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nyei miatt. A kitüntetett munkásnak”. Közös kurzusokra járhattam
HOLLANDIÁBAN
ságát Szilágyi Márton, az ELTE
olyan magyar szakosokkal, akik
Magyar Irodalom- és Kultúratumás egyetemeken hallgatják az
Farkas Evelin, III. éves magyar
dományi Intézetének egyetemi
órákat, és megismerkedhettem a
alapszakos hallgatónk Erasmusdocense méltatta.
kint tanító magyar tanárokkal,
ösztöndíjjal 5 hónapot töltött
2012 májusában a Magyar Irodaakik rendkívüli odaadással próbálGroningenben. Az alábbiakban
lomtörténeti Társaság Toldy Fetak bevezetni a hungarológia szászubjektív beszámolóját közölrenc-díjjal tüntette ki. Fráter Zoltán
momra eddig rejtett mélységeibe.
jük.
fıtitkár és Sipos Lajos elnök köNem utolsó sorban pedig én is
Alig mertem hinni a szememnek,
szöntései
után
a
díjazottat
mutathattam újat. Az ilyen emléamikor megkaptam az e-mailt: egy
Dávidházi Péter professzor, az
keimet a legkedvesebbek között
félévet Hollandiában tanulhatok!
MTA tagja laudálta. Új könyvét,
ırzöm: egy beszélgetést, amely
Még akkor sem akartam tudomámely éppen a díjátadó napján jesorán Jókai Aranyembere iránt
sul venni, hogy életem egyik leglent meg, Borbély Szilárd egyetemi
keltettem fel még jobban egy holnagyobb élménye veszi kezdetét,
docens mutatta be. (Debreczeni
land lány érdeklıdését; az anya és
amikor felszálltam az odainduló
Attila: Csokonai költıi életmővének
a mama szavak közötti különbsébuszra. Ha az ember magyar szakronológiai rendje – A Csokonai kritigek megvitatását József Attila verkos lesz, talán nem gondolkodik
kai kiadás pótkötete, Budapest –
sein keresztül; valamint annak
azon, hogy külföldön is kamatozDebrecen, Akadémiai Kiadó –
meghallgatását, hogy miért is sajtathatná tudását – pedig a debreDebreceni Egyetemi Kiadó, 2012.)
nálja egy külföldi magyar rajzfilceni hallgatóknak igenis van erre
--------------------------------------------münk ravasz fıhısét, Vukot.
lehetıségük.
IRODALOMTANÍTÁS
Tudom, hogy a Hollandiában
A Groningeni Egyetemen töltött
KELETTİL NYUGATIG
szerzett tapasztalatok után már
hónapok alatt megismerkedtem
nem leszek ugyanaz az ember,
azzal a kis létszámú, ám igen lelMost induló oktatási-tudományos
mint voltam. Egy kis darabka a
kes holland diákcsapattal, amelyprogramsorozatunkról
Bodrogi
szívemben mindig is ott marad
nek tagjai, akárcsak jómagam,
Ferenc
Máté
kollégánk,
a
projekt
Groningenbıl, ám egyúttal már
magyar szakosként, illetve magyar
felelıse számol be az alábbiaktudatosabban érzem, hogy gyökeminorosként a magyar kultúráról
ban.
reim is vannak, tartozom valahoAz IROM mozaikszó 2012 februártanulnak Hollandiában. A találková. Ez az út megerısített abban,
jában, Az irodalomtanítás innovációja
zás nemcsak rengeteg élménnyel,
hogy irodalomkutatással akarok
címő konferencián hangzott el
de jól használható tudással is gazfoglalkozni, ráébresztett olyan
elıször nyilvánosan Szombathedagított. Olyan szempontokat sajáértékekre, amelyeket, azt hiszem,
lyen. A játékos rövidítés feloldása:
títhattam el, amelyekkel saját kulsemmilyen más módon sem feaz Irodalomtanítás Innovációjának
túrámat, illetve az irodalmi mővedezhettem volna föl a saját kultúOrszágos Mőhelye.
ket is nagyobb kontextusban vizsrámban és önmagamban.
Az év eleji alapítási tervbıl mára
gálhatom, csaknem kívülállóként.
--------------------------------------------realitás lett, az IROM szombathelyi
Ez a tudásom pedig késıbb segítOKTATÓNK,
DEBRECZENI
központtal immár él és mőködik,
ségemre lehet abban, hogy mindig
ATTILA PROFESSZOR KÉT
mégpedig
egy hosszú távra terveúj utakat keressek irodalmi tanulKITÜNTETÉSE
zett, Az irodalomtanítás innovációja
mányaim során. Egy ilyen attitőd
Kelettıl Nyugatig elnevezéső proelsajátítása bármely érdeklıdı
Néhány hónapon belül két alkajekt keretében. A vállalkozás egyik
fiatalnak hatalmas elırelépést adlommal is jelentıs szakmai díjjal
bázisa a Nyugat-magyarországi
hat sok területen.
tüntették ki tudományos munEgyetem Esztétikai, Nyelv- és IroPersze, a külföldön eltöltött hónakásságáért oktatónkat, a Magyar
dalomtudományi Intézete, illetve
pok nemcsak az iskoláról szólnak,
Irodalom- és Kultúratudományi
Bolyai János Gyakorló Általános
hanem tapasztalatszerzésrıl és
Intézet igazgatóját, Debreczeni
Attila egyetemi tanárt.
Iskolája és Gimnáziuma, a másik
élményekrıl is. Ebben a szemesz2012 márciusában Tarnai Andorpedig a Debreceni Egyetem Materben láttam életemben elıször a
díjat
kapott
a
Magyar
Tudomágyar Irodalom- és Kultúratudotengert, végigjárhattam Rembrandt
nyos Akadémia Irodalomtudomámányi Intézete, valamint a Debreszülıhelyének, Leidennek az utcáit
nyi Intézetétıl és Tarnai Andor
ceni Egyetem Kossuth Lajos Gya(ahol nagy meglepetésemre az
(1925–1994) akadémikus családjákorlóiskolája.
egyik ház falán egy Pilinszkytól az irodalomtudomány és kritiAz egész országot átívelı egyesüversre akadtam), és megtudtam,
ka történetével kapcsolatos kutatálés célja, hogy egybefogja az irodamilyen érzés, ha egy országban a
sai terén elért kiemelkedı eredmélomtanítással kapcsolatos innovabiciklis számít az utak „királyá-

tív kezdeményezéseket. Potenciális
szövetségesének tekint tehát minden olyan felsı- vagy középfokú
oktatási, valamint civil módszertani mőhelyet és szakmai munkaközösséget, amelyeket foglalkoztatja
a tantárgy jövıjének formálása,
gondozása.
A közös találkozókra évenként
kétszer fog sor kerülni: ısszel Debrecenben, tavasszal Szombathelyen. A kétnapos konferenciák és
workshopok szekcióiban, fórumain,
kerekasztal-beszélgetésein
mindig szó lesz egy elıre meghatározott témáról: például a kultúraközvetítés változásairól, a kötelezı olvasmányokról vagy éppen a
kerettanterv kérdéseirıl. A hangsúly azonban a gyakorlatra: különféle bemutató órákra, varázstáblademonstrációkra, a mőhelymunkára fog helyezıdni.
Az elıadások és a kerekasztalbeszélgetések szövegei az IROM
Füzetek sorozatban jelennek majd
meg, a bemutató órák, illetve a
különféle ppt-prezentációk, videós
anyagok pedig leendı honlapunkra fognak kerülni.
Az alkalmakon egyaránt szerepelni fognak tanárjelöltek és gyakorló
pedagógusok, egyetemi oktatók és
oktatáskutatók. Jól érzékelteti ezt,
hogy Hajdú-Biharban az ügy iránt
egyaránt elkötelezıdött például a
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézet, illetve a Magyar Irodalomtörténeti Társaság helyi szervezete.
Szintén jelezte együttmőködési
szándékát az ELTE BTK Irodalomés Kultúratudományi Intézete,
illetve a Krónika Nova Kiadó.
Az Irodalomtanítás innovációja Kelettıl Nyugatig konferencia- és
könyvsorozat nyitóeseménye 2012
novemberében lesz Debrecenben, a
Debreceni Egyetem Irodalom- és
Kultúratudományi
Intézetének
szervezésében. Az alkalom címe:
Az innovatív irodalomtanítás záloga:
a tanárképzés. A tervezett programok között szerepel például egy
fórum A magyartanár-képzés problémái és innovációs lehetıségei a felsıoktatásban címmel, melyen az ország
valamennyi nagyobb tanárképzı
mőhelyének képviselıje kifejtheti

majd véleményét. Kerekasztaltémává szeretnénk tenni az új
NAT és Kerettanterv, illetve az
újólag bevezetendı osztatlan egyetemi képzés ügyét is. Fontosnak
tartjuk tehát, hogy az elsı alkalommal megalapozó eszmecserét
tartsunk, de már most markánsan
szeretnénk megjeleníteni a gyakorlatorientált program késıbb is
hangsúlyozandó elemeit. Szólunk
az élményközpontú szövegértésrıl; a kooperatív tanítási módszer
szellemében bemutató órát tartunk
a „líralogikáról”; közös mőhelymunka keretében beszéljük meg az
érettségi dolgozatok javításának,
illetve az érettségi vizsga szóbeli
értékelésének kérdéseit. A programok között szerepel az IROM
Füzetek elsı számának bemutatója, mely az együttmőködés közvetlen elızményét jelentı, 2012 februárjában Szombathelyen tartott
konferencia bıvített és szerkesztett
anyagát tartalmazza.
A 2012 novemberére tervezett
debreceni konferencia is jelzi, hogy
az IROM esetében jelképesen és
konkrétan is az egész országon
átívelı, szakmai rétegzettségét
tekintve is teljességre törekvı öszszefogásról van szó, amely páratlan az irodalom tanításának magyarországi történetében. A szervezık remélik, hogy az IROM
egyre bıvülı tábort tudhat majd
maga mögött, s hatékonyan szólhat bele az irodalom tanításának
hazai alakulástörténetébe.
--------------------------------------------NAGYSZABÁSÚ KONFERENCIA A RÉGI MAGYAR IRODALOMRÓL

mény oktatóinak, kutatóinak és
hallgatóinak részvételével.
Reformáció, devóció, literatúra – A
kora újkori prózai kegyességi mőfajok
rendszere és elmélete címő tanácskozásunk egy immár 42 éve futó, a
Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet által
koordinált konferenciasorozathoz,
valamint a Debreceni Egyetem
alapítása (1912) centenáriumát
ünneplı jubileumi eseménysorozathoz kapcsolódott.
A városunkba látogató, összesen
mintegy 100 résztvevı (magyarországi és határon túli oktató, kutató,
hallgató) három napot töltött Debrecenben. 32 elıadás hangzott el,
melyek mindegyikét meg is vitatták a résztvevık. Május 25-én nyílt
a Debreceni Református Kollégium
gazdag győjteményeibıl a konferencia alkalmából rendezett különleges kiállítás, „Kegyes lelkek, az
Urat dicsérjétek!” – A katolikus és
protestáns kegyesség megnyilvánulásai címmel. Ezen az estén a Kollégiumi Kántus koncertet is adott a
tanácskozás résztvevıinek tiszteletére a nemrég felújított Református
Kollégium szép Oratórium termében. Május 26-án vezetéssel megtekintettük a Debreceni Egyetem
fıépülete aulájának a centenárium
alkalmából rekonstruált, Róth
Miksa-féle festett üvegablakait.
A nyírségi kiránduláson a szőkebb
régió legjelentısebb egyházi emlékeit: a máriapócsi Görögkatolikus
Kegytemplomot, valamint a nyírbátori Református templomot és a
Római Katolikus Minorita templomot látogattuk meg. A konferenciát záró díszvacsorát a Báthori
Várkastélyban rendeztük meg.
A konferencia elıadásainak szerkesztett szövegeibıl 2013 elsı felében tanulmánykötet jelenik meg
oktatóink gondozásában.
---------------------------------------------

2012. május 24–26. között a kora
újkori (15–18. századi) Magyarország katolikus, református, evangélikus és unitárius irodalmát és
mővelıdéstörténetét
vizsgáló
tudományos konferenciát rendeztünk a Debreceni Akadémiai BiJó nyarat és kellemes pihenést
zottság székházában, a Debreceni
kívánunk a Tympanon minden
Egyetemen és a Debreceni Rekedves olvasójának!
formátus Kollégiumban.
Az elıkészítés és a lebonyolítás
példa értékő összefogással valósult
meg: összesen 11 határon inneni és
túli kutatóhely szervezésében,
ennél is több felsıoktatási intéz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadja: Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet
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