ÚJ SZEREPBEN AZ ANYANYELV ÉS AZ
IRODALOM – VÁLASZOL DR. FŰZFA BALÁZS
Dr. Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense, magyartanár, az élményközpontú irodalomtanítási program vezetője
arról is közismert, hogy az irodalom- és anyanyelvoktatásban mindig az újdonságot, a korszerűt és – mily meglepő – a hallgatók, diákok részére az élményszerűt keresi.

– Akadnak olyanok, akik akár a kultúra szükségességét
is megkérdőjelezik a mai világban. Ön szerint mit adhat a
magyar irodalom és nyelv a mai fiataloknak, időseknek?
– Az irodalom az utóbbi időben a magyar iskolákban
kisebb súllyal rendelkezik. A 19. századtól viszont valóban
túldimenzionált volt, hisz az írók, költők a napi politika
szereplői voltak, a művek pedig eszközei a közvélemény,
nem ritkán a politikai események alakításának. Az akkori túlreprezentáltsággal szemben ma egyfajta jelentőségvesztést érzékelünk, ugyanakkor az irodalom talán most
van igazán a „helyén”: nem akarja megváltani a világot,
hanem egyszerűen élni segít. Ezért új virágkor jöhet a következő évtizedekben, ami majd helyére rakja a dolgokat.

A magyartanításnak – s benne az irodalmi műveknek –
ugyanis az a dolga, hogy segítse a fiatalokat, az időseket a
körülöttük lévő világ jobb megértésében. Ez a világ persze
egyre bonyolultabb, hisz egyre bonyolultabb jelrendszerek
vesznek körül bennünket. A magyar irodalom és nyelv abban is segít, hogy jobban tudjunk reflektálni a minket érő
ingerekre. Aki több Arany János-, József Attila-, Kosztolányi Dezső-művet olvas, vagy éppen Nagy Lászlót, Pilinszky Jánost, Berzsenyi Dánielt, az biztos jobban eligazodik
a világban.
– Térjünk rá az oktatás tartalmi elemeire! Kik azok, akik
jelen vannak, és kik azok, akiknek még helyet kellene adni?
– Az általános és középiskolai magyar nyelv és irodalom
kerettanterv viszonylagos szabadságot ad, mellyel élni kellene a pedagógusoknak. Mindenkit arra biztatnék, hogy
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bátran lépjen ki a megrögzött sémákból, és az egyébként
joggal megtalálható szerzők mellé vigyen még be az oktatás folyamatába másokat. Bátran válasszák a 2000 utáni
irodalom jeles, fiatal egyéniségeit, például Szabó T. Annát, Dragomán Györgyöt, Jónás Tamást, továbbá olyan –
szinte ismeretlen, de – világhírű magyar szerzőket, mint
Kristóf Ágota (A nagy füzet). Arra is nagyon bátorítanám
a kollégákat, hogy a szövegértés fejlesztésére minél több
kreatív írásfeladatot adjanak a gyerekeknek, mert ez tényleg élményszerűvé teheti a tanulási folyamatot.

– A tankönyvek, segédkönyvek, digitális anyagok, DVD-k
mellett milyen javaslataid lennének az eszköztár bővítésére?
– Erre nagyon könnyű a válasz. Semmi más nem kellene, csak az, hogy a gyerek használhassa az okostelefonját,
a tabletjét vagy a legmodernebb ilyen jellegű technikát a
tanórán. Ehhez szülessen tananyag, és persze módszertani, szakmai útmutató és továbbképzés a kollégáknak. Ha ez
megvalósulna, akkor ez lehetne az első olyan eset, amikor
a kultúra átadási folyamatában nemcsak a fiatalok tanulhatnának az idősebbektől, hanem éppen fordítva, az idősebbek
nyerhetnének hasznos tapasztalatokat az ismeretszerzés új
módozatairól. Azt persze semmilyen technikai eszköz sem
pótolja, hogy a közelben lévő irodalmi emlékhelyeket, múzeumokat is fel kell keresni, mert egy helyszín atmoszférája,
egy eredeti kézirat, dokumentum megtekintése életre szóló
élménnyel ajándékozhatja meg a gyerekeket, vagy akár egy
szép pálya kiindulópontjává is válhat az esemény.
– Köszönöm a beszélgetést!

