IRODALOM NÉLKÜL LEHET ÉLNI,
DE NEM ÉRDEMES!

Azt hiszem, sokan egyetértünk abban, hogy a Költészet hatalma sok
„e világi” hatalom fölött áll. Általa motiválhatók a tanulók, az irodalommal sok esetben az is elmondható, aminek a hallgatás falai közé
kellene záródni. A költészet napja alkalmából Dr. Fűzfa Balázzsal, a
Nyugat-magyarországi Egyetem docensével beszélgettem. Pályáról,
hivatásról, a tanítás mikéntjéről, az eljövendő generációról.

– Sokan ismernek téged a Kárpát-medencében, számos
tanítvány, hallgató fordult meg a kezed alatt. Hogyan ívelt
pályád, ha úgy tetszik, akkor Abdától Szombathelyig?
– Három közbülső állomást említenék meg Abda és
Szombathely között. Győrben születtem – akkortájt már
városban születtek az emberek. Aztán vannak, akik ott is
nőnek fel, én azonban a szomszéd faluban, Abdán éltem
szüleimmel, egészen 1964-ig, amikor Kunszigetre költöztünk. Én oda kötöm a gyermekkoromat, szellemi szülőhelyemnek tekintem a Mosoni-Duna mellett lévő községet.
Rengeteg emlék köt oda, az anyák napi gyöngyvirágszedéstől a sok horgászásig, a bandázásokig, melyben a Pál
utcai fiúk mintájára oszlottunk két táborra, s a kisebb ütközetek mellett a nagy csata mindig március 15-én volt.
Itt éltem 14 éves koromig, és ez nagyon meghatározó idő
volt.
Majd a Révai Gimnáziumba kerültem Győrbe, és kollégiumba természetesen. Ez lett a másik meghatározó
időszak, ahol a serdülőkori barátságok, mondhatni soha
el nem múló kötődések sarjadtak. Ezek olyan kapcsolatok, hogy ha évtizedekig nem találkozunk, akkor is úgy
tudjuk folytatni a mondatot, ahogy abbahagytuk egykor.
Innen az ELTE bölcsészkarára kerültem magyar–pedagógia szakra. Magyar–történelemre akartam menni, de
a töri nem indult, viszont a pedagógia szakra is az volt
a felvételi. Érdekes, hogy gimnazista koromban nagyon
megkedveltem a kémiát és biológiát, az orvosi pálya is
megfordult a fejemben. Az általános iskolában viszont
– ahol édesapám volt a magyartanárom – a humán tárgyakhoz vonzódtam inkább. Nagyon szerettem, ahogy ő
tanított, tőle származtatom valójában az élményközpontú
irodalomtanítást. Aztán persze a középiskolai vargabetű
vége a már említett magyar szakra vezetett. Az egyetemi
évekhez tartozik, hogy az Eötvös Kollégiumban lakhattam, ahol lehetett találkozni a korábbi jeles személyiségekkel, ugyanazt a könyvtárat használhattuk, mint ők,
s emlékszem konkrét példára, mikor könyvtárba menet
a lépcsőn előttünk ment fel Sőtér István, aki akkor az
egyik legnagyobb szaktekintélynek számított, és visszajárt a könyvtárba. Olyan szellemi közeg és olyan élmény
volt, mely majdnem fontosabb volt, mint az egyetem.
Az egyetemi évek után meghatározó volt, hogy visszakerülhettem a Révai Gimnáziumba már tanárként. Egy-
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kori igazgatóm, Tamás Imre minden kísérletezésemet,
újító törekvésemet támogatta, mindenben segített, igazi
széles látókörű, kiváló ember volt. Még most is legalább
havonta egyszer előfordul, hogy az első iskolámmal álmodom, vagy valamilyen módon előkerül.
Szombathelyre úgy kerültünk, hogy a pedagógiai tanszéken ajánlottak egy állást, és mivel a feleségemnek is
biztos állás ígérkezett, s nagy szellemi pezsgés volt itt, dübörgött a szellemi élet akkoriban, így döntöttünk Szombathely mellett.
Egyébként a tanítás iránti elkötelezettség nekem mindig nagyon fontos volt, s néha most is felteszem a kérdést,
hogy ha mindig középiskolai tanár akartam lenni, akkor
miért nem maradtam végleg ott. 1988-tól hívott Láng
Gusztáv professzor úr az irodalom tanszékre, ami kapóra
jött nekem, ráadásul a kedvenc korszakomat, a XIX. század első felét taníthattam, máig is ezt tanítom, meg egy
kis XX. századot és irodalompedagógiát.
– Részben válaszoltál kérdésemre, miszerint mi vonzott
a magyartanítás felé, de gondolom az sem véletlen, hogy a

falon egy keretben látható Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty és Petőfi portréja.
– Ennek technikai oka van, egy keretem volt, amibe
belefértek. Aztán persze vacillálok, hogy Kölcsey kellene
még, meg Katona József. Az első időszakban az első felét
tanítottam a századnak, aztán később jött hozzá Madách,
Arany, Mikszáth, Vajda és a század második fele. És ennek következtében jöttem rá, hogy nemcsak a XIX. századi magyar irodalomnak, hanem talán az egésznek Arany
János a központja. Az előtte élőkben azt keresem, hogy mi
vezetett bennük Aranyhoz, utána pedig az ő hatásait nézem a követők munkásságában. A XX. században ilyennek látom például József Attilát.
– Arany Jánost és József Attilát, ha úgy tetszik, a „megkerülhetetlen” kategóriába soroltad, a riport ilyen kérdése
a „12 legszebb vers” konferenciasorozat. Hogy kezdődött,
honnan jött az ötlet?
– Koltón kezdődött a Szeptember végén konferenciával.
Margócsy István a zárszóban feltette a kérdést, hogy mit
kezdjünk a kultúrával a XXI. században. Ez szöget ütött
a fejembe, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit lehet
erre a kérdésre válaszolni. Egykori mesteremmel, Kerényi Ferenccel, Petőfi-kutatóval is beszéltem a dologról,
s azt mondta: Balázskám, kell valami koncepció. És így
lett koncepció. Leültem, még a hangulatra is emlékszem,
s elkezdtem összeszedni a neveket, ügyelve az esetleges
évfordulókra is. Voltak, akik kimaradtak, de mikor aztán
kialakult a 12, akkor hihetetlen érzés volt, hogy mindenki elfogadta. Megkérdezték riporterek, hogy miért éppen
ez a 12 vers, de a szakma jelesei közül senki nem akart
kiegészíteni, módosítani. Most, hogy lezárult, úgy érzem,
hagyni kell, bár sokan érdeklődtek a folytatásról. Egy évig,
két évig ennek érnie kell, a honlapot fel kell fejleszteni, a
nagy versmondásokról a DVD-k elkészültek, jó lenne, ha
minden magyar iskolába eljuthatnának. Honlapunkat –
ezt a kis egyszerűt – naponta legalább kétszázan felkeresik, ami nagyon jó, és magában véve cáfolata annak, hogy
a mai emberek, fiatalok nem keresik a verset, az irodalom
szépségeit. Érdekességként említem, hogy Pusztay János
professzor úr múlt héten előadta Észtországban a 12 legszebb verset, az észtek pedig észtül természetesen. Volt
szerencsém Padovában, Olaszországban előadást tartani
a 12 legszebbről, s talán ők is követendő példát fognak
látni benne. Pár hete felhívtak a szerveződő Magyarok
Házából, azt szeretnék, ha a tíz részből álló, elsősorban
diákokat megszólító kiállítás irodalmi részét a 12 legszebb
vers programból meríthetnék.
– A nagy versmondásokat hogy értékelhetjük egy olyan
világban, ahol az Y vagy Z generáció már a jóéjtpuszit is a
facebookon küldi – az emeletről a földszintre a szülőjének
– ahelyett, hogy 14 lépcsőt lemenne?
– Úgy vélem, nagyon nagy dolog. Az elsőn még nem
volt, aztán csatlakozott Jordán Tamás, és 12 ezer gyereket,
akikről a mai pedagógia azt mondja, hogy nem olvasnak,

nem írnak, buták, és így tovább, azokat megverseltettük,
s ezekről film van, könyv van, s aki részt vett ilyenben, az
nem feledheti az élményt.
– Élmény. Ez a következő hívó szó, hiszen hozzád köthető
az élményközpontú irodalomtanítási program. De hogy lehet elérni azt, hogy ez így legyen a legkisebb falusi iskolától
a favorizált fővárosi suliig, mindenütt?
– A válasz nagyon egyszerű. A tanártól függ. Attól,
hogy az óra, maga a tanítás legyen élmény. Tehát neked,
nekem, mindannyiunknak úgy kell tanítani, hogy a gyerek ezt élményként élje meg.

A tanítványok sikerének őszintén örül

Ez azt jelenti először is, hogy a gyerek alapjában véve ne
érezze rosszul magát az iskolában. Sokszor a gyerek unatkozik, mást csinál – sokszor jót, de nem azt, amit kellene.
Nem tudnak egymásra igazán figyelni, a tanárra se, az
életben se, „muszáj feladatként” élik meg, s szinte várják
a tanártól, hogy lediktálja a költő életrajzát, ők meg a következő órára megtanulják. Fogalmuk sincs arról, mi az,
hogy irodalom. És amikor szerelmes verset kell írni egy
lánynak, vagy egy kis novellát az anyukájuk névnapjára,
akkor nem tudják, hogy kezdjenek neki. Ez már az alkalmazott irodalom persze. Az irodalom fogalmuk is más,
nem ismerik a szövegben elidőzés örömét, s az lenne a lényeg, hogy ha szépirodalmi szöveget nem is, de legalább
naplót tudjanak írni. Megismerhetnék az alkotás örömét.
Vagy ha nem is akar írni, akkor azt elérni, hogy legalább
örömmel olvasson! Ez az élményközpontú irodalomtanítás lényege, hogy az élettapasztalatai közül egy nélkülözhetetlen lehetőségként megmaradjon az irodalom, hisz a
konferenciákon már nem tudom pontosan, hogy ki fogalmazta meg, de egyetértettünk abban, hogy: Irodalom
nélkül lehet élni, de nem érdemes! Ezt kellene, hogy a 12.
osztály végére érezze a gyerek, ha orvos lesz, ha ügyvéd,
közgazdász, bármi, de Petőfi, Arany, Babits nélkül rendes
közgazdász se lehet.
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