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Suhai Pál

Olvasói levél a médiumokról 
némi irodalommal és 
mellékletekkel 

Praznovszky Mihálynak,
 a Tempevölgy főszerkesztőjének

Kedves Mihály! Köszönöm a Tempevölgy legújabb, 
2010. szeptemberi számát és a közlést. A versemre Bú-
zás Huba könyvbemutatójának résztvevőitől különö-
sen szép dicséreteket kaptam. De dicséretből most 
mindenkinek kijutott bőven – és egyáltalán nem alap-
talanul. Elég talán, ha annyit mondok zárszó gyanánt, 
hogy egy jó egyórásra tervezett műsor a második óra 
végén (a 120. perc után!) vastapsot kapott. Tényleg 
nagyon jól sikerült minden.

Sajnálom, hogy nem találkozhattunk. Bár küldött 
laudációdat úgy vettem, mintha találkoztunk vol-
na. Neked is nagy sikered volt, kedves barátom! (Ezt 
biztosan másoktól is megtudod majd.) Nagyon jó öt-
letnek bizonyult a különös nézőpont: a jövőből hát-
ravetett tekintet: a szegény műfordító panaszai. Ter-
mékeny álláspontodról karnyújtásnyi közelségbe ke-
rültek a Búzás-vers igazi kérdései, a nyelvi invencióval 
kapcsolatosak. (Ha úgy tetszik: a magyar nyelv szel-
lemisége, kivételes kvalitásai, melyeknek B. H. nagy 
kizsákmányolója.) Hanem a fordítással kapcsolatos 
utópiád nem is utópia – ha közös ismerősünk, Rácz 
Péter, a Fordítóház gazdája olvassa esszédet, biztosan 
eszébe jut majd egy ilyen pályázatot kiírni (esetleg a 
Tempevölgy költőire való tekintettel is stb. – meglódult 
a fantáziám).

Néhány szót engedj még meg a Tempevölgy legújabb 
számáról is. Hát persze, a Quasimodo-díjasok! A ver-
sek közül engem különösen kettő ragadott meg: Szá-
linger Balázsé és Babiczky Tiboré. Az előbbi az em-
lékezet „vegyészi-demiurgoszi” munkájának rendkí-
vül eredeti logikájú és különös, néha már-már bizarr 
asszociációkat keltő „tárgyalása” révén. Az utóbbi ép-
pen ellenkezőleg, a dalforma hibátlanul szép, az ér-
zelmi mozzanatokat a tárgyilagosság medrébe szorító 
megoldásai okán. (E kontrapunktnak egyszerre ered-
ménye és eszköze a lakonikus, tömör fogalmazás.) 
S mindez mindvégig a reflexiónak a leírás, a tájkép 
szemléleti keretei közé feszítésével. Igazán bravúros!

Nagyon szép (és sokoldalú) a Tatay-emlékfejezet 
is. S bár tematikusan nem ide illik, hadd említsem itt 

Alexa Károly ihletett, s ugyanakkor hatalmas háttér-
ismeretről tanúskodó irodalmi szemléjét is (a Monar-
chia fürdőhelyeiről).

A végére hagytam a Fűzfa-interjúval kapcsolatos 
benyomásaimat (Örömforrásunk a vers). Nem azért, 
mintha ez az interjú fontosságát tekintve utolsó lenne. 
Éppen ellenkezőleg. Számomra az egyik legfontosabb 
kérdést pedzegeti Fűzfa Balázs – a maga módján. Te, 
aki ismerheted tudósításaimat (Tudósítások a kated-
ráról, Orpheusz K., 2010), talán mostani megjegyzé-
seimtől függetlenül is kapcsolatba hozod a két írást 
egymással. Hogy számodra megkönnyítsem az ösz-
szevetést, engedj meg néhány megjegyzést és talán 
idézetet is Fűzfa Balázs tantárgyi koncepciójával kap-
csolatban. Már itt jelzem: tankönyvcsaládját jelentős 
teljesítménynek tartom, de félek: féltem egyoldalú 
elköteleződésétől a hagyományos kultúrát, némi le-
egyszerűsítéssel szólva: a linearitást. Talán mégsem 
kellene kidobnunk a léghajóból! Úgy röpüljünk az új 
szelek szárnyán, hogy vigyük a régit is! Nem mintha 
nem lenne szükség az iskolának az élet új szükségletei-
hez való igazítására, az új médiumok jelentette kihívás 
megválaszolására. Ezen a téren, az új generációk inter-
netes szokásaihoz való igazodásban F. B. tankönyv-
családját jelentős előrelépésnek tartom. Azt azonban 
nem értem, hogy miért csak mindig az egyik lábával 
lép előre. Hol marad a másik? A komoly törekvés an-
nak az adósságnak a fölszámolására, amelyet (részben 
legalábbis) éppen az új médiumok megjelenése idézett 
elő. A hagyományos, írásra és olvasásra s az ezekkel 
kapcsolatos képességekre építő, ezeket a képességeket 
fejlesztő törekvés (hol marad)? Felejtsük el a szöveg-
alapú kultúrát – mert elavult? Sokéves tanári tapasz-
talatom: a mai gyerekek jelentős része már alig képes 
a lineáris elrendezésre (pl. egy fogalmazásban – „nem 
tudnak fogalmazni” – adjuk át a terepet, adjuk föl ez-
zel kapcsolatos igényeinket?). 

Ne gondold, kedves Mihály, hogy kérdéseimmel 
azokhoz kívánok csatlakozni, akik (Weöressel szól-
ván) „élőt ölnek, holtat balzsamoznak”. Nagyon is 
értem Fűzfa Balázst, amikor az élményközpontú 
irodalomtanítás ügyét forszírozva a műalkotást eltár-
gyiasító gyakorlat ellen lép föl. E küzdelemben én is 
a szövetségese szeretnék lenni. De egy pillanatig sem 
képzelem, hogy az új információhordozók leválthat-
nák a régieket. Az írásbeliséget ráadásul nem is csak 
önmagáért tartom megőrzendőnek. Talán meglepő, 
amit állítok: a virtuális médiumok használhatósága 
érdekében is szükség van a hagyományosakra. Trivi-
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ális tény, hogy az olvasási képességek hiányában a szá-
mítógépes feladatokat sem értik a tanulók. Az internet 
által közvetített információáradat megszűrése, a kriti-
kai elsajátítás nem nélkülözi s nem is nélkülözheti a 
hagyományos eszközöket, sőt mi több, a kulturális ha-
gyomány mind szélesebb körének jelenlétét (a fejek-
ben). Enélkül marad a totális manipulálhatóság máris 
oly szomorú és kiábrándító gyakorlata – bizony, az in-
ternetes interakciók területén is! Mert az internet sem 
„fenékig tejföl”. Nemrég a Kodolányi János Főiskolán 
részt vehettem egy e témájú tudományos tanácsko-
záson. Ennek nem egy előadása (pl. Pápay Györgyé) 
mutatta: az internet kétségtelenül kikerülhetetlen 
világa sem feltétlenül a „demokrácia” terepe, az ezzel 
kapcsolatos illúziók illúziók – autonóm személyiségek 
nélkül itt is a mainstream beszél vagy fütyül, s mi sza-
badságunk hitében gyakran e füttyszóra táncolunk. 

Végül mondanivalóm érzékeltetésére (s hogy lásd, 
nem csak a szerző háta mögött dohogok) két F. B.-hoz 
intézett levelem is ide mellékelem (pontosabban: az 
elsőnek csak a részletét). Ezek tágabb kontextusát is 
fölvázolják talán mondanivalómnak. (Az első levél 
teljes terjedelmében meg is jelent a Palócföld 2008/5–
6. számában.) És igen, van itt a tarsolyomban még egy 
témánkba vágó, az internet technokratáit szellemesen 
karikírozó Petőcz András-vers is, ezt is küldöm barát-
sággal. 

*
Kedves Balázs! Örömmel vettem kézbe új könyve-

det (Irodalom_12., Krónika Nova K., 2008), ezt az 
újszülöttet, amelynek (akinek?) testvérei közül a legfi-
atalabbként kellett volna megszületnie, utolsónak, 4.-
nek a sorban, mégis elsőként jött a napvilágra (annak 
reményében, hogy bátyjai (!) követik majd példáját). 
Így hát egyszerre legidősebb és legfiatalabb őkegyel-
me, mint amilyenek az újabb (Kronosz uralmát meg-
döntő) görög istenségek is voltak. 

Talán nem alaptalanok e hirtelen támadt asszoci-
ációk, hiszen könyvednek már az első lapjairól is ha-
sonló, az elmúlt évtizedek meghatározó tényezője-
ként interpretált időtapasztalat köszönt az olvasóra: 
a nem egyenes vonalú, az alineáris időé (és időveze-
tésé). Anélkül, hogy tagadni akarnám a fönti szemlé-
let relatív jogosultságát, egyúttal fönntartásaimat is 
jelezni szeretném e felfogással, vagy inkább e felfo-
gás abszolutizálásával szemben – méghozzá az idők 
szintén újabb keletű pluralitására hivatkozva. Mert 
nem egy idő létezik: a sarkaiból kifordult vagy kifor-
dított, összelapított, földarabolt, örvénylő idő képzete 

mellett akár egy csendesen folydogáló időnek is épp-
úgy megvan (meglehet) a jogosultsága – a párhuza-
mosan meglévő sokféle időtapasztalaté (amely szin-
tén az utóbbi évtizedek vagy évszázad változásainak 
a következménye). Szándékosan „következményt” 
írok és nem „jelet” – egy jelet eldobhatok vagy fölve-
hetek, babrálhatom, játszadozhatom vele, a következ-
mények elől azonban ki nem térhetek. Egyáltalán nem 
mindegy tehát, hogy milyen a viszonyom hozzá: erő-
síteni vagy tompítani igyekszem-e egyik vagy másik 
tendenciáját. (Ezek szerint a cselekvés filozófiájának 
alapján állok, s Bretter György múlt század végi mí-
tosz-parafrázisaira, pl. az Ikarosz legendájára vagy A 
kentaurok dilemmájára gondolok). Előbbi kijelenté-
semmel csatlakozásomat akarom kifejezni a könyved-
ben megalapozni s népszerűsíteni kívánt időszemlé-
let, az alinearitás felfogásának törekvéséhez (ameny-
nyiben ez a lineáris időszemlélet korábban uralko-
dó felfogásának alternatíváját kínálja), de ha kizáró-
lagos érvényre tör, visszahúzom szarvaimat (mint a 
csiga). Egyik álláspont abszolutizálását sem támoga-
tom tehát (az „alineáris” álláspontjának kizárólagos-
sága óhatatlanul a „lineáriséhoz” vezet, mint köny-
ved felépítésében is – milyen egyszerű: előbb volt a 
linearitást hangsúlyozó 19. századi tradíció, majd jöt-
tek a magasabbra kapaszkodó modern paradigmák, 
a történelem végeként pedig a posztmodern). Ennél 
bizony tágabb keretek között, egy plurális időfelfo-
gás alapjain szeretném látni a vizsgálódást és tárgyát. 
Ha úgy tetszik, szeretném az újabb időtapasztalatok-
kal kapcsolatban (is) a függetlenségemet megőrizni. 
Mert e viszony az én viszonyom, szabadságomban áll, 
akármit súg is a „trendi”, a divat vagy az ún. korten-
dencia. Az időhöz való viszonyt ilyen értelemben te-
kintem tettértékűnek, a művek recepciójában is, egy 
tankönyvben pedig különösen.

Hasonlóan vélekedem könyved másik alapkövéről, 
a hipertext fogalmáról is. Tulajdonképpen (némi kis 
csúsztatással) a digitális technika, az internet, a vir-
tuális világ életünkbe való beköltözéséről. Hozzád 
hasonlóan én is tényként számolok vele, olyan reali-
tásként, amely nemcsak kommunikációnkat, beszéd- 
és gondolkodásmódunkat, de érzékelésünket is lénye-
gesen megváltoztatta. Az adatok külső tárolásának 
minden eddiginél radikálisabb (Jan Assman teóriája 
szerinti) kiterjesztésével korábban szinte elképzelhe-
tetlen módon megkönnyítette az információtárolást, 
a hozzájutás lehetőségét. Igaz. De információs bom-
baként is működik szerkezete – à la Paul Virilio. Azt 
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pedig gyakorló középiskolai tanárként is tudom, hogy 
a fönti külső nyereség milyen elképesztő pszichikus 
veszteségekkel járhat. Ez utóbbin egyáltalán nem le-
pődöm meg, hiszen látom, hogy minden eddigi kom-
munikációs forradalomnak ez volt az ára: Homérosz 
után (az írással) az emlékezet, Gutenberg nyomán, a 
technikai sokszorosítással a (Walter Benjamin-i) aura 
szertefoszlása, napjainkban pedig a gondolkodás és a 
beszéd (s Babitsra rálicitálva hozzátehetném: az írás 
és az olvasás) képességének szétrongyolódása. (Még 
némely ún. „írástudó” esetében vagy körében is – ne 
akard, kedves Balázs, hogy ezzel kapcsolatos legfris-
sebb élményeimet itt és most elmeséljem.) Ha mindez 
igaz, nem tudom és nem is akarom behunyni szemem 
e folyamatok ambivalenciája előtt. A józan észre és 
ítélőképességemre e jelenséggel szemben is igényt 
tartok. És egyáltalán nem gondolom, hogy az új cso-
dák kedvéért le kellene mondanom történelmi képes-
ségeimről. Mindenekelőtt a történelemről magáról, 
de az ezzel járó „javakról” sem (Vilém Flusser szerint 
a történelem az írásnak-olvasásnak, a sorba rendezés 
műveletének, a linearitásnak a produkciója). S itt van-
nak (még!) az özönvíz előttiek is: a nyelv s a nyelviség-
gel járó, a Kant-kortárs Johann-Georg Hamann által 
bábeli adományoknak (!) nevezett, a poliszémia és a 
poliglottia (a többjelentésűség és a többnyelvűség) té-
nyéből következő képességeink is. Képesség a Másik-
ra való odafigyelésre, képesség a párbeszédre, sőt: a 
beszélgetésre is. Egyáltalán: a beszédre. A képek per-
sze óriási lehetőséget jelentenek, tudom, hogy az új, a 
másodlagos képiség korát éljük, ennek vonatáról nem 
is szeretnék lemaradni, viszont zavarna, ha útitársai-
mul fél- vagy egész analfabétákat vagy megszólalni 
s párbeszédet folytatni képtelen vagy nem is akaró 
handabandázókat kapnék. Pedagógusként főleg. Pe-
dagógusként, ha lehetőséget kapnék, egyszerre fújnék 
hideget és meleget a számból. (Valahogy úgy, ahogy 
Ady kétmeggyőződésű emberei is – ha kell, „korsze-
rűtlenül”.) […]

2008. július 27.
*
Kedves Balázs! Örülök, hogy ismét sikerült össze-

találkoztunk, ezúttal Praznó barátunk jóvoltából, a 
Tempevölgyben. Örülök tyúkanyói gondoskodásod-
nak is, amint hívod magad után kiscsibéidet. Bár... 
Ezek már inkább süldők, vágnivalók. Különösen tet-
szett Bondár Zsolt meglehetősen absztrakt, hermeti-
kus, de legalább ennyire érzékletes verse.

S most, hogy ismét találkoztunk, jutott eszembe 

számtalan szebbnél szebb gondolat. Pl. tankönyv-
családodról. Hallottam a rádióban a beszélgetést 
az Irodalom_12.-ről, a vele való foglalatosságaidról. 
Tudom, hogy most írod a 9. évfolyamot. Azt viszont 
nem tudom, ismered-e az én alteritástankönyveimet 
(Irodalom, művészet az alteritás korában 1–3., Holnap 
K., 2004. – három kötet!). Ha nem, és kézbe veszed, 
meg fogsz lepődni, mert láthatod: nem a tiéd az első 
hipertextes tankönyvcsalád. Meglepődhetsz azért is, 
mert bár tankönyvedről írott recenziómban jórészt 
fönntartásaimat hangoztattam (ezeket sem hallgat-
tam el), itt viszont mindezekkel szemben rokon tö-
rekvésre bukkanhatsz. A különbség talán csak ennyi: 
én a három kötet között egy bizonyos funkcióbeli 
munkamegosztással igyekeztem kialakítani az egyes 
szövegek közötti szabad átjárást – de ugyanakkor 
mindvégig ragaszkodtam az egyes köteteken belül a 
hagyományos, ha úgy tetszik lineáris és kifejtő logi-
kához (külön tankönyvet beállítva a tankönyvszerző 
gondolatmenetének, külön feladat- és szöveggyűj-
teményt az egyéni tempójú munkáltatás céljára, s 
ugyancsak külön művelődéstörténeti albumot a hát-
térismeretek és a képek biztosítására). Mindez az is-
kola vagy tanulócsoport sajátos körülményeihez való 
adaptáció jegyében (szemben az utóbbi időben divat-
ba hozott „egykönyvek” kényszerpályáival). E megol-
dással két legyet is szerettem volna ütni egy csapásra. 
Egyrészt az internetes szabad tallózáshoz hasonló (de 
papír alapú) szörfözés lehetőségét az egyes kötetek 
között, másrészt pedig igyekeztem (talán veled ellen-
tétben, de lehet, hogy csak határozottabban) explikált 
gondolatmeneteimmel az írásos kultúra képességeit is 
„őrizetbe venni” – nem gondolom ugyanis, hogy az új 
hordozók szemernyit is fölöslegessé tehetnék a régit. 
Ha e különbségek ellenére is használni tudnád köny-
veimet, ennek csak örülnék.

És még mindig eszembe juttattál valamit. Szegény 
tudósításaimra gondolok (Tudósítások a katedráról, 
Orpheusz K., 2007). És arra, hogy nem lenne szabad 
közoktatásunk jelen siralmas állapotában hallgatni 
róla – egy könyvről, amely (nem pártpolitikai szlo-
genek mentén) képes hangot adni egy évtizedeken át 
a vártán álló (és talán: helytálló) tanár tapasztalata-
inak (s ráadásul elméletileg sem csak a szokásos sze-
métdomb magasából). Egyszóval: tudom, hogy meg 
fogod írni (te is) a recenziódat, de már nagyon vá-
rom. Magadnak is jó szolgálatot tehetnél vele és általa. 
Mindezek reményében üdvözöllek, barátsággal: Pali

2009. 09. 10.
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Petőcz András:
magas, éneklő hangon
(In: A napsütötte sávban, Ister K., 2001)

magas, éneklő hangon
a computerszövegekről
beszél nekünk egy svájci
és szőrös fiatalember,
már nem is olyan fiatal,
negyvenöt év körül járhat,
szőrös a keze, a nyaka,
sűrű, tömött bajusza van,
az állán pedig erős,
borotvált szőrzete, kemény
izomzatú, szemüveges,
férfias ráncokkal az arcán,
ráadásul emilnek hívják,
szóval, kemény gyereknek
tűnik, csak a hangja
olyan, mint egy herélté,
ezen a magas hangon
tart előadást a számítógépről,
a computerirodalomról, arról
beszél, hogy a jövőben hiper-
szövegek fognak születni,
egyszerre több dolgot olvasunk
majd, és nem lesznek könyvek,
csak számítógépek lesznek
körülöttünk, minden szöveg
számítógépre kerül, és ott,
a számítógépen majd lehívjuk
a különböző szövegeket, meg
persze az internetről is lehívjuk,
és amikor lehívtuk, akkor majd
jól érezzük magunkat, és elolvassuk,
és a computerszövegek tulajdon-
képpen hiperszövegek, mert
egyszerre lehet majd több változata
egy regénynek a számítógépen,
és majd mindenki azt a változatot
olvassa el, amihez kedve van, így
nagyon demokratikus lesz az irodalom,
és mindenki maga fejezheti be majd
a szövegeket, a regényeket meg
a novellákat és a verseket, de
ezeket már nem is így fogják hívni,
a műfajok is megszűnnek majd,
meg minden, és az nagyon érdekes
lesz, ha majd így fognak élni meg

írni meg olvasni az emberek, emil
már nagyon várja azt az időszakot,
mert az még a mostaninál is izgalmasabb
és érdekesebb korszak lesz, pedig
már ez a mostani is nagyon érdekes
meg izgalmas is – – –

 


