OLVASÁS.
ÚJRAOLVASÁS.
ÚJRAÍRÁS.
KÁNON.
„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.”
Vekerdy Tamás
„sok olvasástól az emberi viselkedésformák példatárává, a világos
beszéd vagy a leleplezettség terepévé változott”
Nádas Péter

René Magritte: The Subjugated Reader (1928)
A kép forrása: Arthur digital museum

MI AZ OLVASÁS?
Tóth Krisztina: Pitbull
Irodalmi/olvasási botrányok
Szövegértés/értelmezés
Szépirodalom (fiction)
Tényirodalom (non-fiction)

Az ember
ha kutyát
simogat,
izgul,
főleg, ha
a kutya
netalán
pitbull.
Pedig
nem is egy
ideges
fajta:
akkor is
harap
ha nem
akarja.

Mindegy,
az ember
lába
vagy karja,
a pitbull
aztat
szépen
lekapja.

Vagyis
ha éppen
sétálni
indul
az ember
jobb, ha
nem jön a
pitbull.
De ha jön
akkor
ne simogassa,
mert a kutya őt
kettéha...

MI AZ OLVASÁS? MIÉRT OLVASUNK?
MIÉRT OLVASSUNK?
• Szellemi tevékenység, készség és technika– fejleszthető – ÉRTELMEZÉS
• Szépirodalmi szövegek/nem szépirodalmi szövegek olvasása (menetrendek, receptek, szerződések)
• Túlhetünk-e olvasás nélkül?
• Tudás/kultúra átadása – beavatás a társadalomba, beavatás a nyelv – FEJLESZTÉS/FEJLŐDÉS
• Évszázadok tapasztalatai – az emberi létezés nagy kérdései – segít a kérdések megfogalmazásában, olykor
válaszokat is nyújt
• Miért értelmezünk, hiszen egy nagy mű nem szorul magyarázatra. Vagy mégis?
• Kreativitás, komplex gondolkodás – kortárs munkaerőpiaci elvárások
• A szöveg öröme – esztétikai élmény
• Miért sportolunk?

KITÉRŐ: AZ OLVASÁS
TECHNIKÁJA/OLVASÁSTÍPUSOK

• Ismeretszerző
• Tanulási célú
• Élményszerző
• Információkereső
• Áttekintő
• Javító (ellenőrző) olvasás

ÚJRAOLVASÁS

• Élvezeti olvasás – első olvasat
• Értelmező olvasás
• Ismerősség, elmélyülés, rászánt idő – a szépség felfedezése
• Az értelmezés alapfeltétele
• Lezárt olvasatok?
• Újrajátszás

ÉRTELMEZÉS (INTERPRETÁCIÓ),
BEFOGADÁS, ELEMZÉS, OLVASAT
A szöveg nyelvi produktum.
A megértés mint feladat – az irodalmi szöveg kommunikáció – Ismerjük-e a játékszabályokat? Az irodalmi szöveg
kódjait?
• Értelmezésünk lehet szerzőközpontú, befogadásközpontú vagy szövegközpontú.
• Olvasó, szöveg, szerző hármasa.
• Mit akart mondani a költő ?
„az olvasó születésének ára a Szerző halála”
(Roland Barthes)
• Elképzelhető olvasó nélküli szöveg? Létezik-e akkor?
• Az olvasó mint társszerző

MILYEN SZEMPONTOK SZERINT
ELEMEZHETÜNK?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hősök, jellemük
Cselekmény
Narráció
A mű szerkezete
Motívumok, alakzatok, szóképek
Intertextualitás – szövegköziség
Műcím
Műfaj, műforma
Tér és idő összefüggései, kezelésük
Képi világ, stílusa
A mű szellemi háttere

• Szerző és kora
• Helye az életműben, a korszakban, a nemzeti
és világirodalomban

Egy szöveg értékét pusztán művészi
eszközeinek sokasága nem garantálja.
Másként elemzünk/olvasunk ponyvát és
magasirodalmat?

MI AZ A KÁNON?
• Biblia – Bibliaolvasás – kanonikus/apokrif
• Világirodalom (Goethe) és nemzeti irodalom
• Kortárs és klasszikus
• A kánon mércét, zsinórmértéket jelent; az irodalmi kánon voltaképpen intézményesített értékelés.
• Valamilyen (irodalmi, művészeti, vallásos, tudományos stb.) szempontból mértékadó írásművek jegyzéke.
• Tágabban nézve a szövegek újraolvasása időről időre a kánon megkérdőjelezése is.
• Több irodalmi kánon létezik egyszerre

ÚJRAÍRÁS

• Lezárt szövegek?

• Posztmodernben (is) divatos eljárás

Karóval jöttél, nem virággal,
feleseltél a másvilággal,
aranyat igértél nagy zsákkal
anyádnak és most itt csücsülsz,

• Korábbi példák: Homérosz: Odüsszeia –
Vergilius:Aeneis – James Joyce: Ulysses

Kóróval jöttél, nem virággal,
feleseltél a másvilággal,
aranyat igértél nagy zsákkal
anyádnak és most itt csücsülsz,
(József Attila)

• Értelmezés egy módja lehet az újraírás, az
átírás.
• Újraírás – alkotás, befogadás/szöveg,
kommentár
• Paródiák
• Parafrázis

FELISMERED A SZÖVEG EREDETIJÉT?
Este van, este van: nagyi nyugalomba
vonult, nem is csinál semmit tavaly óta,
a székén kötöget, hársfateát iszik,
elkészül a sállal legkésőbb hajnalig.
Feketén bólingat a film ritmusára,
ha a pisztoly dördül, megrezzen az álla.
Fia rég elaludt, nekidől a falnak,
nagyot horkant néha, de aztán se hallgat.
Mintha lába kelne valamennyi chipsnek,
lomha, álmos kezek az asztalon keresnek
egy kis ennivalót az abroszt sodorván,
felborul az üveg, szilánk van a sonkán.
Vörös István: Bérházi kör

FENYVESI OTTÓ: HALOTT VAJDASÁGIAKAT OLVASVA
(VERSEK, ÁTKÖLTÉSEK, MÁSOLATOK)
Kulcsszavak: kánon, olvasás, írás, újraolvasás, befogadó, olvasó,
értelmezés, interpretáció, szerző, lezáratlanság, parafrázis,
posztmodern
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva (részletek)
Hinni kellene valamiben. Nagyon.
Vagy meghalni ifjan, vagy egy kicsit később.
Alig használtan.
Mint Csáth és Sziveri.
Ma már tudom, ki akartam
hagyni az egészet.
Csend van felétek.
Vajon mely kősziklának barlangjában
találom eltűnt árnyékitok?
Jó lenne hinni nektek. Bízni bennetek.
Régebben valami elkápráztatott.
Talán boldogság.
...
Halott költők verseit maszatolom.
Maszatolom az éjnek csillagait,
a világirodalom legszebb közhelyeit.

...
Itt jártatok.
Nem vagytok már. Eljött értetek
Vajdaságba a halál.
Mikes Flóris, Szenteleky,
György Mátyás, Tanács István,
Thurzó Lajos, Dóró Sándor,
Tóth Feri, Podolszki,
Herceg és Sziveri.
Hinni akarok nektek.
Hogy megérte.
Szellemet kellene idézni.
Irodalmat torpedózni.
Versben kotorászni, vidáman improvizálni.
Szavakat vezérelni.
Szavakat tölteni érzelemmel.
Majszolni valaki zsíros kenyerét.

A KÉP FORRÁSA

• René Magritte: The Subjugated Reader (https://arthur.io/img/art/0000173449b5d8115/renemagritte/the-subjugated-reader/xlarge/rene-magritte--the-subjugated-reader.jpg)

IRODALOM

• Veres András: Bevezetés az irodalmi művek olvasásába
• Hetényi Zsuzsa: Miről is szólnak azok a könyvek?
• Kappanyos András: A magyar irodalom képes atlasza

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

