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PROGRAM

2017.

szeptember

28.

8:30–9:00: Regisztráció

9:00–9:10: dr. LIPTAI Kálmán: Rektori köszöntő

9:10–9:30: dr. GYÁNI Gábor plenáris előadása: Történelem és irodalom mint

narratívák

2017.

szeptember

28.

Reneszánsz műveltségtől a klasszicizmus

irodalmáig

I.Szekció

Szekcióvezető: dr. ONDER Csaba

Terem: Líceum 112. sz. terem

Neveléstudomány

II. Szekció

Szekcióvezető: dr. RACSKO Réka

Terem: Líceum 214. sz. terem

csütörtök
9:40–10:00: Posta Anna (DE): A nevelés és
a neolatin költészet összefonódása a
reformáció humanizmusának idején
10:00–10:20: Miski Péter (PPKE): Az
erdélyi fejedelmi udvar képe a magyar
irodalomban
10:20–10:40: Szabó Katalin (ELTE):
„Veszszen inkább az ország!” – Könyves
Kálmán és II. István történelmi
személyisége Dugonics András barokk
drámájában: Bátori Mária

10:40–10:50: kávészünet

10:50–11:10: Markó Anita (ELTE-UW):
Közösségi háló: Az 1500 és 1700 közötti
hungarika jellegű emlékkönyvbejegyzések
hálózata az Inscriptiones Album Amicorum
adatbázis alapján
11:10–11:30: Varga Dániel (ELTE): Helfy
Ignác és az itáliai Petőfi-kultusz
11:30-11:50: Szabó Hajnalka Piroska
(PTE) – Maisch Patrícia (PTE): „A honvéd
özvegye”, avagy a női dimenzió
megjelenése az irodalom- és
történelemoktatásban

11:50–12:10: vita

9:40–10:00: Németh Zoltánné Lőrincz
Zsuzsa (ELTE): Egész napos iskola
vagy egész nap az iskolában?
10:00–10:20: Fodor Zoltán Miklós
(EKE): Az Európai Iskolák Hálózata és
a bennük működő egyik magyar szekció
működése a pedagógiai kihívások
tükrében
10:20–10:40: Tényi Heléna (ÓE): A
puha készségek (soft skills) iskolai
fejlesztésének szerepe és lehetőségei

10:40–10:50: kávészünet

10:50–11:10: Bacsó Benjámin (EKE):
Nevelőszülőknél élő gyermekek érzelmi
intelligenciájának fejlesztése
11:10–11:30: Vas János (DE): Fikció a
történelemben, valóság az irodalomban,
digitalizáció az oktatásban, avagy a
videojátékok összekötő szerepe az
irodalom és a történelem oktatásában
11:30–11:50: Vatai Éva (PTE):
Felfedeztetés helyett magoltatnak a
matematika-tankönyvek

11:50–12:10: vita

12:10–13:00 Fogadás a Líceumban
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2017.

szeptember

28.

Modern irodalom

III. Szekció

Szekcióvezető: dr. BEDNANICS Gábor

Terem: Líceum 112. sz. terem

Történelemtudomány

IV. Szekció

Szekcióvezető: dr. GYÁNI Gábor

Terem: Líceum 214. sz. terem

csütörtök
13:00–13:20: Kispál Dániel (EKE): Népi és
urbánus perspektíva (kánonok
alakulástörténete a 20. és 21. századi
magyar közoktatásban)
13:20–13:40: Szabó Roland (ELTE): A
csöndképzetek mint hangeffektusok –
József Attila tárgyiasuló költészetének
hallható színterei
13:40–14:00: Lehotka Ildikó (DE): Túl a
sorokon – József Attila két versének zenei
megközelítése

14:00–14:10: kávészünet

14:10–14:30: Kovács Zoltán (GFF): Faludy
György Teilhard de Chardin című versének
filozófiai-eszkatológiai elemzése
14:30–14:50: Vámos Gabriella (ELTE):
Egy lap a kulturális tömegmozgalom
szolgálatában – a Művelt Nép (1950-1956)
című folyóirat elemzése
14:50–15:10: Szalkai Réka (ELTE):
Ismeretterjesztés és/vagy népszerűsítés? -
Irodalmi adaptációk a skandináv (dán,
norvég, svéd) némafilmben
15:10–15:30: Herédi Rebeka (EKE): A
mese közvetett nevelési formája
15:30–15:50: Hegedűs Mihály (PPKE):
Mint testnek a kenyér – Az isteni irgalom
Hans Christian Andersen A lány, aki a
kenyérre hágott című meséjében

15:50–16:10: vita

13:00–13:20: Juhász Péter (SZTE): A
steppe országútján a Kárpát-medencébe.
Honfoglalók és meghódoltak
13:20–13:40: Hamzók Judit (EKE):
„Gyámoltalanok” a családban. A
hatvani hóstya területén élő árvák,
félárvák helyzete Eszterházy Károly
egri püspöksége idején az instanciák
alapján
13:40–14:00: Szabóné Sinka Szilvia
(EKE): Rákóczibánya: Egy bányász
település lakosai a népszámlálási
adatok, a törzskönyvek és műszaki-
gazdasági mutatók tükrében

14:00–14:10: kávészünet

14:10–14:30: Barta Tamás (ELTE):
Edward Abramowski önigazgatói-etikai
szocializmusa és „demokratikus
konföderalizmusa”
14:30–14:50: Bánrévi Mónika (EKE):
Oktatás és művelődés Erdődy Gábor
egri püspök időszakában (1715-1744)
14:50–15:10: Sárhegyi Tamás (PPKE):
A rendszerváltás ábrázolása a
középiskolai történelem és földrajz
tankönyvekben

15:10–15:30: vita

17:00-tól: Körséta az egri Líceum épületében, valamint látogatás a Főegyházmegyei

Könyvtárban. A Varázstorony megtekintése.
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2017.

szeptember

29.

9:00–9:30. Regisztráció

9:30–9:50: dr. PUKÁNSZKY Béla plenáris előadása: Új témák és módszerek a

pedagógiatörténeti kutatásokban

2017.

szeptember

29.

Neveléstörténet

V. szekció

Szekcióvezető: dr. PUKÁNSZKY Béla

Terem: Líceum 214. sz. terem

péntek
10:00–10:20: Mizera Tamás (EKE) – Klem Dénes (EKE): „Majd ha énektanításnál a
kezdet nehézségein keresztül-vergődünk…” – Zsasskovszky Ferenc és Endre Egri ének-
kátéja kiadástörténeti és zenepedagógia-történeti összefüggésben
10:20–10:40: Szabó Adrienn (EKE): A magyar zenei felsőoktatás intézményesítésének
kezdetei a dualizmus korában
10:40–11:00: Kiss Henriett (ELTE): A zongora, avagy ismerkedés a hangszerek
világával az 1960-as évek általános iskolai ének-zene óráin
11:00–11:20: Fülep Ádám (EKE): A 20. századi magyar felsőoktatási
könyvtárosképzés helye a neveléstörténetben
11:20–11:40: Törtei Renáta (PPKE): A spanyol nyelvű Thököly-drámák helye a
tudományban
11:40–12:00: Kiss Tímea (SJE): Az olvasás diadala, – avagy egy kortárs trilógia helye
az irodalomórán

12:00–12:20: vita
12:20–13:30: ebédszünet

13:30–13:50: Sütő Erika (ELTE): A Community school Jugoszláviában
13:50–14:10: Nemes-Németh Nóra (ELTE): Székesfehérvár iskolapolitikája a
kiegyezés korában
14:10–14:30: Szabó Zsanett (ELTE): „Az oktatás nem része, függeléke, hanem gerince
a politikának”
14:30–14:50: Mészáros Ádám (EKE): Egy akadémikus plébános, Chobot Ferenc élete
és munkássága a történettudomány és a nevelésügy szolgálatában
14:50–15:10: Szabóné Kozma Katalin (EKE): A filantropizmus nevelési eszméinek
megjelenése Jakob Glatz egyik gyermekkönyvében

15:10–15:30: vita

15:30–15:45: Konferencia zárása:Mizera Tamás,

Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzat,

ügyvivő elnök

16:00-tól: Az Egri Hittudományi Főiskola épületének megtekintése, az Érsekkert

meglátogatása
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Bacsó Benjámin

EKE

benjaminbacso@gmail.com

Nevelőszülőknél élő gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése

A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek a hazai vizsgálatok szerint komoly

lemaradást halmoznak fel többségi társaikhoz képest már a családjukból történő kiemelésük

előtt. Ennek oka az elhanyagolás, veszélyeztetés, bántalmazás lehet. Amikor mi

bántalmazásról beszélünk, akkor nem csak a fizikai erőszakra gondolunk, a verbális agresszió

is ide tartozik. A családokban jelentkező veszélyeztetettségek között az értelmi és érzelmi

téren jelentkező elhanyagolásról elég, ha megjegyezzük, a környezet, amiből a gyermek

származik, gyakran ingerszegény. Nem beszélgetnek a gyermekkel, nem is mesélnek neki,

nincsenek játékai. Ebből fakad, hogy az érzelmeit sem tudja megfelelően kimutatni és kezelni.

Mit tehet egy nevelőszülő? Mit tehet egy pedagógus? Hogyan lehet a nevelőszülőknél lévő

gyermeket érzelmileg fejleszteni? Egy általam végzett pilotkutatás teljesen összhangban van

azzal, amelyet más kutatások is kimutattak, hogy a tanárok alapvetően segítő szándékkal

vannak a pályán. A nevelőszülőknél lévő gyermekek azonban sokszor renitensek, így hamar

elveszítik velük szemben a „türelmet". Hogyan lehet mégis fejlesztő módon segíteni? Erről

szól az előadásom.

Bánrévi Mónika

EKE

bnrv.victoria@gmail.com

Oktatás és művelődés Erdődy Gábor egri püspök időszakában (1715-1744)

A 18. század vezető magyar teológusai a római Collegium Germanicum et Hungaricum

alumnusai voltak, akik tanulmányaikat befejezve hazatérésük után szinte kivétel nélkül magas

főpapi beosztásban tevékenykedtek tovább. A Collegium volt hallgatói Itáliából magukkal

hozták az európai kultúrát, megismerték az itáliai művészetet, a kor tudományos ismereteit,

elsajátították az ottani irodalmat, és hazatérve megszerzett tudásukkal gazdagították az

egyházmegyét és hozzáláttak egy magasabb szintű papképzés alapjainak lerakásához.

A korábbi viszontagságos idők (végvári harcok, török időszak, Rákóczi-szabadságharc) után

Eger városa is a fejlődés útjára lépett, ismét püspöki székhely lett, mely elsőként gróf Erdődy

Gábor Antal püspöksége alatt (1715-1744) indulhatott újra virágzásnak. Ehhez a nagyszabású
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munkához szükség volt papokra, így kezdetben nem volt idő alaposan kiképezni őket. 1718-

ban az egri teológiai képzés két év alatt fejeződött be, ami 1725-től három évre bővült. A

teológia tanulását bölcseleti tanításnak kellett megelőznie, melynek Arisztotelész volt a

gerince és a teológiai oktatásban a scholastica theologia volt a középpont. Az

egyháztudomány fejlődése hamar megkövetelte egy kánonjogi tanszék felállítását, mert az

egyházjog és erkölcs tanulmányozása felettébb szükséges volt a papi pályán lévőknek.

Egerben a kánonjogi katedrát Foglár György egri kanonok állította fel 1740-ben.

A teológiai és jogi képzés mellett megkezdődött az egri könyvállomány gyűjtése, Erdődy

Gábor a teológiai témájú könyvek mellett természettudományos (főleg orvoslás), geográfiával,

történelemmel és hadi tudománnyal foglalkozó könyveket is megszerzett. A városkép is

folyamatosan változott köszönhetően a püspök tevékenységének és művészetpártolásának, aki

főépítésze, Giovanni Battista Carlone terveivel újjá formálta a város arculatát.

Barta Tamás

ELTE

shewanez@gmail.com

Edward Abramowski önigazgatói-etikai szocializmusa és „demokratikus

konföderalizmusa”

Edward Abramowski (1868-1918) a 19. és 20. század fordulójának egyik nagy hatású, széles

érdeklődésű lengyel gondolkodója volt. Lengyel nyelvterületen ő rakta le a pszichológia

tudományos alapjait, de a legtöbben elsősorban szociológiai és politikai-filozófiai munkáiról

ismerik. Abramowski központi témája minden tudományterületen az ember és ember közötti

kapcsolat, az individuumok együttműködési és közösségalkotási képessége volt. 1892-ben a

Lengyel Szocialista Párt (PPS) alapító tagjai között találjuk, részt vett a párt első

programtervezetének megszövegezésében. Így részben neki is köszönhető, hogy a PPS

nemzetközi kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása mellett a független lengyel állam

megteremtésének is egyik fő harcosa lett. Később Abramowski fokozatosan eltávolodott az

egyre harciasabb, a forradalmi terror irányába elmozduló párttól (bár személyes kapcsolatait

régi barátaival később is megtartotta), és egy kisközösségi, etikai szocializmus hirdetője lett.

Ebben a szellemben fogalmazta meg az 1905-ös oroszországi forradalom alatt a parasztság

első lengyel tömegszervezete, a Lengyel Népi Szövetség (PZL) programjának első változatát

is. Előre figyelmeztetett egy állami erőszakkal létrehozandó szocialista rendszer veszélyeire,

jóval a bolsevik forradalom és az európai tanácsköztársaságok létrejötte előtt. Amellett, hogy
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írásaiban gyakran szembeállította a helyi autonóm közösséget az államhatalommal, mint az

elnyomás eszközével (ami miatt sokan anarchistának kiáltották ki), mindig következetes híve

maradt egy új lengyel nemzeti állam létrehozásának.

Előadásomban Edward Abramowski sokszínű, és Magyarországon ma még jórészt ismeretlen

munkásságának, gondolkodásának néhány állandó és változó elemét kívánom bemutatni,

írásain keresztül. Ki kívánok térni arra is, milyen későbbi (szocialista és nem szocialista)

gondolkodóknál találhatjuk meg Abramowski gondolatainak párhuzamait, folytatásait

egészen napjainkig.

Fodor Zoltán Miklós

EKE

zoltan.fodor.0708@gmail.com

Az Európai Iskolák Hálózata és a bennük működő egyik magyar szekció működése a

pedagógiai kihívások tükrében

Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény

kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII.6.) számú Kormányrendelet az Európai Iskolák

Konvenciójához történő csatlakozásunkról szóló döntése értelmében hazánk mindenkori

kormányának is biztosítania kell a kinti magyar külképviseleti dolgozók gyermekei számára a

magyar anyanyelvű pedagógusokat, mindezzel megalapozni a kiküldetést követő újbóli

otthoni integráció zökkenőmentességét. Az I. számú Európai Iskola (Brüsszel) egyike azon

Európai Iskolák Hálózatához tartozó intézményeknek, melyek az Európai Unió

funkcionáriusainak gyermekeinek nevelését vállalta föl elsődleges célként. A fenntartói

feladatokat és a közvetlen szakmai felügyeletet az Európai Unió Oktatási Bizottsága és az

adott anyaország oktatásért felelős minisztériuma látja el.

Előadásomban a brüsszeli I. számú Európai Iskola és a benne 2004 óta működő magyar nyelvi

szekció történetét és működését kívánom bemutatni különös tekintettel a hálózati és az

intézményi rendszer összefüggéseinek feltárására, valamint a lehetséges fejlesztési területekre,

a jelenkori státusz elemzésére és az abból eredő pedagógiai kihívásokra. Munkám során az

elmúlt évtized szakanyagait áttanulmányozva, tanári és tanulói kérdőívek és interjúk

elemzéseit felhasználva, valamint saját tapasztalatommal, vezetői gyakorlatommal kiegészítve

törekedtem tárgyszerű helyzetelemzésre és a jelenkori kihívásoknak megfelelő stratégiai

irányok meghatározására is. Előadásomat és dolgozatomat kivált ajánlom azon kinevezett –

főként természettudományi tantárgyakat tanító – tanároknak, akik pályázatukkal elnyertek egy
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szakmai fejlődést szolgáló lehetőséget, amelynek első időszakában szinte magányosan

kénytelenek felfedezni a rendszerben rejlő pedagógiai lehetőségeket. Egyúttal módszert is

kívánok bemutatni arra, miként implantálható bármely innovatív elem – projekt – egy

hatalmas, több mint 4000 diákkal foglalkozó, multikulturális intézmény rendszeres életébe.

Fülep Ádám

EKE

fulep.adam@uni-eszterhazy.hu

A 20. századi magyar felsőoktatási könyvtárosképzés helye a neveléstörténetben

Előadásomban a 20. századi hazai felsőoktatási könyvtárosképzés kialakulását, elindulását, és

a neveléstörténetben elfoglalt helyét szeretném vizsgálni. A kutatásaimat 2015 őszén, az

Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába való beiratkozásommal

kezdtem. A folyamatban lévő kutatómunkámnak az eddigi eredményeiből tervezett

előadásomban a hazai felsőoktatási könyvtáros szak kialakulásának a körülményeit szeretném

vizsgálni neveléstörténeti kontextusból.

Kutatásaimat a témában már megjelent alapvető könyvtár-, képzés- és neveléstörténeti

szakirodalmak felhasználásával folytatom, amelyek mellett kiemelt figyelmet fordítok az

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található elsődleges források feltárására és

elemzésére is.

A magyarországi felsőoktatási könyvtárosképzés 1949-től számítható elindulásának és

fejlődésének a történetéről már az azt követő időkben születtek összefoglalások, azonban ezek

a munkák a legfrissebbek mellett is leginkább a képzés egyes korszakaira vagy intézményeire

koncentráltak. A magyar felsőoktatási könyvtárosképzés kezdeteitől egy egészen napjainkig

tartó történeti neveléstörténeti áttekintés tehát egy fontos és új mérföldkövet jelenthetne a

szakma számára.
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Hamzók Judit

EKE

judit770@gmail.com

„Gyámoltalanok” a családban A hatvani hóstya területén élő árvák, félárvák helyzete

Eszterházy Károly egri püspöksége idején az instanciák alapján

Eszterházy Károly (1725–1799) egri püspök-főispánhoz nagyszámban érkeztek olyan

panaszkérvények („instanciák”), amelyekben szegény családok végső elkeseredésükben

fordultak az egri püspökhöz. A panaszok feldolgozásával árnyaltabb képet kaphatunk az

Eszterházy idején, a 18. század második felében, Egerben élő családok helyzetéről. A

levelekből kiderül, hogy rengeteg árva, félárva („gyámoltalan”) gyermek élt a városban igen

nehéz körülmények között. Az özvegyen maradt szülők több esetben nemcsak az

élelmezésben várták a püspök és az egri tanács segítségét, hanem gondos segítőkezeket nyújtó

gyámot („tutort”) is reméltek a kisdedek jövőjének biztosítására. Az iratokban továbbá

lényeges, visszatérő elemként jelennek meg a korábbi vagy későbbi örökségek is, amik

számos vitát, ellentétet idéztek elő a meglévő és új családtagok között. Ezért a városi

testületnek és a püspökségnek több esetben dönteni kellett ingatlan eladásokról,

átruházásokról.

Az előadásban bemutatásra kerül a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárban

őrzött a püspökhöz, illetve Eger város tanácsához („magisztrátus”) címzett instancialevelek és

kísérő okiratok, jegyzőkönyvek csoportjai, amelyekből újabb adalékokat lehet nyújtani a 18.

századi Eger mindennapjairól.

Hegedűs Mihály

PPKE

nypd@freemail.hu

Mint testnek a kenyér – az isteni irgalom Hans Christian Andersen A lány, aki a

kenyérre hágott című meséjében

A mese színes szavakba foglalja a történelmet, az életet. Túllép a különböző korokon és

kultúrákon; az emberiség egyetemes értékeit közvetíti, sokszor szimbólumokba kódolva. Az

emberiség múltját és jelenét egy állandó jelenbe sűríti, s az olvasó a főhős próbáit sajátjaként

éli meg és erőt merít a mindennapokra belőlük. A romantika irodalmi rangra emelte a mesét,

gondoljunk csak a Grimm fivérekre. A mese a lélekben rak fészket, s miként az emberi létezés
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legrejtettebb titkai is ott bújnak meg, így a mese egyfajta felfedező utazás is az ember belső

világába.

Előadásomat a mese rövid műfaji áttekintésével kezdem, kitekintéssel a mesék generálta lelki

és pszichés aspektusokra is. Ezt követően a dán szigetek híres szülöttének, Hans Christian

Andersennek (1805–1875) életével és munkásságával foglalkozom, középpontban A lány, aki

a kenyérre hágott című meséjével.

Andersent lenyűgözték nagyanyja elbeszélései és nagyapja faragott figurái. Elbűvölte őt a

tengerparti dűnék és az omladozó udvarházak világa. A Grimm testvérek gyüjteménye; E.T.A.

Hoffmann munkái szintén hatottak rá, s kezdetben népmeséket, babonás történeteket használt

alapul műveiben, ám igazán elismertté a saját ihletésű szerzeményei tették. Ezek közül több is

kultikus magasságokba emelkedett.

Andersen csodálatosan és újszerűen bánt e műfajjal. A mesék klasszikus optimista hangulatát

nyugtalanra, már-már gyötrőre cserélte. Az általam vizsgált, A lány, aki a kenyérre hágott

című mesében Andersen nyomasztóan érzékelteti a bűnt; szívszorítóan a bűnbánatot és

kifejezően az isteni irgalmat.

Elsőként bibliai relevanciák keresésével, analógiákkal közelítek rá a műre. A néprajzi elemek

tanulmányozásával a népi hitvilágnak, szokásoknak, kapcsolódó hagyományoknak kívánok

majd tükröt tartani, s egyben szélesebbre tárni a vizsgált spektrumot. A tárgyalt mese olyan,

mint egy szürreális álom; ennek megfelelően – mint egyfajta különleges dimenzió –

„álomfejtéssel” is megpróbálom a további mélyértelmezést elősegíteni. A leírt szavak

szimbolikus jelentéstartalmának felfedésére tett kísérlettel pedig már a mese transzcendens

mondanivalóját szeretném visszafejteni.

Herédi Rebeka

EKE

hrebi93@gmail.com

A mese közvetett nevelési formája

A mese − mint minden befogadásra szánt szöveg − egyik legfontosabb jellemzője az a benne

foglalt hajlam, hogy azonosulni kíván az olvasójával (vagy hallgatójával). Ezen mozzanat

által a világ, amelyben a cselekmény szerveződik, az olvasó világává is válik, a benne lévő

szereplőkkel együtt.

A gyerekek tehát úgy tudnak azonosulni és tapasztalatot szerezni, hogy egy olyan világot

tesznek magukévá, amelyre kettősség jellemző. Ez a kettősség nemcsak a valóság és a



„A tudomány ekként rajzolja világát” doktorandusz konferencia program- és absztraktfüzet

11

fantázia közti átmenetet jelenti, hanem a jó és rossz közti ellentétet is, mindezt természetesen

bizonyos karakterekre levetítve, amelyek rendszerint ismétlődnek meséről mesére. A

befogadó ezekhez bizonyos képzeteket társít, tulajdonságokat rendel, amelyek nemcsak azért

tudnak állandóak, nem változóak maradni, mert a karaktereknek is megvan a hozzárendelt

szerepe, hanem azért is, mert mindegyik a kollektív tudatból táplálkozik, ez a kollektivitás −

kollektivitása révén − eleve adott minden gyermek számára.

A mesének ebben a stációban történik meg az első lépése a nevelési célzat felé, amely

mindvégig rejtve marad a hallgató, olvasó elől.

Juhász Péter

SZTE

pjuhasz2003@gmail.com

A steppe országútján a Kárpát-medencébe. Honfoglalók és meghódoltak

Nagy múltra tekint vissza a történelemtudományban a középkori népalakulások, a modern

népek etnogenezisének vizsgálata. Ennek a magyar történetírás számára igen érdekes

részterülete a nomád népalakulások, melynek legismertebb magyar művelője Szűcs Jenő volt,

aki a nomádok ún. gentilis közösségi tudatát vizsgálta. A népalakulások összetettsége evidens

tény Európa legnagyobb részében, hiszen számos írott forrás dokumentálta az angol vagy a

francia nép összetett etnogenezisét. Bár a magyar kutatás e téren is lépést tartott a nemzetközi

tudományossággal, mégis, a magyarság kialakulása vonatkozásában csak újabban merült fel

szélesebb körben annak összetettsége. Róna-Tas András tanulmányai mellett kiemelendő

Bálint Csanád Az ethnosz a kora középkorban c. tanulmánya (Századok 2006/2, 277–347).

Bálint hangsúlyozta annak a kutatói szemléletnek a téves mivoltát, amely az elmúlt

évszázadban a magyarságot intakt etnikai egységként vándoroltatta a sztyeppén, a magyar

nyelvbe került idegen kifejezéseket „jövevényszavak”-nak tekintve, mintha szavak és nem

emberek mozogtak volna. A honfoglaló magyarságot az elmúlt évtizedek kutatása, a

nyelvészeti és régészeti kutatás a steppe népeivel ellentétben etnikailag szinte homogénnek

vélte. E szemlélet mellett érthető, hogy az összetett népalakulást valószínűsítő elméletek, mint

például a „Kettős honfoglalás” elképzelése nem értek el nagy sikert, sőt, sajnálatos módon a

tudománytalan teóriák körét erősítették, holott utóbbi kétségtelenül tudományos igényű

hipotézis. Eltekintve a nyelvi konklúzióktól, László Gyula elmélete több, a magyar

népalakulás, a vándorlások és a honfoglalás magyar-török kapcsolatrendszerének az etnikai

heterogenitás szempontjából fontos aspektusát kínálja. Ezeket az újabb etnogenetikai
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eredményekkel együtt érdemes a hagyományos őshaza és vándorlás-elméletek

felülvizsgálatakor felhasználni. Előadásom és tanulmányom ezt célozza meg.

Kispál Dániel

EKE

kispald88@gmail.com

Népi és urbánus perspektíva (kánonok alakulástörténete a 20. és 21. századi magyar

közoktatásban)

Ha az irodalomoktatásról sokrétűen szeretnénk beszélni, semmiképp sem térhetünk ki a

kanonizáció kérdésköre elől, hiszen mindig az aktuális/uralkodó kánon határozza meg, mit is

taníthatunk az iskolában irodalom címszó alatt, illetve mit értünk magán az irodalmon. A

kánonok a különféle társadalmi közösségek életében kiemelkedő szerepet játszanak,

meghatározzák életüknek egy részét, kijelölnek számukra valamilyen utat, körvonalazzák az

adott közösség kultúrájának formálódását.

A magyar közoktatásban két erősen domináló kánon foglal helyet, egy konzervatívabb népi és

egy liberálisabb urbánus kánon. Az irodalmi tananyag alakulása, formálódása tulajdonképpen

ennek a két kánonnak az előtérbe helyeződése és háttérbe szorulása az aktuális politikai

hatalomtól függően. Természetes folyamat ez, hiszen valamiféleképp minden politikai

rendszer olyan irodalmi kánont szeretne az iskolákban, amellyel megszilárdítja saját

ideológiáját, amellyel igazolja önmaga létének és tetteinek jogosságát, és a felnövekvő

generációk gondolkodásába, világlátásába plántálja politikai identitásának magvait.

Előadásomban azt járom körbe, hogyan is alakult a fent említett két pólus váltakozása a 20. és

21. századi Magyarországon az irodalomoktatásban, mindemellett persze kiemelkedő

figyelmet fordítva arra, hogy volt-e egyáltalán olyan időszak hazánkban, amikor a szövegekre

mint esztétikai képződményekre tekintettek, nem pedig a néplélek kivetüléseként próbálták

interpretálni azokat.



„A tudomány ekként rajzolja világát” doktorandusz konferencia program- és absztraktfüzet

13

Kis Henriett

ELTE

kisshen123@gmail.com

A zongora, avagy ismerkedés a hangszerek világával az 1960-as évek általános iskolai

ének-zene óráin

1963 szeptemberében új tanterv (Miklósvári, szerk. 1962) lépett életbe a magyar általános

iskolákban. Az ének-zene tantárgy esetében nagy újdonságot jelentett, hogy a tanterv az

addigi szemelvényanyagot énekes és zenehallgatási szemelvényekre bontotta, mely

utóbbihoz – első ízben – központilag készített hanglemezsorozat is készült az ország

valamennyi általános iskolája számára. A hanglemezsorozat egyik legfontosabb tulajdonsága

az volt, hogy lehetőséget biztosított az egyes hangszerek, hangszeregyüttesek hangjának

bemutatására, ezáltal a tanulók hangszínhallásának fejlesztésére.

A zongora a komolyzene egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb hangszere, ezért ennek a

példáján szeretném bemutatni, hogyan került sor egy-egy új hangszer bemutatására az 1960-

as évek általános iskolai ének-zene óráin. A dokumentum-és tankönyvelemzés módszerét

alkalmazva olyan főbb kérdésekre keresem a válasz, mint hogy (1.) milyen előírásokat

fogalmazott meg a tanterv a hangszer bemutatásával kapcsolatban, (2.) a(z elsősorban ) felső

tagozatos ének-zene tankönyvek (Lugossy és Petneki, 1964a, 1964b; Péter és Petneki, 1965,

1966) milyen szöveges és képi didaktikus apparátussal tudták segíteni a hangszerbemutatást,

végül (3.) a hangzó anyag, a hanglemez (OPI, szerk. 1964a, 1964b, 1964c, 1965, 1966), mely

zeneszerzők mely művein keresztül ismertette meg a tanulókkal a zongora hangját.

Úgy gondolom, hogy az 1960-as évek elején egy módszertanilag jól kidolgozott és felépített,

a korszellemmel haladó, új zenehallgatási program részeként a hangszerek, jelen esetben a

zongora is kellő alapossággal került bemutatásra és e múlt századi példából napjainkban is

sokat lehet tanulni.

Kiss Tímea

SJE

kistimcsi86@gmail.com

Az olvasás diadala, – avagy egy kortárs trilógia helye az irodalomórán

Kutatási témám tágabb értelemben az olvasásfejlesztés. Gyakorló pedagógusként a

problémától fokozatosan jutottam el a tézisig. Kutatásom során megoldási javaslatokat



„A tudomány ekként rajzolja világát” doktorandusz konferencia program- és absztraktfüzet

14

szeretnék adni az irodalomoktatásban felmerülő problémákra, s eközben arra is igyekszem

rámutatni, hogy az oktatásban is szükség van tudományközi kommunikációra, az

irodalomtörténet oktatása mellett nagyobb hangsúlyt kellene fordítani olyan irodalmi

szövegek vizsgálatára, melyek segíthetnek egy tudományközi kommunikációra érzékenyebb

generációt felnevelni. A vizsgálat során több kérdés is felmerült. Vajon miért olvasunk?

Vajon miért olvassunk? Vajon miért olvastassunk?

Az irodalomoktatásra nagy felelősség hárul, mert többek között jelentős szerepe van az

olvasási szokások kialakításában. Az olvasáskultúra milyensége tükrözi a társadalom

tudatállapotát, így tényközlések helyett a tudományos gondolkodás kialakítását, a

problémamegoldó képesség fejlesztését kellene célul kitűzni az oktatás minden szintjén.

Vizsgálataimban a megértés fontosságára, a populáris irodalom létjogosultságára, a

párhuzamos világok tudományterületeket átszövő és összekapcsoló mechanizmusára kívánom

felhívni a figyelmet.

Jelen előadásomban Az éhezők viadala című trilógiát elemzem módszertani szempontból,

illetve igyekszem megoldási lehetőségeket adni, hogyan is lehet a tantervben szereplő

szövegekkel kapcsolatba hozni, s népszerűségét kihasználva valós olvasási élmények alapján

beszélni háborúról, elnyomásról, zsarnokságról és szabadságról.

Klem Dénes – Mizera Tamás

EKE

klemdenes@gmail.com, mizera.tamas@uni-eszterhazy.hu

„Majd ha énektanításnál a kezdet nehézségein keresztül-vergődünk…” – Zsasskovszky

Ferenc és Endre Egri ének-kátéja kiadástörténeti és zenepedagógia-történeti

összefüggésben

A 19. század során, a hazai római katolikus egyház berkein belül is éltek olyan zenészek, akik

igyekeztek a zenetanítás módszertani fejlettségén javítani. Az Egerben több évtizeden

keresztül dolgozó, jelentős zenepedagógiai tevékenységet is végző testvérpár, Zsasskovszky

Ferenc (1819–1887) és Endre (1824–1882) munkája az Egri ének-káté (1860), amely

országosan is ismertté tette nevüket.

Jelen előadásunk kettős célt szolgál. Elsőként elhelyezi a tankönyvet a Zsasskovszky-

testvérek (az egri Érseki Líceumi Nyomda kiadványai alapján rekonstruálható) gazdag

életművében. A nyomda kiadványainak teljességre törekvő feltárása, illetve regisztrálása az
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1755 és 1949 közötti időszak tekintetében a közelmúltban ért véget az Eszterházy Károly

Egyetem kutatóinak részvételével, prezentációnk első része a fenti alapkutatás eredményeire

épül.

Ugyanilyen fontosnak tartjuk a téma zenepedagógia-történeti kontextusát. A káté mint

műforma, a tárgyalt korban igen népszerű volt (Szabó Helga, 1989), a kitüntetett könyv

megjelenéséig mindössze Batizi András Kis énekléstanja (1851) látott napvilágot magyar

nyelven, amely a református felekezet tanítói számára készült. Az előadás a korabeli

zenepedagógiai írások tükrében, a tanítók nézőpontjából értékeli a mű hasznosságát.

Kovács Zoltán

GFF

k.zoli80@gmail.com

Faludy György Teilhard de Chardin című versének filozófiai-eszkatológiai elemzése

Faludy György 1975-ben, Torontóban kiadott, Levelek az utókorhoz című verseskötetében

jelent meg először ez a vers, majd Magyarországon a Vigilia 1982/7. száma közölte le. Maga

a mű 1957 márciusában keletkezett New Yorkban, nem nagy terjedelmű, mindössze tizenkét

rövid sor alkotja, mégis az, amiről ír, sokkal messzebbre mutat. Ebben a kis versben egy, a

keletkezése előtt nem sokkal elhunyt francia származású jezsuita szerzetes, teológus, filozófus

és természettudós életműve van összesűrítve – az ember és a világmindenség jövőjének

víziója. Pierre Teilhard de Chardin a múlt század egyik legnagyobb keresztény gondolkodója,

gondolatai ma már túlléptek a valláson és a filozófián, a természettudományban is gyakran

foglalkoznak vele. Faludy György kiváló érzékkel foglalta össze Teilhard több évtizedes

alkotómunkájának lényegét, ám a vers és az életmű maradéktalan megértéséhez szükséges,

hogy egymás mellé helyezzük a megfelelő részeket, mert így nyer értelmet egymásban a két

mű. A verset hat önálló szakaszra bontva, a szakaszokat Teilhard szavaival demonstrálva

vizsgálom, majd a hat rész három versszakká, s a három versszak egyetlen történetté, egy

egységes egésszé alakul vissza. A verselemzés átvezet bennünket a filozófia és a teológia

területére, azonban enélkül maga a vers érthetetlenné válik, a szavak üresen, jelentés nélkül

maradnak.
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Lehotka Ildikó

DE

lehotkaildiko@gmail.com

Túl a sorokon – József Attila két versének zenei megközelítése

Míg a József Attila versek értelmezése többkötetnyi szakirodalommal bír, addig költeményei

zeneisége háttérbe szorul; a rímre, a hangutánzó szavakra, a formára koncentrál. Két versén

keresztül – a Holt vidék; a Téli éjszaka – vizsgálom a zenei eszközök meglétét, melyek

túlmutatnak a szövegen, a jelentéstartalmat erősítik, többletet, tágabb perspektívát adnak a

szöveghez. A zeneiség mélyebb jelentést kínálhat, ettől válhat megfoghatóbbá vagy éppen

megfoghatatlanná, több érzékre hatóvá egy-egy költemény. A versek vizsgálatát a

komolyzenei elemzések szempontjai alapján végzem.

A vers és zene évszázadokig összeforrott, csak a 18–19. században vált ketté az összetartozó

egység. Lírai műfajként a bordal őrizte meg a szöveg és dallam korábbi egységét, ezek a

dalok azonban már nem énekelt versek; a dal fogalma (és műfaja) a zenére koncentrálódott, a

vers önálló életre kelt. Számos olyan költemény keletkezett azonban, mely zeneiségével hatott,

azonban József Attila költészetével kapcsolatban kevés szó esik a hang- és zenei-ritmikai

hatásról. József Attila Holt vidék (a szerző egyik legkedvesebb verse) és Téli éjszaka verse

szinte hangköltemény (a zenei műfajból kölcsönzött megnevezéssel mindenképp az, ha

elvonatkoztatunk a szavak jelentésétől). Ha a két vers jelentéstartalmán túl vizsgálódunk,

azonnal feltűnik a ritmika, a formai megoldás, a hangzók zeneisége, a hangszín varázsa.

A Holt vidék ritmikája – ha transzformáljuk az akusztikai érzetre – különösen érdekes. Hosszú

mássalhangzók lassítják a vers első felét, alliterációk keltik azt a képzetet, hogy ugyanarról a

(zenei) hangról rugaszkodik el a képzeletbeli dallam, ez által szaggatottabbá, egyben

visszatérővé válik a melodika. A kemény, kopogós szavak elsősorban a ritmust, de a formát is

alakítják, hangszínkeltő hatásukkal együtt. A zenében a szimmetria, gyakran a páros lüktetés

dominál, azonban a vers ötsoros, a záró sor mindössze három szótagos, mintegy kódaként,

kiegészítésként jelenik meg.

A forma – mint a kerek egészet alkotó egység a (nép)dalok mintáját követi, strofikus,

szabályos. A Téli éjszaka formája azonban hosszabb-rövidebb szakaszok váltakozásából

rajzolódik ki. A forma nem strukturálható a szabályos rendbe, a versszakok, gyakran a sorok

hossza eltérő. A költemény felkiáltás/felhívásszerű mondattal nyit (zenei szakkifejezéssel élve

előtéttel), mely ugyan szerves része a műnek, de a kompozíció folyamatában nem jelentkezik

újra. A felépítés improvizációszerű, szint, véletlenszerű, aleatorikus. De nevezhetnénk
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capricciónak is – ez azonban távol áll a vers mélységétől, terjedelmétől. A vers lassúdad zenei

folyamatának gyorsulását egy-egy csomópont képzi, mint a szavak visszatérése, vagy a rövid

sorok feltűnése. Mindkét versben megfigyelhető az onomatopoetikus szavak használata, a

megkomponált lassítás, gyorsítás a zenei folyamat szolgálatában áll, a sokszótagos-

egyszótagos szavak egyfajta dinamikát is adnak. A zaj/zörej/csend hármassága különös

színeket és ritmikát eredményez, a verset olvasó különféle hangszerek, hangszercsoportok

színére asszociálhat.

Maisch Patrícia – Szabó Hajnalka Piroska

PTE-PTE

maischpatricia@gmail.com, szabohajnalkapiroska@gmail.com

„A honvéd özvegye”, avagy a női dimenzió megjelenése az irodalom- és

történelemoktatásban

A kutatás Szendrey Júlia személyén keresztül kívánja bemutatni az irodalom – és

történelemoktatásban megjelenő női dimenziót. A kutatás hipotézise, hogy az általános – és

középiskolai tananyag nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalja a 19. századi magyar

történelem és irodalom női úttörőit. Ezáltal nem fektet hangsúlyt a korabeli társadalom – és

irodalomtörténeti összefüggések (így a nők helyzetének) megvilágítására. Szendrey Júlia

alakja alkalmas lehet arra, hogy interdiszciplináris megközelítéssel rajzolja meg az irodalom,

nevelés és történelem metszetei által manifesztálódó „női világot”.

A kutatás két egységből áll, melynek egyik pillére a nőirodalom korabeli alakulásának

szakirodalmi áttekintése (pl.: Borbíró Fanni, Fábri Anna), a nők magánszférából való kilépése,

illetve megjelenése (és fogadtatása) az irodalmi életben. A primer vázat emellett a Szendrey

Júliára fókuszáló publikációk adják (többek között Gyulai Pál kritikája). A kutatás különös

figyelmet fordít Szendrey Júlia naplójára.

A kutatás történettudományi aspektusát Fischerné Dárdai Ágnes által kidolgozott

tankönyvelemzési modell adaptációja adja, mely általános és középiskolai irodalom – és

történelemtankönyvek Szendrey Júliával kapcsolatos tartalmi elemeit vizsgálja és elemzi

összehasonlító tankönyvelemzés módszerével. E kutatási egység fundamentumát általános

iskolai és középiskolai történelemtankönyvek jelentik, szakirodalmi hátterét (másodlagos

források) pedig egyrészről a nőtudományok (Women's Studies) és a társadalmi nemek

tudománya (Gender Studies), másrészről a tankönyvelemzés elmélete adja.



„A tudomány ekként rajzolja világát” doktorandusz konferencia program- és absztraktfüzet

18

A kutatás eredményeiből megállapítható, hogy Szendrey Júlia az irodalom – és

történelemoktatásban – mint, ahogy a nőkkel kapcsolatos tartalmak is általában – egyoldalúan

és sztereotipikusan jelenik meg. Annak ellenére van ez így, hogy Szendrey Júlia cselekvő és

alkotó emberként a kollektív irodalmi és történelmi tudat alakítója, formálója volt.

Markó Anita

ELTE-Universität Wien

anitamarko89@gmail.com

Közösségi háló: Az 1500 és 1700 közötti hungarika jellegű emlékkönyvbejegyzések

hálózata az Inscriptiones Album Amicorum adatbázis alapján

Az album amicorumok szinte felkínálják a közösségi hálóként való interpretálás lehetőségét.

Az eredetileg feltehetően wittembergi környezetben kialakult, majd a peregrináló diákok által

kedvelt, idézeteket és aláírásokat gyűjtő könyvek és bejegyzéseik digitalizált, adatbázis-

központú kiadásai sokrétű elemzésre adnak lehetőséget. A bejegyzőkből és bejegyzésekből

ugyanis felrajzolható egy olyan művelődési hálózat, amely nemcsak az idézetek filológiai

elemzésére vagy egyes személyek biográfiai adatainak pontosítására adhat lehetőséget, hanem

a tudás áramlásának mintázatai is kiolvashatók belőlük; mutatójává válik többek közt annak,

hogy milyen kapcsolatépítő stratégiák kísérhették az egyén életútját. Előadásomban az album

amicorumokra tehát közösségi hálóként kívánok tekinteni, s az Inscriptiones Album

Amicorum adatbázisban található 1500 és 1700 közötti inscriptiók bejegyzőiből és

albumtulajdonosaiból álló hálózat felrajzolására és elemzésére teszek kísérletet. A hálózatként

való interpretálást módszertani kísérletnek is szánom, amely során a legfőbb kérdésem az,

hogy a hálózattudomány interdiszciplináris kerete és a társadalmi hálózatelemzés

(matematikai és informatikai) eszközei miként adaptálhatóak egy művelődéstörténeti

forráscsoportra, s hogy a megközelítésmód hozzájárulhat-e a már ismert adatok alapján új

vagy eddig esetleg rejtőző filológiai, biográfiai részletek megvilágításához.
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Mészáros Ádám

EKE

addams@totalcar.hu

Egy akadémikus plébános, Chobot Ferenc élete és munkássága a történettudomány és a

nevelésügy szolgálatában

Romhány község társadalomtörténetét kutatva számos olyan adalékkal találkozik a kutató,

amelyek eddig nem kerültek napvilágra. A 19. század második felében, illetve a 20. század

első negyedében a település élete szorosan összekapcsolódott az egyházzal, hiszen

plébániaközpont is volt. A plébános személye így különösen fontos volt; meghatározta a

község nevelésügyét, kulturális életét, valamint hatással volt a politikai életre is.

Előadásomban egy olyan nagyformátumú ember tevékenységét kívánom bemutatni, aki mind

a nevelés, mind a történetírás, mind pedig az irodalom területén jeleskedett. Chobot Ferenc

prépost-plébános 1910–1931 között volt Romhány plébánosa. Ez alatt a két évtized alatt a

település és a plébános élete szorosan összefonódott. Tagja volt a község

képviselőtestületének, így aktívan részt vett a politikai életben. A felekezeti fenntartású

tanoda iskolaszéki elnökeként, plébánosként, valamint képviselőtestületi tagként igen nagy

hatást gyakorolt a község nevelésügyére. Itt kell megemlítenünk, hogy pályájának elején

tanítással is foglalkozott, többek között gróf Károlyi Mihály nevelője is volt. Romhányban az

I. világháború idején jelentkező tanítóhiány miatt szintén ki kellett vennie részét az oktatásból.

A kultúra terén is maradandót alkotott, ugyanis több egyháztörténeti munkája is napvilágot

látott, továbbá a Romhányi plébánia történetét is megírta. Elismertségét bizonyítja az is, hogy

1911-ben a Szent István Társulat tudományos osztályának, majd pedig az ebből 1915-ben

létrejövő Szent István Akadémia Történelem-, jog- és társadalomtudományok osztályának

tagjai közé választották.

Miski Péter

PPKE

peter.miski@gmail.com

Az erdélyi fejedelmi udvar képe a magyar irodalomban

Előadásomban az erdélyi fejedelmi udvar képének bemutatására vállalkozom elsősorban (de

nem kizárólag) az iskolákban kötelező és ajánlott olvasmányok alapján. Gárdonyi Géza Egri

csillagok című regénye pont azt az időszakot öleli fel, amikor a kettős királyválasztás után a
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fenyegető oszmán térnyerés ellenére a főurak még az alapján döntötték el, hogy kit ismernek

el uralkodójuknak, akitől többet remélhettek. A regény kiválóan mutatja be Buda elestét, az

ország három részre szakadását és azt az egyáltalán nem elhanyagolható mozzanatot, amikor

Izabella özvegy királyné gyermekével és udvartartásával együtt a keleti országrészbe

kénytelen áttenni székhelyét, ezáltal is megalapozva a majdani Erdélyi Fejedelemség

létrejöttét.

A második kötet (Németh Imre: Zsarnokok futára) a Báthory-korba kalauzol minket, ahol az

István király halála után lassan meginduló „testvérharc” következtében Zsigmond fejedelem

és unokatestvérei, valamint nagybátyja, Bocskai István alakja is kiválóan ábrázolva hozza

közelebb hozzánk a kort, amelyet Kakas István személyén keresztül mutat be a szerző.

Természetesen kihagyhatatlan Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája, amely Báthory Gábor és

Bethlen Gábor fejedelmek alakját ábrázolja mesterien.

Az előadásban utolsó általam említett két mű Móra Ferenc Rab ember fiai, valamint Jókai

Mór Török világ Magyarországon című írása, amely már a fejedelemség utolsó korszakába

enged betekintést. Itt a területileg megcsonkított, a török és tatár pusztításokat túlélők ország

vezetője, Apafi Mihály udvara jelenik meg az olvasó számára. Ebben az időben a korábbi

állapotokhoz képest az uralkodói hatalom tekintélye már nem olyan, mint régen, a

fejedelemnek jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy jó viszonyban legyen a környező pasákkal,

akik ezt anyagilag is igyekeztek kihasználni. Jókai még több történelmi személlyel dolgozik

regényében, a fejedelem mellett Thököly Imre és Teleki Mihály alakja is megjelenik a 17.

század utolsó évtizedeit bemutató írásában.

Nemes-Németh Nóra

ELTE

nemes.nemeth.nora@gmail.com

Székesfehérvár iskolapolitikája a kiegyezés korában

A dualizmust megelőző időszakban Székesfehérvár számára középfokú iskola fenntartása

nem jelentett közvetlen feladatot, hiszen az egyetlen gimnázium felekezeti fenntartásban

működött. A polgári korszak e tekintetben változást hozott. A jezsuita, pálos, majd ciszterci

rend fenntartásában működő gimnázium évszázados hagyományai mellett a város vezetőinek

támogató hozzáállása biztos alapot nyújtott a meglévő iskolastruktúra fejlődése, a létrejött

tanintézetek differenciálódása számára. A város vezetősége figyelembe vette a kor és a

társadalom igényeit, s támogató hozzáállást mutatott a gyakorlati jellegű szakiskolák,
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valamint a leánynevelés színterének életre hívásában és támogatásában. Mind a polgári

kezdeményezéseknek mind a törvényi előírásoknak igyekezett eleget tenni, melynek nyomán

a századfordulóra több középfokú és középszintű intézetet is magáénak tudhatott.

Előadásomban Székesfehérvár fent említett iskolahálózatának fejlesztésére tett törekvéseit, az

iskolákra fordított invesztíciót vizsgálom. Beszélhetünk-e a dualizmus kori Székesfehérváron

hosszú távon megtervezett, tudatos iskolapolitikáról? Megmarad-e a város vezetőinek

támogató hozzáállása a differenciálódó iskolahálózat következtében egyre gyarapodó anyagi

terhek mellett? Vizsgálat alá vonom továbbá a felekezeti fenntartásban lévő intézmények és a

város közötti érintkezés mibenlétét, mindenekelőtt ezek anyagi támogatásának formáit és

mértékét. Az előadás periferikus, de a témához szorosan kapcsolódó részét képezi az

iskolaépítkezések urbanizációs fejlődésre, a városkép alakulására tett hatása.

Németh Zoltánné Lőrincz Zsuzsa

ELTE

nzsuzsaeger@gmail.com

Egész napos iskola vagy egész nap az iskolában?

Az utóbbi évtized oktatáspolitikájának jellemző vonulata az egész napos iskola

koncepciójának megjelenése Magyarországon. Több európai országban már évtizedek óta

egész napos oktatásban vesznek részt a gyermekek. Egyes országokban a közelmúltban

bekövetkezett „PISA-sokk” hatására döntöttek úgy, hogy komplex ellátást nyújtó

intézményeket hoznak létre.

A szakirodalomban az egész napos iskolát a hátrányok leküzdésének, az esélyegyenlőség

növelésének egyik eszközeként tekintik. Kiemelik az egész napos iskola eszköz jellegét,

amelynek hatékonysága a belső tartalmától, a minőségétől függ. Még nincs egyértelmű válasz,

hogy a minőségi tanórai és szabadidős foglalkozásokkal működő egész napos iskola alkalmas-

e a nevelés és az oktatás hatékonyabbá tételére.

Hazánkban 2013. szeptember 1-től az általános iskolai időkeret kibővült. A köznevelési

törvény bevezetése óta új fogalomként jelent meg az egész napos iskola mint választható

iskolaszervezési forma, amelyben a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva

kell megszervezni a tanórákat és az egyéb foglalkozásokat. Új intézkedésként a törvény a

köznevelési intézmények számára kötelező nyitva tartást ír elő délután tizenhat vagy tizenhét

óráig.
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Kutatásomban arra keresem a választ, hogy az egész napos iskolai program szerint működő

iskolák hogyan teljesítik a törvényben megfogalmazott egész napos iskola feltételeket és

milyen arányban jellemzi az iskolákat a szűken értelmezett oktatási-nevelési feladatokon

túlmutató szerepvállalás. Továbbá feltárom, hogy az addig nem egész napos program szerint

működő iskolák hogyan alkalmazkodnak az új időkeret adta kötelezettségekhez. A

megnövekedett iskolában töltött időt mire használják fel? Beszámolóm egy országos felmérés

alapján és egy város általános iskoláiban tanárokkal, szülőkkel és gyerekekkel készített

interjúk alapján készült.

A témát aktuálissá teszi az, hogy a köznevelési törvény a délutáni bent tartózkodásból

fokozatos átmenetet teremtve kívánja elterjeszteni az egész napos iskolát.

Posta Anna

DE

postaanna89@gmail.com

A nevelés és a neolatin költészet összefonódása a reformáció humanizmusának idején

Előadásomban annak bemutatására vállalkozom, hogy a 16. századi németországi és hazai

protestáns neolatin költészet Sacra Poetica műfajcsoportja miképpen tükrözi a korszak

pedagógiai elgondolásait. A reformáció humanizmusának oktatása a docta pietas eszméjére

épült. Ez a kétpólusú műveltségmodell egyszerre követelte meg a klasszikus tudományokban

való jártasságot és a vallási ismeretek elsajátítását. Mi több, a beszédművészet diszciplínái

(retorika, grammatika, dialektika) mintegy eszközként szolgáltak a Szentírás helyenként

bonyolultabb textusainak értelmezéséhez. A korszak humanistái amellett, hogy jelentős

irodalmi tevékenységet folytattak, többnyire egy-egy nagyobb egyetem professzoraként is

működtek, így a két terület közötti koncepcionális kölcsönhatások elkerülhetetlenné váltak. A

német humanisták közül vezéralakként emelkedik ki Philipp Melanchthon, a wittenbergi

akadémia tanára, aki pedagógiai jellegű disputációiban egyre hangsúlyozza az antik

széptudományok elsajátításának fontosságát és az így megszerzett nyelvi kompetenciák

kiemelt szerepét a Biblia-interpretációban. Ennek a pedagógiai programnak a lenyomataként

és mintegy propagálójaként virágzik a 16. században a neolatin költészet Sacra Poetica

irányzata, amely terminus tulajdonképpen a két pólus összekapcsolásából született

műfajcsoportot jelöli: (1.) egyfelől konkrét ó- és újszövetségi szövegek latin nyelvre, antik

metrumra és műfajra való átültetéséről beszélhetünk, (2.) más esetekben pedig éppen egy-egy

antik műfaj vagy konkrét mű telítődik meg biblikus tartalommal. Az utóbbit



„A tudomány ekként rajzolja világát” doktorandusz konferencia program- és absztraktfüzet

23

krisztianizálásnak, míg az előbbit antikizálásnak nevezhetjük. A szent költészet németországi

és hazai képviselői majd mindannyian jártak, tanultak vagy tanítottak a wittenbergi

akadémián, s így az ő gondolkodásukra, későbbi pályafutásukra közvetlenül vagy

(Melanchthon 1560-as halálát követően) közvetve minden bizonnyal hatást gyakorolhatott az

akadémia bölcsészeti fakultásának élén hosszú évekig működő Philipp Melanchthon személye,

elvei, szellemi hagyatéka, köztük azon (pedagógiai) gondolatai, amelyek a klasszikus

széptudományoknak a Biblia-magyarázatban betöltött szerepéről szólnak.

Sárhegyi Tamás

PPKE

sarhegyi.tamas@gmail.com

A rendszerváltás ábrázolása a középiskolai történelem és földrajz tankönyvekben

A rendszerváltás ténye, története, fogalma, következményei és a társadalmi-politikai és a

történeti diskurzusban elfoglalt szerepe elsődleges és másodlagos tapasztalat a korban élő

generációknak. Iskolai környezetben ezzel a történelem és földrajz tantárgy keretében

találkoznak a diákok, ennek a megismerési folyamatnak egyik hitelesnek tűnő lenyomata a

középiskolai történelem és földrajz tankönyvek, amelyek a kerettantervek előírásai alapján

készülnek. Az előadás célja a komplex elemzésen túl, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a

választott téma tankönyvi ábrázolásához és megjelenítéséhez, hiszen korunk elvárásai,

amelyek a különböző tantervi dokumentumokban lecsapódnak, nem feltétlen jelennek meg

következetesen a tankönyvek világában. A téma egységes leírása és ábrázolása azért is fontos,

mert az állampolgárságra, demokráciára nevelés az egyik elsődleges nevelési cél és szempont

a Nemzeti Alaptanterv szerint. A történelem tantárgy egyben magában foglalja a Nyugat-

Európában már régebb óta elterjedt ’civic’ tantárgyat, az állampolgári ismereteket. A

demokráciára nevelés mellett - a curriculum előírásai szerint - meg kell valósulnia a nemzeti

öntudatra nevelésnek is. Magyarország 1989 óta demokratikus államformája a köztársaság,

tehát a nemzeti identitás kialakítására tett bármilyen kísérlet csakis ebben a kontextusban

képzelhető el. A rendszerváltás témájának vizsgálata azért is fontos, mert 1989-től említhető

Magyarország történetében a liberális demokrácia tényleges megvalósulásának a lehetősége.

Ekkortól nemcsak az ország határain belül élő társadalom élete változott meg gyökeresen,

hanem a határokon túl élő magyar közösségek élete is. Tehát ha magyar nemzeti öntudatra és

demokráciára nevelésről beszélünk az elsődleges kérdés, hogy mióta beszélhetünk

demokráciáról, hogyan valósult meg, milyen közvetlen előzményei, következményei voltak és
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vannak? Ezekre a kérdésekre a magyar közoktatás rendszerén belül a történelem és földrajz

tantárgyak tudásanyaga adhat választ, ami a tankönyvi ábrázolásokon keresztül érhető tetten.

Sütő Erika

ELTE

serika@jgypk.szte.hu

A Community school Jugoszláviában

A volt európai szocialista országok között kivételes helyzete volt Jugoszláviának. Tito

különutas politikája miatt az 1948-as szakítás után a jugoszláv politika a gazdasági-politikai

kényszer miatt is egyre inkább nyugat felé orientálódott. Jugoszlávia továbbra is szocialista

állam maradt, megtartotta föderatív jellegét, és ezek mellé később az elnemkötelezettség és az

önigazgatás is társult. A térség stabilizálódása a nyugati hatalmaknak is érdeke volt, így az

ország részesült a Marshall-terv segélyprogramjából, az OECD-ben megfigyelőként vehetett

részt, és a miniszteri tanácsban is képviseltette magát. Az oktatásra fordított anyagi források, a

kisebbségekkel toleráns oktatáspolitika, illetve a nyugati oktatáspolitikai tendenciák

megjelenése miatt Jugoszlávia az oktatás területén is a kelet-európai államok élén haladt.

A ’60-as években indult el Jugoszláviában a közoktatás reformja, melynek politikai célja a

kialakult új rendszer legitimálása volt. A JKP X. kongresszusa határozta meg a nevelés és

oktatás szocialista önigazgatású átalakításával kapcsolatos feladatokat. Jugoszlávia képviselői

az 1970-es párizsi oktatásfejlesztési konferencián beszámoltak az oktatási rendszer

átalakításáról. 1973-ban az UNESCO kiadásában megjelent egy ismertető az önigazgatású

általános iskoláról, melyet a koncepció egyik kidolgozója, Stevan Bezdanov írt A Community

School in Yugoslavia címmel. A kiadvány angol, francia és spanyol nyelven jelent meg az

OECD számára.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam: az önigazgatású általános iskolával

kapcsolatos jugoszláv dokumentumok és az OECD számára készült dokumentumok

összevetésével kétféle olvasat rajzolódik ki. A jugoszláv források a titoizmus és az

önigazgatási szocializmus megvalósulását látták az új koncepcióban, a „Community school”

pedig az ideológiát mellőzve, „közösségi” névvel ellátva egy olyan olvasatát mutatja ennek az

iskolatípusnak, amely bevezethető a nyugat-európai országokban is.
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Szabó Adrienn

EKE

saltarello1@gmail.com

A magyar zenei felsőoktatás intézményesítésének kezdetei a dualizmus korában

Előadásom elején azokra a társadalmi viszonyokra szeretnék rávilágítani, amelyek 1870 körül

életre hívták a Zeneakadémia mint Magyarország első zenei felsőoktatási intézménye

szükségességének gondolatát, valamint kitérnék azokra a sajtóban is nagy visszhangot kapó

politikai csatározásokra, melyek nem kevés akadályt gördítettek az intézmény megalapítása

elé. A Zeneakadémia működésének első éveiben komoly nehézségekkel küzdött, mígnem

1907-ben beköltözhetett mai központjába, az impozáns Király utcai épületbe – erről szól a

prezentáció második része. Előadásom utolsó része azzal foglalkozik, miként tükröződött a

dualizmus korának magyarságtudata az intézmény pedagógiai szemléletében, illetve milyen

szerepe volt egy központi felsőfokú képzés létrejöttének a magyar zenei szaknyelv

kialakulásában és egységesítésében.

Szabó Katalin

ELTE

katalinszabo@caesar.elte.hu

„Veszszen inkább az ország!” - Könyves Kálmán és II. István történelmi személyisége

Dugonics András barokk drámájában: Bátori Mária

Dugonics András egyetemi oktató egyik legjobb munkájának Bátori Mária című

szomorújátékát (1794) tartják. A dráma forrása Soden Ignes de Castro (München, 1784) című

darabja, de a téma a magyar középkorba került áthelyezésre.

Könyves Kálmán udvarába győztes csatából érkezik haza István magyar királyi herceg (a

későbbi II. István magyar király, ur. 1116-1131) felesége, Judit három hónapja bekövetkezett

halálát követően. A konfliktus abból származik, hogy István, boldogtalan, politikai érdekből

kötetett első házasságából szabadulva, nem kívánja gyászolni elhunyt hitvesét, hanem régtől

tartó szerelmes érzületeitől vezérelve már a szentségi házasság ideje alatt is folytatott szeretői

viszonyát kívánja a házasság szintjére emelni Bátori Máriával, s ezzel elzárkózik az újabb

érdekházasságtól. A 18. századi irodalom specifikus motívumai érhetők tetten a mű szövegén:

ezek egyébként is jellemzik Dugonics munkáit. Kálmán és István ellentétében Dugonics nem
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csak a korszakban megszokott elemet, ti. a szülői akaratnak való meghajlás elutasítását

helyezi színpadra (amely Shakespeare és Molière drámáiban is megjelenik), hanem felsejlik a

konfliktusban az országot felégető, apa és fia között kirobbanó trónviszály is („ha én

páncélomba felöltözöm, és sisakolt fővel paripámra felülök, reszkedni fog nem csak királyi

házad, hanem egész országod”). Amikor a keresztény erkölcsöket magasztalja, még a főhősről

is képes kritikát megfogalmazni („[ha Istvánhoz való hajlandóságát kiveszszük] igen

gyönyörű erkölcsű”), a szakirodalom szerint ugyanakkor az igazi dramaturgiai

alapszituációkhoz éppen úgy nincs érzéke az érzelmes karakterek túl erős megjelenítése miatt,

ahogy iskoladrámáiban se. Ezt előadásomban szeretném megcáfolni. A hibákért Dugonicsnál

továbbra sem az uralkodó a hibás (ahogy más történelmi műveiben sem), hanem a tanácsadók,

akik a hatalomnak és saját érdekeiknek mindenkori elvtelen kiszolgálói („Egyet értenek tehát?

Atya! Mondjad hogy a nap cserebogár, a hold lopótök, a csillagok vargányák. Avagy

parancsold, hogy a korona örökösének torka megmetszettesen, és meglátod, hogy veled egyet

értenek ezen válogatott érdemes embereid”). István herceg tragédiája a drámában, hogy a

drámai dilemmát rossz végről fogatja meg Kálmán királlyal ármánykodó tanácsosa:

„Válaszszon egyet e kettőből magának: Éljen Mária, de az ország elveszszen. Avagy haljon

meg Mária, de az ország épüljön.”

Előadásomban a szomorújáték alapján szeretnék beszélni Dugonics történelemszemléletéről,

valamint arról, hogy mennyiben fedezhetők fel Dugonics iskoladrámáihoz (pl. József

eladatása 1762, Menekmus 1766, A fazék 1774, Tárházi 1789 stb.) képest új szerkesztési

szabályok a magyar történelmi drámáiban.

Szabó Roland

ELTE

szabo.roland@btk.elte.hu

A csöndképzetek mint hangeffektusok – József Attila tárgyiasuló költészetének hallható

színterei

József Attila költészetének a „tárgyiasuló” líra paradigma alatt tárgyalt költeményei közül

talán a két legismertebb, a Holt vidék, valamint a Téli éjszaka rendelkezik a legnagyobb

kánonnal. A szakirodalom módszertani kultúrájának változásai ellenére sem hanyatlott a

szövegek sikere.

Tverdota György a Holt vidék című tanulmányában rámutat arra, hogy a költemény olvasóra

gyakorolt elementáris hatását nem a leírt tájban, hanem másutt: a leírás módjában kell
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keresnünk. Beney Zsuzsa a Mintha a létből ballagna haza írásában a vers prózai

megértésének lehetetlenségére hívja föl a figyelmet, hiszen a Téli éjszaka olyan szótlan

létállapot, amely ezzel a szótlanságával a lét kifejezhetetlenségét közvetíti felénk.

Okfejtésem alapjául a fentebb említett két szerző tanulmányaiban megfogalmazott hallgatás,

mint az elmondás módja szolgál. Feltételezéseim szerint a „csönd”, mint hanghatás –

pontosabban a szövegek által a befogadóban keltett minden további hangasszociációt

fölerősítő jelenség – a versekben megszólaló egyik legfontosabb eszköze a megnyilatkozásra.

Tverdota György a Holt vidék értelmezése kapcsán a szubjektum-reprezentáció négy

aspektusát különíti el: a látvány megjelenítését, a látványhoz fűzött kiegészítéseket, a látvány

értékelését, valamint a látvány megfogalmazását. Olvasatomban a látvány mellett ötödik

aspektusként erőteljesen jelen van a hallás és hanghatáskeltés aspektusa, mint a beszélő

önreprezentációja is. Ebben a költeményben a hanghatások – ropogások, zörgések – által

megidézett képzetek úgy válnak intenzívvé, hogy azok erőteljes hallhatóságát a körülöttük a

látvány által megidézett csönd teszi lehetővé.

A Téli éjszaka mozgalmasabb és vizuálisabb világot mutat. Az érzékelés metaforikussága

alapvető működtetője és szervezőelve a költeménynek. Már a felütés – Légy fegyelmezett! –

arra figyelmeztet, hogy a versvilág ismeretében a hanghatások keltette asszociációk csak

akkor válhatnak életszerűvé, ha csönd veszi őket körül: Légy csöndben! A lassú mozgás –

Mintha a létből ballagna haza – és az emberhiány – Szép embertelenség – által a látványban

az élet hiányára rámutató sorok, vagy a fizikai értelemben vett negatív érzések – hideg űr –

valódi érzékelhetőségét a molekulák összekoccanása teszi még inkább nyomasztóbbá és

riasztóvá. A koccanás momentuma szinte fájdalmas hanghatásként szintetizálódik az

olvasóban, azáltal, hogy a csönd idegesítő jelenlétébe botlunk: Hallod-e, csont, a csöndet?

Egy olyan átfogó jelentésháló készítése szükséges mindkét költemény esetében, amely

számba veszi a hallgatáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szövegbeli utalásokat,

majd ezek gyakoriságának összevetése a látványelemek sűrűségével további konzekvenciák

megfogalmazását helyezheti kilátásba.

Feltételezéseim szerint a „csönd” mint meghatározó hangeffektus a József Attila-líra jelentős

részében jelen van olyan, a csomópontokban megjelenő jelentéshordozó hálózatként, amely

már a húszas években is szervezőelvként működött, és a harmincas évek érett líratermésének

jelentékeny részében is fölfedezhető.
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Szabó Zsanett

ELTE

luciaszabo@gmail.com

„Az oktatás nem része, függeléke, hanem gerince a politikának”

Az oktatás a demokratizálás eszközét jelentheti. Az oktatás azonban csak akkor bír egy népet

a valódi szabadság és jólét színvonalára emelni, ha az állam intézményei a gyakorlati életben

is értékesíteni bírják a azon erőket, melyeket a tanoda fölszerel.

Jelen előadás Schvarcz Gyula demokrácia felfogásának bemutatását tűzi ki célul, amelynek

alapja az állami intézmények műveltségi alapon történő megszervezése és a szaktudás

preferenciája. Schvarz elméletében egyik feltétel azonban nem működik a másik nélkül a

magyar viszonylatokban, ugyanis hiába történne meg egy államszervezeti reform, ha a

felállított feltételek szerint éppen a „tanult nép” hiányozna a konstrukcióból. Erre tekintettel

tehát először el kell fogadnunk hazánk műveltségi viszonyaira vonatkozó tényeket, és elő kell

készíteni egy nagy kiábrándulásra a közvéleményt.

A korszerű oktatási rendszer és a demokratikus jogintézmények „kéz a kézben” járnak. Emez

nélkül nem fognak működni és megszilárdulni az alkotmányos intézmények, amaz nélkül

pedig nem lesz hol gyakorolni az alkotmányos, állampolgári, politikai jogokat. Schvarcz

elmélete az alkotmányos (jog)intézmények és a társadalmi kölcsönhatások relációja szerint

dimenzionálja át az oktatást és az államszervezetet.

Szabóné Kozma Katalin

EKE

kozmakatalin@gmail.com

A filantropizmus nevelési eszméinek megjelenése Jakob Glatz egyik gyermekkönyvében

A filantropisták célja az olyan, a társadalom számára hasznos polgár kiművelése volt, aki a

munkájához szükséges gyakorlati ismeretek mellett megfelelő erkölcsi neveltetéssel is

rendelkezett. A 18. század végétől a megfelelő erkölcsi nevelést segítendő jelentek meg a

gyermekek számára a morális-erkölcsi töltetű olvasmányok.

Jakob Glatz, szepességi származású evangélikus lelkész nyolc évet töltött nevelőként

Salzmann schnepfenthali filantropinumában. Glatz, Salzmann hatására, a filantropizmus

szellemében írta a gyermekek és a fiatalok számára morális-nevelő célzatú könyveit.
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Az előadás célja az, hogy Jakob Glatz egyik, gyermekeknek szánt művét (Glatz, Jakob: Die

frohen Kinder, oder Erzählungen und Bilder aus der Kinderwelt. - Les enfans joyeux ou

Historiettes et Figures du monde des enfans.Wien, Triest, Baden, 1806.) elemezve vizsgálom

a filantropizmus eszméjének irodalmi alkotásban történő megjelenését.

A kutatás keretein belül a hagyományos forráselemzés mellett tartalomelemzést használok.

Szabóné Sinka Szilvia

EKE

szabonesinkaszilvia@gmail.com

Rákóczibánya: Egy bányász település lakosai a népszámlálási adatok, a törzskönyvek és

műszaki-gazdasági mutatók tükrében

A történelmi probléma, amelyre rá szeretnék mutatni, a következő: a modernizáció és egyúttal

az iparosodás 19. századi magyarországi előretörésének köszönhetően megnőtt az igény

nyersanyagok iránt, így megindult a barnakőszén kitermelése a nógrádi szénmedencében is.

Igazából a 20. században teljesedtek ki a szénbányák megnyitásai, az egyre fokozódó

nyersanyag hiány miatt, amelyek maguk után vonták a bányákra épülő kolóniák létrejöttét.

Rákóczibánya egy kis Nógrád megyei bányász település a Mátra lábánál. Kialakulását

egyértelműen a bányászat elindulásának köszönhette. A település lakosainak és egyúttal

rákóczibányai bányák dolgozóinak és a település lakóinak összetételét sikerült rekonstruálni a

népszámlálási adatok, a bányászati törzskönyvek és a műszaki-gazdasági statisztikák

segítségével.

A népszámlálási mutatók a település összes lakójára vonatkozó adatokat ismertetik,

bemutatják a település fejlődési ívét és segítségükkel ki lehet mutatni a bányák bezárásának

népesedési hatásait is, míg az utóbbi kettő dokumentum főként a bányászati alkalmazottak és

családtagjaik adataival szolgál.

A település bányái az 1950-es és 1960-as években működtek, ezen évtizedek keresztmetszete

rajzolódik ki a törzskönyveknek köszönhetően. Az első évtizedben az 5 bányából 3, míg a

második során 4 adatai állnak rendelkezésre. A törzskönyveknek köszönhetően a bányászati

alkalmazottak nemi megoszlása, születési és lakóhelye, iskolai és szakmai végzettsége,

valamint gyermekvállalása is rekonstruálható. A bányászati törzskönyvek segítségével

átfogóan és egyben részletesen szemléltethetőek az egyes bányászatban előforduló szakmák.

A műszaki-gazdasági anyagok magában foglalják mind az 5 bánya alkalmazottait

munkaköreik alapján az 1960-as években, ennek köszönhetően a bányászati törzskönyvek
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adatai kiegészülnek és összevethetővé válnak a két dokumentum információi. A műszaki-

gazdasági dokumentumok segítségével a ledolgozott műszakok szerint lehet látni a dolgozók

létszámának alakulását.

Szalkai Réka Zsuzsanna

ELTE

reckita@gmail.com

Ismeretterjesztés és/vagy népszerűsítés? – Irodalmi adaptációk a skandináv (dán,

norvég, svéd) némafilmben

Doktori értekezésem és kutatásaim témája a skandináv, ezen belül is a dán, norvég és svéd

némafilm irodalmi adaptációk szempontjából való általános feltérképezése, ugyanakkor

egyedi művek részletes vizsgálatával is foglalkozom – vö. irodalmi alapmű, forgatókönyvek,

filmes feldolgozások vizsgálata és egybevetése. A téma eddig viszonylag kevés kutatói

figyelmet kapott, ezért e hiánypótló dolgozat s a kutatás nagy részét saját elemzéseim teszik ki,

persze ugyanakkor figyelembe veszem a különböző tendenciákról, stílusokról és műfajokról

alkotott téziseket, az azokat tartalmazó összefoglaló műveket, korábbi, egyedi analíziseket,

kritikai írásokat is.

Kutatásaim megengedik a téma több szempontból való, interdiszciplináris vizsgálatát is, így a

„A tudomány ekként rajzolja világát” című konferenciára tervezett előadásomon, annak

alapvető irányelvének is megfelelően, a korai filmes adaptációkat az irodalmi

ismeretterjesztés részeként vizsgálom meg. Míg a némafilmes feldolgozások nagyban

támaszkodnak az eredeti szövegekre, a korabeli technikai hiányosságok miatt is, ugyanakkor

már a filmtörténet e korai szakaszában is használatba vették az új médiumot irodalmi művek

és az azokban is megjelenő nemzeti értékek népszerűsítése, vagy éppen kritikai

kérdésfelvetések megjelenítése végett. Előadásomban az eddigi kutatásaim tanúsága szerinti

legreprezentatívabb példákkal is szemléltetve igyekszem bemutatni, milyen „politikai”

megfontolások szerint válogatták ki a némafilmes adaptációra szánt irodalmi alapműveket. A

Nobel-díjas norvég Knut Hamsun alapműveinek feldolgozásaitól kezdve a szintén e neves

elismeréssel kitüntetett Selma Lagerlöf és a korai svéd film úgynevezett „aranykorának”

szerencsés összecsiszolódásán keresztül jutunk el a társadalomkritikus dán író, Herman Bang

adaptációiig, míg arra is kitérek, mi történt a némafilmes feldolgozások szempontjából a

hazánkban is számos oktatási penzumban szereplő skandináv drámaíró-óriások, Henrik Ibsen,

illetve August Strindberg műveivel.
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A puha készségek (soft skills) iskolai fejlesztésének szerepe és lehetőségei

A tudásalapú társadalom igénye és a munkaadók elvárásai generálják annak szükségességét,

hogy magasan képzett, változatos készségekkel és a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható

kompetenciákkal rendelkező fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra.

A tanulmány célja a kemény és puha készségek (hard and soft skills) értelmezése, a közöttük

lévő kapcsolat feltérképezése, az intelligencia, az emocionális intelligencia és a puha

készségek közötti kapcsolat bemutatása, valamint az oktatás szerepének áttekintése a puha

készségek fejlesztésében.

Evidens, hogy a puha készségek fejlesztését integrálni kell az iskolai oktatás tantervébe. Az

oktatókat, tanárokat ösztönözni kell, hogy vállaljanak szerepet a puha készségek

fejlesztésében. E készségek nagyon fontosak az egyén személyiségének alakulásában is. A

felvételi beszélgetések során a munkáltatók kifejezetten kíváncsiak arra, hogy mit tudnak a

munkavállalók nyújtani e területen a műszaki vagy a tudományos ismereteken túl.

A tanulmány empirikus kutatáshoz kíván elméleti alapot nyújtani azon lágy készségek

területén, amelyeket az iskolai tanulmányok során leginkább fejleszteni lehet.

Tanulmányunkban az irodalomkutatás eredményeit kívánjuk bemutatni.

Törtei Renáta
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A spanyol nyelvű Thököly-drámák helye a tudományban

Thököly Imre gróf személyének megjelenése a 17–18. századi spanyol kultúrában, olyannyira

ismeretlen terep a magyar tudomány tárában, hogy egészen új távlatokat képes rajzolni

számunkra erről a korszakról és az ekkor végbemenő eseményekről, helyszínekről és

személyekről egyaránt.

Doktori kutatásom egy olyan szakaszához érkezett, mely jelenleg egy új szegmensét érinti

mind az irodalom-, mind a történettudománynak csak úgy, mint a képzőművészetnek.

Thököly figurájának megjelenése a spanyol köztudatban, illetve a művészetek világában
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egyaránt tartogat meglepetéseket, hiszen a legkülönbözőbb megjelenési formákban köszönnek

vissza újabbnál újabb – a gróffal kapcsolatos – forrásanyagok: levelezések, drámák

(színdarabok), versek, röpiratok, korabeli történeti munkák, vagy legyen szó akár

festményekről is.

Az előadás célja a kutatás alapját kitevő spanyol hungarika anyag bemutatása, nagy hangsúlyt

helyezve arra az újdonságszámba sorolható számos műre, forrásmunkára, mely még

ismeretlen a magyar kutatók előtt. Illetve a további kutatás alapját képezi még a Thökölyvel

kapcsolatba hozható drámák és más irodalmi művek felvetése, bemutatása és történeti

kontextusba helyezése. Az előadásban kísérletet tennék megrajzolni a kor és a művek

keletkezésének körülményeit, illetve kiragadva egy-egy szemléletes példát a drámák közül,

igyekezve a téma egyediségét és fontosságát kihangsúlyozni.

Vámos Gabriella
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Egy lap a kulturális tömegmozgalom szolgálatában – a Művelt Nép (1950-1956) című

folyóirat elemzése

Előadásom során az 1950-es évek politikájának kultúrára gyakorolt hatását szeretném

bemutatni, amelyhez az 1950 márciusától 1956 októberéig megjelenő Művelt Nép című

folyóiratot hívom segítségül. A lapot az 1949-ben létrehozott Népművelési Minisztérium adta

ki, amelynek vezetője Révai József volt. A lap is az ő kezdeményezésére és iránymutatásával

jelent meg, így azt már indulásától kezdve a kulturális tömegmozgalom folyóiratának szánták.

A Művelt Népnek nem csak a népművelés, népnevelés területén volt fontos szerepe, hanem a

lenini, sztálini elvek mentén szerveződő hazai kultúrpolitikai célok propagálásának terén is.

Kutatásom elsősorban arra irányul, hogy hogyan használták fel a népi kultúrát a „nép

művelése”, egy új, szocialista kultúra megteremtése érdekében és ez a folyamat hogyan

tükröződött a folyóirat hasábjain. A Művelt Nép cikkeiben 1950-től jól nyomon követhető,

hogyan alakította át és hogyan használta fel a politikai hatalom a népi kultúrát a tömegkultúra

megteremtése érdekében. A folklór, a díszítőművészet új tartalommal bővült, olyan

jelentéstartalom társult hozzá, amely nem csupán egy szűk közösségnek szólt, hanem a

tömegek összetartását kívánta erősíteni: az új kultúra formájában népivé, tartalmában

szocialistává vált. A Révai József által meghatározott ideológiai harcban úgy gondolták, hogy

az irányított népi kultúra alkalmas arra, hogy elfedje a falusi közösségek tragikus helyzetét,
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teljes szétzilálását. Így ebben az ideológiai rendszerben a felülről szabályozott népi együttesek

előadásai, a népi táncok, népszokások stb. a kultúrversenyek, ünnepi alkalmak szerves

részeivé váltak, és „hozzásegítették” a parasztokat a szocialista műveltséget magukévá tevő

szocialista embertípus megteremtéséhez. Ez a kultúrateremtő folyamat állt a Művelt Nép

létrejötte és több éven keresztül történő kiadása mögött is. Előadásom során arra is utalok,

hogy az 1953. júniusi fordulat milyen nyomot hagyott a folyóirat arculatán és a benne

szereplő cikkek tartalmán.

Varga Dániel
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Helfy Ignác és az itáliai Petőfi-kultusz

A pesti és pozsonyi német lapok hasábjain Petőfinek már az életében megjelent néhány

költeménye. Itáliába először ezek a német fordítások jutottak el, az olvasóközönség azonban

sokszor csak az ezek után készült francia átültetésekből ismerkedhetett meg a költő nevével.

Helfy Ignác volt az az Itáliában élő újságszerkesztő, akinek lehetősége volt kapcsolatba lépni

különböző olasz írókkal, és így felhívhatta a figyelmüket Petőfi műveire. Az 1830-ban,

Szamosújváron született Helfy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után a kolozsvári

császári haditörvényszék elé került, előbb Pestre internálták, majd megengedték, hogy Bécsbe,

később Padovába költözzön. Egyetemi tanulmányait itt fejezte be, majd Mantovában tanári

állást kapott. 1859-ben azonban el kellett hagynia lakhelyét, miután kiderült, hogy

kapcsolatban állt az itáliai magyar emigráció tagjaival. Helfy az 1850-es évektől kezdve

Dall’Ongaro és Cicconi segítségét igénybe véve több mint kétszáz Petőfi költeményt fordított

le, illetve a különböző helyi újságokban folyamatosan népszerűsítette a magyar költő verseit.

Később az olasz kormány anyagi támogatásával működő Alleanza című folyóirat

főszerkesztője lett, így lehetősége adódott többek között a Kossuth-emigráció céljainak

propagálásán túl népszerűsíteni a magyar történelmet és kultúrát a külföldi olvasók számára.

(Helfy például számos Eötvös, Vörösmarty és Jókai művet is lefordított és megjelentetett.) A

történelmi környezet kedvezett a magyar irodalom itáliai terjedésének, illetve Petőfi

népszerűségének: a XIX. század közepén a magyar és az olasz nemzet közös Habsburg-

ellenes harca jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az olasz írók és kiadók felfigyeljenek a

magyar irodalomra. Helfy kapcsolatban állt például a szicíliai „Petőfi-iskola”
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legtermékenyebb fordítójával, Giuseppe Cassone-val is, akinek köszönthetően Petőfi a XIX.

század utolsó évtizedeiben az egyik legtöbbet fordított költővé válhatott Olaszországban.

Vas János
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janaalgor@gmail.com

Fikció a történelemben, valóság az irodalomban, digitalizáció az oktatásban, avagy a

videojátékok összekötő szerepe az irodalom és a történelem oktatásában

A videojátékok oktatásban felhasználható szerepe nem számít újdonságnak, hiszen már

csaknem 30 évre visszanyúló szakirodalom foglalkozik velük, mind az általános lehetőségeket

tekintve (Bowers 1982; Gredler 1996), mind a történelem és annak oktatásában felhasznált

szerepeiről (McCall 2011; Kapell&Elliott 2012), de az irodalommal foglalkozó alkotások is

napvilágot láttak már a game studies keretein belül (Bosman 2016, 2017). A kutatók hamar

felismerték, hogy a videojátékok sokkal nagyobb flow élményt nyújtanak a felhasználók

számára, hiszen nem csak a narratív lehetőségek száma nagyobb az audiovizualitás miatt,

hanem az interaktivitásnak hála, a felhasználók a programok által kínált világban is jobban el

tudnak mélyülni, függetlenül attól, hogy „online” vagy „offline” módon történik a játékosok

részéről az interakció (Newman 2002). Éppen ezért a videojátékok remek eszközök arra, hogy

tökéletesen megvalósíthassák az edutainment és a gamification minden előnyét, megfelelő

módszerekkel pedig akár egyszerre több tantárgyra is levetítve. A történelem és irodalom

szoros kapcsolata miatt például hiába beszélünk egy fiktív világban játszódó videojátékról,

annak valószínűleg lesznek a történelemmel párhuzamos vonatkozásai, hiszen a fikció

alapvetően valós ideológiai-politikai-társadalmi háttérből táplálkozik. Ez pedig vice versa is

működik, hiszen bármennyire is lehet történelmileg hiteles egy videojáték, ha annak az

alapvető narratívája egy fiktív történetet mesél el, így az nem tekinthető tökéletes

rekonstrukciónak. Előadásomban ennek a rendkívül komplex, ám mégis jól elkülöníthető

viszonyrendszernek a kapcsolatát próbálom felvázolni, hogy a tanárok milyen lehetőségek

mentén használhatják fel a videojátékokat akár irodalom-, akár történelemtanításra, mindezt

úgy, hogy a közös pontok miatt hogyan lehet olyan tantárgyi kapcsolatrendszert kialakítani az

adott médium felhasználásával, amely erősíti a tanulókban az interdiszciplináris gondolkodást.
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Felfedeztetés helyett magoltatnak a matematika-tankönyvek

Az iskolai tapasztalat azt mutatja, hogy a matematika-tanításban gondot jelent a gyakran

előforduló „magolás”, vagyis az a tanulási forma, amely nem biztosít hosszú távú és

használható tudást. E jelenség legfőbb oka az, hogy az esetek többségében „magolással” is

elsajátíthatók azok az eljárások, technikák, illetve algoritmusok, amelyek az egyes

típusfeladatok megoldásához szükségesek. Ennek kiküszöbölésére határozottan alkalmas a

felfedezéses tanulás, amikor is a tanuló az ismeretei és képességei birtokában új dolgokat

fedez fel, önállóan oldja meg a problémát és érti meg az adott módszert, tehát kognitív

struktúrájába illeszti azt. Ahhoz, hogy a felfedezés megvalósulhasson, megfelelő

körülményekre van szükség, amiről természetesen a pedagógusnak kell gondoskodnia, akinek

munkáját viszont nagyban befolyásolhatja a tankönyv tartalma is.

A kutatás azon a feltételezésen alapszik, hogy létezik bizonyos mértékű összefüggés a

tanításban gyakran alkalmazott magoltatás és a tankönyvek tartalma között, azaz maguk a

tankönyvek sem mindig alkalmasak a felfedezéses tanulásra, sőt még bizonyos esetekben elő

is segítik az értelem nélküli magolást. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2016-os

tankönyvei képezték a vizsgálat tárgyát, melyek tartalmának elemzése során kiderült, hogy

ezek a matematika-tankönyvek nem minden esetben biztosítják a megfelelő körülményt a

felfedezéses tanuláshoz. Olyan tananyagok kerültek csak kivizsgálás alá, amelyeket a tanulók

a már meglévő tudásuk és képességeik birtokában is képesek elsajátítani. A különböző

korosztálynak íródott tankönyvek között pedig nagy különbségek fedezhetők fel annak

mértékében, hogy az új tananyagok feldolgozása során hány esetben kínálják készen a

megoldáshoz szükséges eljárást.


