáció. Te rü let fej lesz té si
és mo der ni zá ci ós po li ti ka Szé kely föld el ma ra dott
ré gi ó i ban – 1968–1989
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rán is, ahol 2009-tõl gaz da ság tör té ne ti elõ -
adá so kat és sze mi ná ri u mo kat bíz tak rá.
Ami ó ta pe dig mû kö dik az MTA Ko lozs vá ri
Aka dé mi ai Bi zott sá ga, a Mé dia- és Kom mu -
ni ká ció-tu do má nyi Szak bi zott ság is rend -
sze re sen fel ké ri elõ adá sok ra.

De me ter Csa nád ku ta tói té ma vi lá gá nak
ki ala ku lá sá ra, tör té net ku ta tói szem lé le té nek
meg szi lár dí tá sá ra meg ha tá ro zó nak bi zo -
nyul tak a dok to ran du si évek. Ami kép pen
élet ter ve zé sé re és ér ték ori en tá ci ói ki ala ku -
lá sá ra is.  Té ma vá lasz tá sá nak egy aránt vol -
tak elõ nyei és hát rá nyai. Elõny nek te kint he -
tõ a szé kely vi lág ben sõ sé ges is me re te. Sok
szem pont ból hát rány nak bi zo nyult azon ban
az idõ be li táv lat hi á nya. Az 1989 de cem ber
vé gi ese mé nyek kel ugyan is nem zá rult le a
Ceauºescu-korszak. Leg alább is nem meg -
nyug ta tó mó don. A Köz pon ti Bi zott ság és a
me gyei párt bi zott ság ok irat tá ra már ta nul -
má nyoz ha tó ugyan, de csak a het ve nes éve -
kig. Igen csak ko moly di lem ma elé ál lít ja a
tör té net ku ta tót, hogy mi ként vi szo nyul jon a
párt irá nyí tot ta kom mu nis ta saj tó hoz. A he -
lyi la po kat a me gyei párt bi zott ság ok és a saj -
tó igaz ga tó sá gok el len õriz ték, a szekuritáté
em be re i rõl nem is be szél ve. A hely ze tet bo -
nyo lí tot ta, hogy 1977-ben, ami kor hi va ta lo -
san meg szün tet ték a cen zú rát, mû kö dés be
lé pett az ön cen zú ra is. En nek el le né re nem
le het azt ál lí ta ni, hogy a saj tó nem tük röz te
a kor szak ra vo nat ko zó je gye ket. Csak ép pen
szá mol ni kell a saj tó mû kö dé sé nek me cha -
niz mu sa i val. Vál to zat la nul egyi ke a szám ba
jö he tõ for rá sok nak, de in for má ci ó it az ese -
tek több sé gé ben csak jel zés ér té kû nek te -
kint het jük. A hat va nas évek vé gén, a het ve -
nes évek ele jén (pon to sab ban: az ún. „má so -
dik kul tu rá lis for ra da lom” meg hir de té sé ig,
1974-ig) egé szen más ként ír hat tunk és szer -
keszt het tünk, mint pél dá ul a kom mu nis ta
vész kor szak ban, a nyolc va nas évek má so dik
fe lé ben.

Úgy vé lem, hogy De me ter Csa nád jó ér -
zék kel ke rül te ki a té ma fel tá rás ból adó dó
buk ta tó kat. Az zal, hogy szám ba vet te az
1945 utá ni köz igaz ga tá si vál to zá so kat, ki tá -
gí tot ta az idõ be li ke re tet. Vizs gá ló dá sa it a je -
len le gi globalizációs fo lya ma tok sod rá ba ál -
lí tot ta, he lye sen ér tel mez ve a glokalizáció
meg nö ve ke dõ sze re pét, a több szá za dos tör -
té nel mi ha gyo mánnyal ren del ke zõ tér sé gek
te rü le ti au to nó mia igé nyét. A gaz da sá gi és
tár sa dal mi kér dé sek vizs gá la tát sze ren csé re
nem szû kí ti le az 1968 és 1989 kö zöt ti ro -
má ni ai ma gyar saj tó ra. A Har gi ta és Kovász-
na me gyei párt bi zott ság ok irat tá rá ban igen
ered mé nyes tény fel tá ró mun kát vég zett,
ugyan ak kor be von ta ku ta tá sa i ba a Jakabffy
Ala pít vány kéz ira tos gyûj te mé nye it is. Az -
zal is sze ren csé je volt De me ter Csa nád nak,
hogy egy aránt tá masz kod ha tott a csík sze re -
dai KAM több év ti ze des ku ta tó mun ká já nak
ered mé nye i re, va la mint a Bár di Nán dor irá -
nyí tá sá val mû kö dõ fi a tal tör té nész nem ze -
dék tény fel tá rás ára.   

A tör té net tu do mány, hely tör té net, po li ti -
ka tör té net, esz me tör té net, saj tó tör té net, köz -
igaz ga tás-tör té net, köz gaz da ság, sta tisz ti ka,
de mog rá fia, né pes ség po li ti ka, ok ta tás po li ti ka
stb. leg fris sebb szem pont jai mind be épül tek
a Rurbanizáció fe je ze te i be, kér dés fel ve té sei
sze rep hez ju tot tak az elem zé sek so rán. 

Ma ga ír ja a ku ta tá si ered mé nyek összeg -
zé sét kö ve tõ en, hogy ko ránt sem tart ja be fe -
je zett nek mun ká ját. Irat tar tó i ban gyûl nek az
újab ban fel tárt té nyek, ada tok, in ter júk. To -
vább kell kö vet nie an nak a fo lya mat nak a
ki bon ta ko zá sát, ame lyik fel erõ sí ti az ön tu -
da to so dó tár sa da lom lét re ho zá sát. Hi szen
az utób bi év ti zed ben új ra fel erõ sö dött a te -
rü le ti au to nó mia irán ti igény, ame lyik új ra
egye sít he ti a sok év szá za dos tör té nel mi ha -
gyo mánnyal ren del ke zõ tér sé get.  

Cseke Pé ter
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