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„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben 

és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját.” 
 

(Babits Mihály) 
 
 

„A költészet véd meg minket az automatizálódás ellen,  
a rozsda ellen, amely a szeretetről és a gyűlöletről, lázadásról és kiengesztelésről,  

hitről és tagadásról kialakult formuláinkat fenyegeti.”  
 

(Roman Jakobson) 
 
 

„…végső soron sohasem a műalkotás, hanem mi magunk volnánk a tét...” 
 

(Kulcsár Szabó Ernő) 
 
 

„A műveltség annyit tesz, hogy tudjuk a dolgokat egy másik álláspont felől tekinteni.” 
 

(Gadamer idézi Hegelt) 
 
 

„Ha ez így folytatódik és mindent uniformizálunk, akkor szépen lassan a gyermekeinket is leszoktatjuk  
a differenciált gondolkodásról. Ennek következménye, hogy felnőttként is elfogadják az egyszerű magyarázatokat, 

a szélsőséges és kirekesztő gondolatokat. Az osztálytermekben kezdődik az együttműködés  
és a tolerancia kultúrája. Ez az alapunk.” 

 

(Kunhalmi Ágnes) 
 
 

„Az irodalomóra azért kell, hogy az ember elgondolkozzon  
olyan dolgokon, amikre a hétköznapokban csak rálegyint.” 

 

(Egy 12. osztályos gimnazista véleménye) 
 
 

„Soha nem volt még ennyi lehetőség a magyartanárok kezében. Csak körül kellene néznünk  
a világban, s máris észrevehetnénk, hogy irodalom nélkül valóban lehet élni, csak nem érdemes.  

Ha mi magunk hiszünk ebben az eszmében, diákjaink meg fogják érezni a mi hitünket,  
s velünk együtt élik majd meg az érzést és az élményt is.” 

 

(A szerző) 
 
 

„…minden Egész eltörött, de valamennyi darab elérhető egy gombnyomás segítségével.” 
 

(Milosevits Péter) 
 
 

„A magyar Prezit használják majd az amerikai iskolák. A prezentációkat forradalmasító 
magyar szoftvert több százezer amerikai iskolában fogják használni.” 

 

(http://www.origo.hu/) 
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ElŐZETES MEGJEGYZÉS 
 
A szerző mindenekelőtt leszögezi e rövid bevezetőben, hogy alapvetően azt az oktatási rendszert 
tartja megfelelőnek, amely képes tolerálni az egyes tantárgyak speciális jellegzetességeit, illetve 
képes az ezen jellegzetességeknek megfelelő taneszközrendszer kidolgozására és bevezetésére, 
használatára. Azaz megfelelő differenciáltsággal viszonyul a taneszközökhöz és a módszertanhoz. 
Jó esetben tehát képes érzékelni és érzékeltetni a magyar irodalom tantárgyat minden más tan-
tárgytól megkülönböztető jellegzetességeket. (Ezeket a későbbiekben bemutatjuk majd.) 
 
Az összegzés írója nem hagyhatja említés nélkül azt sem, hogy ő maga is tankönyvíró, ezért véle-
ménye nyilvánvalóan elfogult. Ugyanakkor nem gondolja, hogy csak a saját irodalomtankönyv-
sorozata lenne az ideális megoldás mindenki számára ebben az országban. Nézete szerint egyrészt 
minden tanárnak megvan a saját, csak rá jellemző tankönyve a fejében – vagyis az a tankönyv, 
amelyet a diákok használnak (vagy nem használnak) az iskolában, elsősorban a magyar oktatási 
rendszer mélyén gyökerező herbarti örökség, a merevség, a hierarchizáltság és a megszokottság – 
s persze piaci okok (lásd erről fejtegetéseinket A tankönyvkiadás gazdasági tényezőiről című fejezet-
ben!) – miatt van ott a diák-asztalokon. 
 
Tantárgyunk sorsa nem a taneszközökön múlik, hanem azon, hogy képesek leszünk-e a jövőben 
nélkülözhetetlenné tenni azt a társadalom számára. Ez pedig akkor lesz lehetséges, ha az öt leg-
fontosabb értékhez, amely a mai és a jövő emberének életét alakítja, az irodalom tantárgy hozzá 
tud szólni. Ezek az értékek az alábbiak:  
 
 

 
ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

 
SZOLIDARITÁS 

 
TOLERANCIA 

 
ERŐSZAKMENTESSÉG 

 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
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I. HELYZETKÉP A MAI MAGYARORSZÁGI  

IRODALOM- ÉS NYELVTANTANÍTÁSRÓL 
 

 
1. BEVEZETÉS 
 
Az irodalomtanítás „bajai”-nak legfőbb oka 2014 elején Magyarországon nézetünk szerint az, 
hogy a tanítási folyamat és az irodalom eredendően ellentétes természetét nem tudja érzékel(tet)ni 
és tolerálni, szervezeti rendszerébe beépíteni. Míg az egyik középpontjában ugyanis a 
reproduktivitás, a másik centrumában a produktivitás áll. Míg előbbi neveléselméleti-didaktikai 
értelemben ismétlésre és állandó bevésésre kényszerít, utóbbi alkotásra, az egyéniség, a sajátos 
látásmód kibontakoztatására késztet(het).   
 
A szépirodalomnak mint alkotó tevékenységnek ugyanis lényege a sokszínűség, az iskola világá-
nak fókuszában ezzel szemben az „egyformásítás” áll. Alapvetően ez utóbbit preferálja a teljes 
(magyar) oktatási rendszer, az iskola világának egésze, s jószerivel nem is tehet mást, hiszen ta-
nárnak és diáknak általános és természetes törekvése, hogy minél kisebb energiabefektetéssel vé-
gezze el a rábízott munkát, s az iskola így bocsássa ki falai közül „a nagybetűs Élet”-re felkészített 
ifjakat. Akik pedig akkor lesznek jól „felkészítve”, ha minél jobban hasonlítanak kortársaikhoz, 
azaz egymásra. Hétköznapjaikban és külsőségeikben mímelhetik ugyan a különbözőséget (lásd az 
internetes közösségi oldalak közvetítette preferenciákat!), de a sokszínűség nem válhat mindenna-
pi kenyerükké addig, amíg a rendszer nem engedi meg (például), hogy egy szonettre vagy novellá-
ra – a középiskolások meglepően sokan művelik a szépirodalmat alkotóként is! – érettségi jegyet 
kapjanak magyarból. Azaz amíg nem fér bele a magyar oktatási rendszer egészének gondolkodá-
sába a szépirodalom természetének lényege, a sokszínűség és a kreativitás. Amíg pedig különne-
mű dolgokat akarunk egy skatulyába szorítani (egyformaságot és egyéniséget, mert hivatalosan ez 
utóbbit hangsúlyozzuk állandóan a Natban, a kerettantervekben és egyéb hivatalos dokumentu-
mokban), addig bizonyosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb szétfeszítjük a „doboz”-ok kerete-
it (más szóval: botrányok övezik az oktatáspolitikát).  
 

ÖSSZEGZÉS Szerintünk az oktatás megszervezésében a helyi érdekek messzemenő fi-
gyelembevételén, azaz a szubszidiaritáson nyugvó kis körei hozhatnak csak olyan ered-
ményeket, amelyek egy nem csak versenyzésen és nem csupán intellektuális teljesítmé-
nyen, hanem (például) érzelmiintelligencia-fejlesztésen alapuló, harmonikus jövő képével 
felvértezett fiatalságot nevelni képes iskola jellemzői lehetnének.  

 
A világ ma már a kulturális-nyelvi sokszínűségről szól – teljes egészében ilyen környezet veszi 
körül tanítványainkat, minden másodpercüket ennek jegyében élik –, ezt messzemenően figye-
lembe kellene venni taneszközeink megalkotásakor. Ha továbbra is megmaradunk a mereven 
konzervatív műveltségeszményeknél, azok kontraproduktív hatást fognak elérni. Fokozatosan 
kiábrándulnak belőlük diákjaink, mielőtt még megszerették volna őket. 
  
Az irodalom tantárgy, miközben különbözik, ugyanakkor abban hasonlít (majdnem) minden más 
tantárgyhoz, hogy ugyanazt az eszközt használja jelentésközvetítésre: a magyar nyelvet. A kémia, a 
biológia vagy a matematika jelentős része is magyar nyelven szólal meg, válik megérthetővé a diák 
számára. Ez a jellegzetesség ezt a tantárgyat bizonyos értelemben omnipotenssé teszi. Árnyalt 
szövegértési készség-képesség ugyanis nemcsak a Háború és béke, hanem a C2 = a2 x b2 – 2 ab X cos 
Υ képlet megértéséhez is szükséges. (Nem beszélve az olyan extrém esetekről, amikor az irodalmi 
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mű nyelvezete direkt módon matematikai vagy egyéb jeleket-képleteket használ, mint például 
Tandori Dezső híres sakkverse, melynek szövege így „hangzik”: Hc3 [címe: A betlehemi istállóból egy 
kis jószág kinéz].)1 

 

S mivel egy szépirodalmi alkotás nem más, mint az adott nyelv legmagasabb rendű konstrukciója, sőt 
attrakciója, ezért joggal mondhatjuk, hogy aki többet olvas Tolsztojt, Petőfit, Kosztolányit, Pilinszkyt, 
Tandorit, az jobban érti a világot, mert pontosabban tudja dekódolni az őt körülvevő jelrendszereket. 
Azaz könnyebben el tudja különíteni az igazságot a hazugságtól. Észreveszi, ha át akarja verni őt a 
világ. Ez volna az irodalomtanítás értelme. Ennek a „ráismerési képesség”-nek a fejlesztése. 
 
Természetesen nem gondolhatjuk naivan, hogy valaha is eljön a teljes békesség és nyugalom álla-
pota az emberiség életében. Azaz nyugodtan sejthetjük mi magunk, és sejtethetjük tanítványaink-
kal is, hogy bár a sziklát örökké csak görgetjük fölfelé a hegyre (az emberiség is és a tanárok is, ez 
egy ilyen szakma, de éppen ettől szép), soha nem fogunk felérkezni a csúcsra. Az emberiség a 
boldogságot is inkább folyamatként, pillanatok füzéreként képes érzékelni és megélni, semmint 
végső célként és állapotként. Éppen az a dolga az embernek a Földön, hogy megértse magát a 
végességet s az eme végességben, mulandóságban rejlő, felemelő szépséget. Az esély birtoklásá-
nak nagyszerűségét. Önmaga birtokbavételének lehetőségét. Ezt volna célszerű tanítanunk, s iro-
dalomtankönyveinket is e cél érdekében volna érdemes megalkotnunk. 
 
Megjegyezzük még, hogy az irodalomtanítás elméletének érdemes számot vetnie azzal a sajátos 
helyzettel, hogy tantárgyunk tematizációjának jelentősen nagyobbik része foglakozik az emberi 
létezés negatív oldalával. Kanonizált, tananyaggá emelt műveinkben is rengeteg a halál, a betegség, 
a szomorúság.2 Mindezek figyelembevételével kell nekünk tanítványainkat derűre, boldogságkere-
sésre nevelnünk. Ebből is könnyen belátható, hogy az irodalom tantárgy – mint alapvetően min-
den művészeti típusú diszciplína – szemléletmódja és gyakorlata különbözik a tantárgyak többsé-
gének szemléletétől és gyakorlatától. Míg a többieket (matematika, kémia, biológia, nyelvtan, fizi-
ka, földrajz stb.) lineáris és egzakt tér- és időszemlélet, addig emezt alapvetően asszociatív világ-
kép jellemzi. Az irodalomtanítás hatásrendszere tehát hangsúlyozottan más preferenciák jegyében 
fogant, érzelmi értelemben „bonyolultabb”, árnyaltabb, mint az oktatási rendszer többi szereplő-
jéé (megkülönbözteti a készség- vagy művészeti tárgyaktól is, hogy a legmagasabb rendű elvonat-
koztatásra van szüksége, és olyan jelrendszerrel dolgozik, amely relatíve a legtöbb alany számára 
viszonylag magas szinten hozzáférhető és birtokolt, azaz modellálási és kifejezési közege maga a 
nyelv.) Míg amazok a létező világ minél pontosabb és tökéletesebb leírására, addig emez annak 
szelektív birtokbavételére és (nyelv általi) alakíthatóságára teszi a hangsúlyt. 
 
 

ÖSSZEGZÉS Úgy véljük – vállalva akár az értetlenség vádját is –, üdvös volna, ha a ma-
gyar oktatási rendszerben egy „kivételes tantárgy”3 kivételes jogokat birtokolhatna: ha 
megmaradhatna a sokszínűség letéteményesének, azaz sokféle tankönyvi koncepció bé-
kés egymás mellett élésének a terepévé változhatna – akár csak néhány kísérleti évre is. 

 

  

                                       
1 Vö.: Az olvasás össztantárgyi feladat, szerk. NAGY Attila, IMRE Angéla, KÖNTÖS Nelli, Szombathely, Savaria Uni-
versity Press, 2011. 
2 Vö. FŰZFA Balázs, A halál mint kísértés, Élet és irodalom, 1996/21, 23. 
3 Lásd Bókay Antal észrevételét, mely szerint ez az egyetlen tantárgy, melyben a diák megelőzheti a tanárát: B. A., Az 
irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei = Irodalomtanítás az ezredfordulón, főszerk. SIPOS Lajos, Celldömölk, Pauz–
Westermann, 1998, 74. 
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2. AZ IRODALOMTANÍTÁS POZITIVISTA HAGYOMÁNYÁNAK TOVÁBBÉLÉSE  
A 20–21. SZÁZADBAN – AZ ELŐRE LÁTHATÓ PISA-SOKK ELLENÉRE 

 
Az irodalomtanítás megváltoztathatatlannak tűnően hitt és hisz abban, hogy csak akkor lehet legi-
timált része az oktatási rendszernek – azaz lehet „tananyagszerű” a működése –, ha minél jobban 
belesimul ama vágyott rendszerbe. Az irodalomtankönyvek ugyanúgy néznek ki, mint más tantár-
gyak taneszközei: vannak bennük képek, szövegek, némi táblázat, olykor térkép a költők születési 
helyével (korábban ilyesmi kevesebb volt a könyvekben), feladatok, filmrészletek stb. Az órákon a 
diákok felelnek, más órákon dolgozatot írnak, azt a tanárok kijavítják, az érettségin pedig elmond-
ják majd Petőfi vagy Arany, de főleg József Attila életrajzát, egy-egy mű cselekményét, és nagyjá-
ból eleget tesznek ezzel a követelményeknek, azaz egy átlagos középiskolában jó szinten menthe-
tetlenül leérettségiznek.  
 
A tantárgy didaktikája, tematikája, taneszközrendszere tehát minden – korábban részletezett – 
lényegi különbözőség ellenére hasonult a többi tantárgyéhoz, nem pedig a saját természetének 
művészi és asszociatív szerkezetét és (t)rendjét követi.  
 
Ennek következtében az a furcsa helyzet állt elő, hogy a tantárgy 1840-es évekbeli megteremtődé-
se, majd kanonizációja után – mely egybeesett a nemzeti identitásformálás legfontosabb évtizedé-
vel – természetesen fennmaradt a Toldy Ferenc- és Arany János-féle szemlélet, melynek jegyében 
irodalmunk nagyjainak életét és műveit – azaz lényegében irodalomtörténetet – kell tanítani az 
iskolában.4 Később sem tudott gyökeret verni a magyar oktatási rendszerben a Kölcseytől és Ba-
bitstól származó alapelv: „Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben 
megjelölni egész középiskolai tanításunk célját.” 5 

                                       
4 Az irodalomtörténeti jellegű tananyagszervezés alól  kevés, bár jelentős kivétel ismert, ilyen például az ARA-
TÓ–PÁLA szerzőpáros jegyezte (nem teljes) tankönyvsorozat:  ARATÓ László, PÁLA Károly, I. Bejáratok, II. 
Átjárók, III. Kitérők, Bp., Műszaki, 1991–2001 (sorozatcím: A szöveg vonzásában). Sikeres kísérletet tesz az irodalom-
történetiség dominanciájának megszüntetésére DOMONKOS Péter és a DIÓSZEGI–FÁBIÁN szerzőpáros is, 
de sorozataikra egészében mégsem ez jellemző (DOMONKOS Péter, Irodalom 1–4, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1998–2001; illetve: DIÓSZEGI Endre – FÁBIÁN Márton, Irodalom I–II., Bp., Raabe Klett Kiadó, 1998, 1999 [szin-
tén nem teljes sorozat]). – Lásd még saját tankönyvkutatásunk eredményeit bővebben az alábbi kötetben: Iroda-
lomtankönyv ma, szerk. FŰZFA Balázs, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2002 (Élményközpontú 
irodalomtanítás). – Jómagam középiskolai tankönyveimben (irodalom_09_10_11_12, Bp., Krónika, Nova, 2008–2011 
– a koncentrikus tananyagszervezésre teszek kísérletet (lásd erről később részletesebben dolgozatunkban a tanköny-
veket bemutató fejezetben!) 
5 Lásd bővebben kifejtve Kölcseynél: „Professzorodnak iskolája és a világnak iskolája közt, melybe most te lépni 
kezdettél, igen nagy a különbség, de a tanulásnak módja ugyanaz. Hallunk és látunk sokat, igen sokat, de azok csak 
akkor válnak ránk nézve hasznosakká, midőn magány és nyúgalom elegendő időt adnak a fontolgatásra. Ilyenkor 
principiumokat választunk és hagyunk el; s ne hidd, hogy a tanuló fejeknél az ily választás és elhagyás igen gyakran 
elő ne forduljon. Aki sohasem lát magában tökéletet, mindég közelebb van ahhoz, mint a csalhatatlan” (KÖLCSEY 
Ferenc, Iskola és világ = http://cimbalom.wordpress.com/2012/01/22/kolcsey/ [2014. jan. 31.], illetve Babitsnál: 
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk 
célját. Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk semmi mesterségre. Nem tanítunk ismereteket, vagy a feledés-
nek. Nem tanítunk tudományt: a tudomány nem 10-18 éves gyermekeknek való; aki tudományt akar tanulni, annak 
már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. Irodalmat és művészetet nem tanítunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni 
és beszélni tanítunk. // S ha ily szempontból nézzük a dolgot, akkor megértjük, mért volt a művelt ókor szellemi 
nevelésének egyetlen és főtárgya a retorika, s be fogjuk látni, hogy ami a lényeget illeti, manapság sincs ez másképp. A 
nagy fiúnak, aki tudni akarja nyolc évi vesződségének célját és értelmét, meg kell keresnie azt az irányt, amely egy 
marad minden tantárgyban, a kis Sextus történetétől kezdve a nyolcadikos logikáig: és látni fogja, hogy ez az irány 
retorikai. Minden nyelvtan és minden irodalom gondolkodni tanít és beszélni. A nagy írók művei stilisztikai és retori-
kai példatárak, s az idegen nyelvekből még jobban megérted a gondolkodás és kifejezés bonyolult masináját, mint a 
magadéból, melyet már megszoktál. A számtan, levezetéseivel, a retorika egy része a dedukciók tana. A természetrajz 
a megfigyelésre, a fizika az induktív következtetésre tanít meg. Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni 

http://cimbalom.wordpress.com/2012/01/22/kolcsey/
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De mivel a Kölcsey- és Babits-féle paradigmaváltás elmaradt – Ady fellépése táján, amikor a min-
dennapokban is érzékelhetővé vált a „Minden Egész eltörött”-élmény sokkoló hatása, azaz az 
1900-as években, legkésőbb az 1910–1920-as években kellett volna megtörténnie – a magyartaní-
tásban, ennek okán a rendszerbe úgymond bele volt kódolva a kudarc elkerülhetetlensége, amely 
az ezredforduló táján be is következett. Míg addig – a második világháború után, de főleg az 
ezerkilencszázhatvanas–hetvenes évektől kezdve – Európa nyugatibb és északibb felén és Ameri-
kában egyre inkább teret nyertek a „személyre szabott” irodalomtanítás ismérvei (pl. Ausztriában 
még az érettségiben is), és szövegértési és kreatív írásgyakorlatok tömkelegét végeztették a diá-
kokkal nap mint nap (skandináv országok, Nyugat-Európa, USA), addig nálunk még mindig a 
nemzeti identitásképzés külsődleges bevésésével voltunk elfoglalva, s egy rosszul értelmezett, a 
végsőkig pozitivista szemlélet jegyében tettük az iskola egyik erősen retrográd és anakronisztikus 
elemévé az irodalomtanítást – mígnem mára odáig jutottunk, hogy tantárgyunk a kedveltségi sta-
tisztikák legvégén szerepel.6 
 
 
  

                                                                                                                        
tanulsz; ha összefoglalod, amit tanultál, beszélni.” (BABITS Mihály, Stilisztika és retorika a gimnáziumban. Egy tantárgy 
filozófiája tanulók számára, Nyugat, 1910/3 = http://epa.oszk.hu/00000/00022/00049/01290.htm [2014. jan. 31.] 
6 Lásd például KERBER Zoltán kutatásösszegzését 2003-ból (amely sajnos azóta, egy évtized alatt sem veszített 
aktualitásából): „A középiskolai tanárok körében végzett 2003-as OKI PTK-s obszervációs felmérés megerősítette, 
hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgy korszerűsítése elodázhatatlan. A tantárgy megítélése a diákok körében 
fokozatosan romlik. A korábban kedvelt tantárgy mára nehéz, magolni való tantárgy lett, mellyel valamilyen vizsgára, 
felvételire, érettségire kell készülni, s a tantárgy eredeti céljai, melyeket minden tantervi dokumentumban olvashat-
tunk az elmúlt másfél évtizedben, lassan, de biztosan háttérbe szorultak. A tanárok maguk is érzik a megváltozott 
helyzetet, rosszul is érzik kicsit magukat a bőrükben, de hatásos megoldásokat nem tudnak a problémákra. A tanári 
munkát befolyásoló tényezők közül a tankönyvek és taneszközök helyzetén is változtatni kell. Hiányoznak az érde-
kes, motiváló, az idővel arányos tananyagtartalmú tankönyvek, másrészt ideje lenne korszerű, az IKT [információs és 
kommunikációs technológiák] lehetőségeit kihasználó taneszközöket kifejleszteni, annak ellenére, hogy a magyarta-
nárok ezt kevéssé igénylik még. A magyartanárokat tovább kell képezni a korszerű tanulásszervezési módszerek meg-
ismertetésére, illetve az IKT alkalmazására. A szövegértési és olvasási képességek fejlesztése mellett kitüntetett sze-
repet kellene kapnia a kreatív szövegalkotási gyakorlatoknak. Az irodalomórákon jóval nagyobb szerepet kelle-
ne adni a diákokat érdeklő olvasmányok, ifjúsági irodalom, TV-műsorok, filmek megbeszélésére. Ezek segítsé-
gével talán közelebb lehet hozni őket az irodalom megértéséhez és megszerettetéséhez” – 
http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/magyar-nyelv-irodalom-090617-1 [2014. jan. 31.] – Továbbá 
UŐ: A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete egy felmérés tükrében – http://www.ofi.hu/tudastar/tanitas-
tanulas/magyar-nyelv-irodalom [2014. jan. 31.] 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00049/01290.htm
http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/magyar-nyelv-irodalom-090617-1
http://www.ofi.hu/tudastar/tanitas-tanulas/magyar-nyelv-irodalom
http://www.ofi.hu/tudastar/tanitas-tanulas/magyar-nyelv-irodalom
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3. A KONZERVATÍV IRODALOMSZEMLÉLET TÚLSÚLYA AZ ISKOLÁKBAN MA 

– A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KORSZERŰ NYELV- ÉS KULTÚRASZEMLÉLETE  
ÉS ÚJÍTÓ TÖREKVÉSEI ELLENÉRE  

 
A teljesség kedvéért el kell mondanunk azt is, hogy a fenti folyamatokkal párhuzamosan az emlí-
tett országokban az irodalomtanítás időközben marginalizálódott a közoktatási rendszerekben – 
éppen azért, mert elveszítette korábbi szerepeit, amelyek egy része nálunk még megvan –, és a 
nyelv(tan)tanítás „kiszolgáló”-jává vált. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy mi már látjuk 
ennek a folyamatnak tanulságait, s ha nem teszünk semmit, akkor félő, hogy Európa keleti felén is 
ez fog történni a közeljövőben. A folyamat elemeit már érezzük; elég itt arra utalnunk, hogy 2013 
szeptemberétől a szakiskolai képzésben megszűnt a magyar nyelv és irodalom mint önálló tan-
tárgy7, a gimnáziumi 9. osztályokban pedig az óraszámmegoszlás a korábbi, bevett szokással ellen-
tétben 75 : 25 % (az irodalom javára) helyett 50-50 % lett, amely szintén el nem túlozható jelentő-
ségű változás. (Más kérdés, hogy a tanárok jelentős része ezt talán észre sem vette, bár előbb-
utóbb nyilván át kell majd alakítania a saját gyakorlatát is.) Várható a további óraszámcsökkentés 
a szakközépiskolákban és a gyengébb gimnáziumokban, és akár az elittagozatokon is. 
 
A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi kultúraszemlélete8 megengedte, sőt, preferálta, nélkü-
lözhetetlenné tette ugyan a tartalmi változásokat-változtatásokat, ezek magán a vizsgaaktuson 
kívül azonban alig-alig tudtak beszivárogni a rendszerbe. Nem tudták átalakítani sem a minden-
napi tanítási gyakorlatot, sem a taneszközrendszert. Egy szűk évtized tapasztalatával gazdagodva 
2014-ben már az a kérdés, hogy – látva az irodalomtörténet nyugat-európai presztízsvesztését a 
tanítási gyakorlatban, ugyanakkor a kreatív írásnak mint alkotó folyamatnak a felértékelődését (az 
új médiumok által is!) –, tudunk-e válaszolni erre a kettős természetű kihívásra. 
 
Sajnos ahelyett azonban, hogy radikális szemléletváltoztatási törekvéseket élnénk meg, s mi ma-
gunk a gyakorlat felől ilyenekkel „bombáznánk” a magyar közoktatást, e dolgozat szerzője nem 
tud róla, hogy az országban bármilyen érdemleges kísérlet folyna az irodalomtanítás megújításával 
kapcsolatban – amelynek szükségességére ugyanakkor neves szakemberek és közösségeik mind-
untalan és évtizedek óta, minden lehetséges módszerrel és minden lehetséges fórumon, rendsze-
resen felhívják a figyelmet.9 

                                       
7 Vö. Kerettanterv a szakiskolák számára = http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/k2_08_szakikola/index_szakkozep 
_kieg.html [2014. jan. 31.] 
8 Vö. HORVÁTH Zsuzsa, A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga kultúrafelfogása = http://www.ofi.hu/tudastar/ 
erettsegi /uj-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom [2014. jan. 31.] 
9 Lásd a legfontosabb, tudományos összegzést, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet KERBER Zoltán vezette kuta-
tásait az ezredforduló után: KERBER Zoltán, A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete az ezredfordulón = 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-hk-Kerber-Magyar.html [2014. jan. 31.]. – Lásd továbbá például: 
BÓKAY Antal, I. m., ; FŰZFA Balázs, 12 év irodalomtanítás után miért nem válnak tömegesen olvasókká a fiatalok? = 
http://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/FuzfaB2.html [2014. jan. 31.]; GYENES Edina, Olvasási szokások, Bp., 
Magyar Művelődési Intézet–MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2005; NAGY Attila, Háttal a jövőnek? Középiskolások 
olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata, Bp., OSZK–Gondolat, 2003; GORDON GYŐRI János, A magyartanítás mester-
sége – Mestertanárok a magyartanításról, Bp., Krónika Nova, 2004; SIPOS Lajos, Iskolaszerkezet, irodalomfogalom, irodalomta-
nítás Magyarországon = Irodalomtanítás a harmadik évezredben, főszerk. UŐ., Bp., Krónika Nova, 2006, 16–28; GORDON 
GYŐRI János, Tanárszerepek irodalomórán = Irodalomtanítás a harmadik évezredben, főszerk. SIPOS Lajos, Bp., Krónika 
Nova, 2006, 124–136; DREFF János/TÓTH Dezső, Az utolsó magyartanár feljegyzései, Pozsony, Kalligram, 2010; – 
Lásd továbbá a Magyartanárok Egyesületének honlapját, rendezvényeit, kiadványait: http://magyartanarok.fw.hu/ 
frames.html [2014. jan. 31.] A 12 legszebb magyar vers című konferencia- és könyvsorozat (2007–2013) konferenciát, 
köteteit, Nagy Versmondás-filmjeit! 
 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/k2_08_szakikola/index_szakkozep%20_kieg.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/k2_08_szakikola/index_szakkozep%20_kieg.html
http://www.ofi.hu/tudastar/%20erettsegi%20/uj-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom
http://www.ofi.hu/tudastar/%20erettsegi%20/uj-erettsegi/magyar-nyelv-irodalom
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-hk-Kerber-Magyar.html
http://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/FuzfaB2.html
http://mek.oszk.hu/01600/01643/01643.pdf
http://mek.oszk.hu/01600/01643/01643.pdf
http://magyartanarok.fw.hu/%20frames.html
http://magyartanarok.fw.hu/%20frames.html
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Miközben a nyelvtantanítás folyamatosan megújítja önmagát, a nyelvészet új eredményeit beépíti 
a tananyagba, azonközben az irodalomtanítás struccként homokba dugja a fejét, és mintha tudo-
mást sem venne a korszerűbbnél  korszerűbb interpretációs stratégiákról. 
 
S a legkülönösebb ebben az, hogy a két tantárgyat ugyanazok a tanárok tanítják. Egyik kezükben a 
modernség zálogai, másik kezükben az ókonzervatív vaskalaposság ridegsége… 
 

ÖSSZEGZÉS Mivel sokkal könnyebb a kisebb ellenállás irányába lépegetni, ezért a ma-
gyar iskolák jelentős többségében még mindig a végsőkig konzervatív szemlélet jegyében 
folyik az irodalomtanítás. A kétszintű érettségi sem tudta áttörni a gátakat, érvényes az a 
szemlélet, amelyet a pályán lévő tanárok többsége elsajátított – és sajnos még ma is elsa-
játít – az egyetemeken. 
 
Úgy tűnik, az egyetemek, azaz a tanárképzés pedig végképp nem szeretne semmilyen 
megújító törekvést – az 1990-es években történt kultúratudományi paradigmaváltást le-
számítva. Mintegy „mellékesen” azonban ez a folyamat is – amely persze csak az egye-
temeken zajlott le, nem hatott a közoktatásra, azaz az érettségit megelőző időszak ma-
gyartanítására – a közoktatásbeli irodalomtanítás perifériára kerülését jelzi. 
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4. A KULTURÁLIS-SZEMLÉLETI PARADIGMAVÁLTÁS ELMARADÁSA  

AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN – ENNEK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI A JÖVŐBEN 
 
Alapvetően hibás szemlélet az, amely a politika játszóterének vélve a közoktatást, előbbi prefe-
renciáit igyekszik lenyomni az utóbbi rendszer szereplőinek torkán. Egyáltalában hibás szemléle-
tet jelez a tény, hogyha valamely rendszer nem képes kiemelni az oktatást a politikai csatázások 
világából, s nem képes pártállástól függetlenül minden más társadalmi érték elébe és fölébe he-
lyezni (kivéve természetesen az egészségügyet). A magyar történelemszemlélet és nemzeti identi-
tásképzés elengedhetetlen részét képező irodalomról szóló közoktatásbeli beszéd ma is fontos 
részét kell, hogy képezze az irodalomtanításnak a hagyományőrzés természetes részeként, de a 
magyartanítás kétharmada ma már másról kellene, hogy szóljon. Elsődlegesen arról, hogy a felnö-
vekvő gyermeknek milyen esélyeket tudunk adni ahhoz, hogy minél differenciáltabban megértse 
az őt körülvevő világot. Arról, hogy reményt adjunk neki a boldog életvezetéshez. A másik ember 
és önmaga megértéséhez. Ahhoz, hogy rájöjjön, önmaga megértéséhez a másik emberen keresztül 
vezet az út – tesszük most hozzá. Erre jelenleg tanítványaink kizárólag az iskolán kívül jönnek-
jöhetnek rá. Holott az általuk rongyosra tapogatott képernyőkön futó Facebook-paradigma alap-
elvét a legtömörebben egy magyar költő, József Attila fogalmazta meg, de valójában minden iro-
dalmi műalkotás erről a megértési folyamatról beszél: „Hiába fürösztöd önmagadban / Csak 
másban moshatod meg arcodat” (Nem én kiáltok). 
 
Jelenleg a magyar irodalomtanítás világa – tisztelet természetesen a kivételnek! – képtelen rájönni 
arra, hogy a megoldás a keze ügyében van. Képtelen intézményesíteni, beemelni műveltséganya-
gába, népszerűsíteni azokat a gondolatokat, ötleteket, alapelveket, amelyek között diákjaink a 
mindennapjaikat élik. Csak oda kéne tenni az orruk elé az első magyar „vámpírvers”-et (Szeptember 
végén), József Attilát a Facebookkal, Karinthyt, Kányádit az egész internettel, s máris sokkal hitele-
sebben beszélhetnénk nekik Kölcseyről, Kosztolányiról, Balzacról. Ha mi elfogadunk valamennyit 
(minél többet) az ő világukból, ők is hajlamosabbak lesznek arra, hogy megértéssel kezeljék a mi 
rigolyáinkat arról, hogy van egy örömet okozó műveletsor az emberiség kincsestárában, melynek 
(könyv)olvasás a neve, hogy igenis lehetséges, hogy a betűkultúra sokat tett az emberiség fennma-
radása és szellemi gazdagodása érdekében. Meg kéne ezt lépnünk, kísérletet téve a „másként men-
tés”-re, mint eddig tettük, fejünket a homokba dugva, mielőtt utódaink végképp elfordulnak tő-
lünk, mert túl nagy lesz a megértésszakadék közöttünk, a jelen nemzedékei között, túl messzire 
kerülünk egymástól, s hovatovább túl nehéz lesz megtanulni a két fél számára a másik nyelvét. 
 
Holott éppen ennek ellenkezője történhetne, mert soha nem volt még ilyen az emberiség történe-
tében, hogy részben megforduljon a kultúraátadás folyamata, azaz a fiatalabb generációk tanítsák 
meg az új és új kulturális-mediális jelrendszerek használatára az idősebb korosztályokat: tanárai-
kat, szüleiket, nagyszüleiket – végképp a megértés legfontosabb eszközévé tehetvén az irodalmat, 
szélesebb értelemben az egész kultúrát. 
 
A 2000-es évtized első felében történt volna meg optimista forgatókönyvünk szerint az a váltás, 
amely lehetővé tette volna, hogy – kikerülve immár az első nagy PISA-sokk szorításából – okosan 
végiggondolva, a kétszintű érettségi tapasztalataira alapozva egy újfajta irodalomtanítási rendszer 
körvonalait rajzolhatta volna föl Magyarországon. Ehelyett azonban csak teltek az évek, nem tör-
tént semmi említésre méltó esemény, míg 2012-ben megérkezett az új Nat, amely – itt most nem 
részletezhető vitákat gerjesztve – elfogadtatott, majd 2013-ban érvénybe léptek a kerettantervek. 
Mint korábban jeleztük, az érvénybe lépés után hónapokig úgy tűnt, magyarból csak egyféle keret-
tanterv („A”) lesz érvényben, a másik („B”) elfogadását újabb (belső, minisztériumi) viták előzték 
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meg.10 Végül a törvényerőre emelkedés az utolsó pillanatban megtörtént ugyan, de a „B”-tervet 
szó szerint elnyelte a törvénykezés áttekinthetetlen hálója. 
 
A „B” jelű irodalom kerettanterv kísérletet tett a paradigmaváltásra, egy modern szemléletű iroda-
lomtanítási rendszer kialakítására és bevezetésére, azonban, mint tanulmányunk elején szintén 
jeleztük, létezéséről lényegében nem tud a szakma, s nem tudnak a tanárok sem. Vagy ha tudnak 
róla, akkor is csak a legelszántabbak választják, hiszen egy új szemléleti és taneszközrendszerre 
való áttérés mindig rengeteg többletmunkát igényel, erre pedig egy mai magyar pedagógusnak 
nincsen ideje és energiája. (Optimális esetben a rendszer maga képes volna például óraszám-
kedvezmények segíteni azokat a tanárokat, akik többletmunkát végeznek, ezzel szemben az utób-
bi években csak óraszám-növekedés és az adminisztrációs terhek már-már elviselhetetlen mértékű 
szaporítása történt meg a magyar iskolákban. – Lásd erre vonatkozó megoldási javaslatainkat ta-
nulmányunk végén!) 
 
A szemléletváltás elmaradásának következményei máris érzékelhetők a mindennapokban. A né-
hány évvel ezelőtti, javuló eredmények után legutóbb a magyar gyerekek ismét gyengébben teljesí-
tettek a PISA-felmérésekben.11  
 
 

ÖSSZEGZÉS Az „A” jelű (irodalom) kerettanterv konzerválja mindazokat az eszménye-
ket, amelyeket a magyar oktatási rendszer a 19. század közepétől magáénak vall. Tár-
gyunkat illetően bebetonozza az irodalomtörténet preferenciáit, a reproduktivitás és az 
ismeretelvűség végképp meghaladott értékeit. Következésképpen a gyerekek eme értékek 
szerint tanulva – az eme értékrendszer szerint felépített tankönyvekből – nem tudnak 
majd eligazodni a környező világban, mert nem értik annak jeleit és jelrendszereit. Holott 
az irodalom lehetne számukra az a jelrendszer – mint korábban is kifejtettük –, amely 
éppen ebben az eligazodásban segítheti őket. A szövegértés ugyanis nem másra, mint a 
világértésre adhat esélyt. 

 
 
  

                                       
10 A kerettanterveket alkotó munkacsoport tevékenységében e sorok szerzője is részt vett az OFI megbízásából. 
Nevéhez köthető a B)-terv létrehozása, melyhez összesen 10 kötet kapcsolódik: egy irodalomtankönyv-kutatás ösz-
szegzése (2001), egy irodalompedagógiai összefoglalás majdnem 1000 oldalon (2006) (bibliográfiai adataikat lásd az 
irodalomjegyzékben tanulmányunk végén!), négy középiskolai irodalomtankönyv és négy tanári segédkönyv (2008–
2011). 
11 Az adatokat lásd például itt: SZABÓ Fruzsina, PISA-felmérés: rosszabbl teljesítenek a magyar diákok, mint 2009-ben = 
http://eduline.hu /kozoktatas/2013/12/3/PISA_felmeres_2012_R6M9JG [2014. febr. 1.] 
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5. A NYELVTANTANÍTÁS MODERNSÉGE 
 
Bízvást különösnek mondható jelenség, hogy hazánkban a nyelvtantanítás követi saját tudomá-
nyának paradigmaváltásait, az irodalomtanítás azonban képtelen erre.  
 
Megjegyezzük azt is, hogy a nyelvtantanítás korszerűsége nemcsak az állandó tartalomfejlesztés-
ben rejlik, hanem a modern struktúrájú és ilyen módszertannal rendelkező tankönyveknek is kö-
szönhető. 
 
Furcsának tartjuk, hogy a magyartanárok döntő többsége ugyanakkor állandóan küzd az elvégez-
hetetlen mennyiségű irodalom tananyag és a nyelvtani anyag korszerű és megfelelően strukturált, 
áttekinthető mennyisége közötti diszkrepanciával. Azaz ők maguk, akik látják az ellentmondáso-
kat, természetesen a hétköznapok szorításában megkeresik a „megoldás”-okat is. A kerettanterv 
előírta mennyiségnél is kevesebb effektív nyelvtanórát tartanak (az anyag valóban elvégezhető 
kevesebb idő alatt is), és a megmaradt időt és energiát az irodalom(történet) tanítására fordítják. 
Teszik ezt annak ellenére, hogy a kerettanterv radikálisan megnövelte a nyelvtanórák számát, pél-
dául 9. osztályban: 33 %-ról 50 %-ra (mint említettük korábban). 
 
Miközben a Natban, de még a kerettantervekben is jól érzékelhető hangsúlyeltorlódás tanúi lehe-
tünk a nyelvtan- és nyelvhasználat-központúság felé, aközben a gyakorlatban továbbra is az iroda-
lom(történet) túlsúlyát kell tapasztalnunk. 
 
A nyelvhasználat-központúság ismérveit a nyelvelméleti, nyelvfilozófiai, általános nyelvészeti, szö-
vegtani és kommunikációelméleti elemek növekvő súlya is biztosítja a tanításban – a leíró nyelvészet 
részbeni háttérbe szorulásával. Ezzel szemben az irodalomtanításban még a kultúratudományi for-
dulatot sem sikerült véghez vinni (amely az egyetemeken 2000 körül lezajlott.) 
 
Ha az Európai Unió, illetve a Nat kulcskompetenciáit vesszük górcső alá, láthatjuk, hogy kiemelt 
helyzetével az „anyanyelvi kommunikáció” mint kulcskompetencia az első helyet foglalja el, utána 
pedig az „idegen nyelvi kommunikáció” következik. 
 
„A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok 
humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő 
kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei. A 
Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít: 
 

1. anyanyelvi kommunikáció, 
2. idegen nyelvi kommunikáció, 
3. matematikai kompetencia, 
4. természettudományos kompetencia, 
5. digitális kompetencia, 
6. hatékony és önálló tanulás, 
7. szociális és állampolgári kompetencia, 
8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 
9. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség.”12 

                                       
12 Lelőhely: http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/nat__kompetencia_rtelmezs.html   
[2014. január 31.] 

http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/nat__kompetencia_rtelmezs.html
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A nyelvtantanítás az elmúlt évtizedekben végrehajtotta a seaussure-i és a szemiotikai forradalmat, 
továbbá ma már a szövegtan és a kommunikációelmélet is megfelelő hangsúlyt kap benne. Ezek 
azok az elsődleges szempontok, melyek alapján joggal jelenthetjük ki: egy modern nyelvszemléle-
ten nyugvó nyelvtantanítás egy ókonzervatív, 19. századi irodalomtanítás hordoz görnyedő válla-
in. A helyzetet némileg magyarázza csak, hogy a nyelvtantanítás sokkal kevésbé kiszolgáltatott a 
politika kényének-kedvének, míg az irodalomtanítás sajnos bizonyos korszakaiban egyenesen a 
politikai hatalom propagandagépezete működésének biztosítéka volt. 
 
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy a nyelvtantanítás anyagának korszerűsödésével 
messze nem tartott lépést a nyelvtankönyvek korszerűsítése. Sem formában, sem tartalomban 
nem tudunk beszámolni komolyabb és sajátszerű paradigmaváltásról a nyelvtankönyvek tekinte-
tében az elmúlt évtizedek kínálatán végigtekintve.  
 
Ennek okán a továbbiakban részletező módon csak a 2014 januárjában érvényes engedéllyel ren-
delkező irodalomtankönyveket mutatjuk be, jelezve az értékelésekben, hogy mely vonásokat, 
módszereket vélünk a jövő fejlesztései számára feltétlenül megtartandónak. 
 
 

ÖSSZEGZÉS Az irodalomtanítás elmaradottságának felszámolásához célszerű volna se-
gítségül hívni a nyelvtantanítást – ez annál is inkább kézenfekvő lehetőség lenne, mivel 
ugyanaz a tanár tanítja a két tárgyat (jelenleg nem ritkán kognitív disszonanciával a tuda-
tában – a javasolt kölcsönösség esetében ez a jelenség is megszűnhetne). 
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II. A TANKÖNYVKIADÁS GAZDASÁGI TÉNYEZŐIRŐL 
 
 
A tankönyvkiadás természetesen üzlet. S mint minden üzlet, úgy ez a terület is a gazdasági érde-
kek állandó kereszttüzében áll. Az alábbiakban röviden áttekintjük a tankönyvpiac szereplőinek 
érdekrendszereit, azaz a kérdéskört háromféle nézőpontból vizsgáljuk meg: 
 

1. A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ ISKOLA SZEMSZÖGÉBŐL tekintve (sajnos) az a „jó tantárgy”, 
amelyhez minél kevesebbféle tankönyv(sorozat) közül lehet választani, s ezek is lehetőleg 
ritkán változnak tartalmilag. A változatlanság a legfőbb feltétele a rutin optimális 
(ki)használhatóságának, amely nem más, mint az emberi tényezők „energiahatékony” mű-
ködtetése. 

 
2. A DIÁKOK SZEMSZÖGÉBŐL tekintve ma már „nincsen” jó tankönyv. Ők sokkal inkább sze-

retnék, ha a tananyagot számítógépen, tableten és okostelefonon olvashatnák, sőt, ezen ké-
szíthetnék el az írásbeli leckét, ezen kereshetnének információkat, magyarán ez lenne a leg-
fontosabb taneszközük. Lássuk be: gyorsaságban, hatékonyságban, frissítési lehetőségek te-
kintetében egy tablet és egy könyv nem veheti fel egymással a versenyt.  

 
3. A NYOMDÁK, KIADÓK, TERJESZTŐK SZEMSZÖGÉBŐL (szintén) az a jó tankönyv, amelyet 

ritkán kell átírni vagy formailag átalakítani, tehát minél kevesebb befektetéssel minél na-
gyobb haszon hozható ki belőle. Ezt a hasznot, pontosabban szólva az extraprofitot csak 
az önmérséklet szabályozza, hiszen a könyvpiacnak egy olyan szegmenséről van szó, amely 
a másik, „normál” szegmenshez képest nagyságrendekkel nagyobb példányszámokkal és 
(biztosabb) haszonnal dolgozik. (A szabadpiacon megszokott 45-55 %-os terjesztői árrés 
helyett a kiadók, terjesztők és tankönyvfelelős tanárok megosztoznak ugyanezen az árrésen, 
ezért az átlagosan – nemenkénti – 10-15 %-os árrés, azaz ez a gazdasági szegmens nagyon 
sokak számára megélhetést nyújtott egészen 2013 végéig, amikor is megjelent az új tan-
könyvtörvény, amely 2014. január elsejei életbe lépésével alapjaiban rengette meg a tan-
könyvkiadók és -terjesztők sorsát.13 Utóbbiak általában több lábon élnek, kevésbé érinti 
őket az intézkedés, a tankönyvkiadásra specializálódott kiadók azonban jelenleg kártérítési 
perek sokaságát fontolgatják. Azokról a tankönyvkiadókról van szó, amelyek évtizedeken 
keresztül dolgoztak a magyar iskolarendszer fellendítésén. Történt mindez ráadásul különö-
sebb előkészítés és hatástanulmányok, tájékozódás nélkül.)  

 
A „nagy digitális áttörés” – véltük korábban – akkor történik majd meg Magyarországon az okta-
tásügyben (amiképpen az élet sok más területén már megtörtént, lásd például a nyomdai előkészí-
tést, a fényképezést vagy az adóügyek intézését), amikor a kiadók, nyomdák, terjesztők konvertál-
ni tudják a tőkéjüket és megélhetési forrásaikat az új kulturális jelrendszereknek az oktatási folya-
matban való alkalmazásába. Mivel azonban a tartalmi szabályozást (Nat, kerettantervek) a terjesz-
tés központosítása (Könyvtárellátó Vállalat), majd ezt a tankönyvkészítés központosítása (OFI) 
követte és követi14, félő, hogy a kiadók tapasztalt, kreatív munkatársai a munkaerő-piac más 
szegmenseiben keresnek majd maguknak megélhetést15, így a korszerűsítés helyett egy újabb kont-

                                       
13 A törvénytervezet szövege itt található: http://www.parlament.hu/irom39/13406/13406.pdf [2014. január 31.] 
14 Ennek részeként, előkészítéseképpen íródik jelen tanulmány is. 
15 A tankönyvtörvény megjelenése és érvénybe lépése óta a kiadók munkatársai szó szerint létbizonytalansággal küsz-
ködnek, s már most jól érzékelhetően megindult az elvándorlás, a kétségbeesett álláskeresés. Többen az OFI által 

http://www.parlament.hu/irom39/13406/13406.pdf
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raszelekció áldozataivá válik a magyar oktatásügy és benne a taneszközipar (ahogyan kontrasze-
lekció levét issza a pedagógusképzés az 1948-as kommunista hatalomátvétel óta – egy teljes egé-
szében elhibázott oktatáspolitikai koncepció következtében). Azaz manapság, amikor a piaci ré-
szesedések és a tőke újraelosztása megtörténik, s végre esély volna arra, hogy számottevő fejlesz-
tések induljanak meg, a rendszer számos kiváló, lehetséges tankönyvfejlesztőt foszt meg a nyu-
godt munkalehetőségtől. (Arról nem is beszélve, hogy a kiadókban folyó több éves innovációk – 
többek között például okostankönyv-elképzelések – most „felesleges”-sé válnak. A beléjük fekte-
tett anyagi és szellemi erők elvesznek. Nézetünk szerint túl kicsi ez az ország ahhoz, hogy ilyen 
luxust megengedhessünk magunknak.) 
 
 

ÖSSZEGZÉS Egy közepes táblagép ma körülbelül annyiba kerül, mint egy második osz-
tályos gyerek tankönyvcsomagja, azaz tulajdonképpen minden adott lenne a váltáshoz 
még gazdasági tekintetben is. Egyre kevesebb érdek kötődik a papír alapú taneszközök 
megtartásához és fejlesztéséhez, s egyre inkább teret nyerhetnének a digitális, asszociatív 
tanulási technikák és eszközrendszerek. Mellesleg a számítógépek közvetítette világot 
azért is szeretik a gyerekek, mert ösztönösen ráéreznek, hogy annak természete jobban 
hasonlít az emberi gondolkodás természetéhez, mint a lineáris felépítésű, „unalmas” 
(tan)könyveké. Örömmel dolgoznak „a gép”-pel, s örömmel lesznek részesei a „polifón 
tanulás”-nak, melynek segítségével – bár először kevésbé rendezetten, de nagyságren-
dekkel gyorsabban – többet tudnak meg mindarról, ami körülveszi őket. 

 
 

 
 

 
  

                                                                                                                        
meghirdetett tankönyvfejlesztői állásokban láttak-látnak lehetőséget, a pályáztatás még e sorok írásakor is folyik. 
(2014. január 31.) 
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III. AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ IRODALOMTANKÖNYVEK  

ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 
 

A következő fejezet a Magyarországon 2014 januárjában érvényben lévő általános és középiskolai 
irodalomtankönyveket mutatja be és értékeli. A szerző számára a kiadók által megküldött és vizs-
gált tankönyvcsomagokat (és szöveggyűjteményeket) a 2012-es NAT-nak és túlnyomórészt a 
2013-as kerettanterv „A” változatának való megfelelés jegyében állították össze a kiadók.16 
 
(A kerettanterv „B” változatának létezése sajnos nem közismert még a szakmabeliek számára 
sem. Az elfogadása körüli huzavona nem tett jót az irodalom tantárgy módszertani szemléletmód-
jának, mely így lényegében – saját természetének ellentmondva – egy szempontúvá vált.) 

 
 

1) SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK 
 
Általános szemléletmódban nincs jelentős különbség az egyes tankönyvek, tankönyvcsaládok 
között. Lényegében mindegyik valamiféle teljességeszményt szem előtt tartva törekszik a tan-
anyag felépítésére és átadására. Ennek jegyében igyekszik bemutatni a magyar irodalomtörténet 
legjelesebb alkotóit és alkotásait, illetve szerzőket és szemelvényeket a világirodalomból – egy 
elitista jellegű kanonizáció jegyében. Alapvetően és túlnyomórészt a szerzőközpontúság jel-
lemzi a könyveket, az irodalmat (irodalomtörténetet) elsősorban mint tananyagot fogják fel, és 
próbálják emészthetővé tenni a diákok számára. Szemléletük mindenekelőtt pozitivista, elbeszé-
lésmódjuk lineáris.  
 
A Nat és a kerettanterv „A” verziója elvárásainak természetesen megfelelnek – hiszen egyébként 
nem engedélyezték volna őket –, de koncepcionális újdonság vagy egymástól való eltérés alap-
vető felfogásbeli dolgokban kevéssé található bennük. (Kivéve a Nemzedékek Tudása Kiadó 
Ikerkönyveit és Karakter-sorozatát, illetve a Krónika Nova Kiadó e sorok szerzője által írott tan-
könyveit.) Más példák, más színek, más képek akadnak, de radikális, felfogásbeli különbség lénye-
gében nem érzékelhető közöttük. (A részletes kifejtést lásd a következő fejezetben!) Közösnek 
mutatkozik inkább az a szándék, amely az irodalomtankönyvek utóbbi évekbeli igényessége felé 
mutat. (Előfordult persze az is, hogy csak a borítót cserélték színesre és tervezték újra, a belívek 
akár változatlanok is maradtak – főképpen a szöveggyűjtemények takarékos újrakiadására jellem-
ző ez a módszer.)  

 
 

2) TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONÁSOK 
 
A kulcsfogalmak és kulcskompetenciák fejlesztéséről mindegyik sorozat – szintén a Natnak és az 
„A” kerettantervnek való megfelelés jegyében – gondoskodik. A vizsgált tankönyvek összességé-
ben azonban mégiscsak – nézetünk szerint – keveset bíznak a diákok kreativitására, elsősorban az 
alkotók és a kiadók egyre attraktívabb produkciójaként definiálhatók. Eleget tesznek tehát az 
elvárásoknak, az oktatásügyi dokumentumokban foglalt kéréseknek és előírásoknak, ám ez első-
sorban csak a látszat, egy rossz konszenzus következménye, melyet az oktatásügy szereplői kötöt-

                                       
16 Szíves közreműködését, a kutatáshoz való hozzájárulását itt is köszönöm az Apáczai Kiadónak, a Krónika Nova 
Kiadónak, a Mozaik Kiadónak, a Műszaki Kiadónak és a Nemzedékek Tudása Kiadónak. 
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tek egymással („én megírom, Te bírálod, ő jóváhagyja, mi eladjuk, a gyerek meg majd megtanulja, 
neki úgyis mindegy, nem mer tiltakozni, a szülő meg úgysem ért hozzá”; azaz eleget teszünk en-
nek is, annak is, és végül mindenki jól jár stb.).  
 
Másfelől azonban éppen ez a baj: ezek a könyvek nem biztosítanak elég szabadságot sem a 
diáknak, sem a tanárnak. 90 %-ban megszabják a tananyagot – ráadásul a megszokottság révén ez 
az arány legalább 95 % lesz a gyakorlatban –, semmit nem bíznak a véletlenre. Az maga a kánon, 
amelyet ők közvetítenek. Értsd: ilyen a szemléletük, ezért majd a gyerekekben is ez a vélemény 
alakul ki: „irodalom az, ami benne van az irodalomtankönyvben”. Ez pedig nem áll messze a 
sokszor ironikusan idézett felfogástól: „költő az, aki verset írt és már meghalt”. S ha az iskolában 
ez a szemlélet válik uralkodóvá, akkor a magyar irodalom tantárgy valóban a perifériára fog szo-
rulni hamarosan. (Ez esetben meg is fogja érdemelni a sorsát.) 
 
A tanulás hosszú távú eredményességét csak mérések birtokában bírálhatnánk, tapasztalataink 
szerint a magyar irodalomtankönyvek azonban alig alkalmasak arra, hogy a diákoknak élményt 
szerezzenek, mely által mégiscsak bevésődnének a tudatukba bizonyos vonások, szöveg-, gondo-
lat- és képrészletek. Azaz hiába teljesülnek a jelenben a pedagógiai célok, ez csak a látszat, a köny-
vekből alig marad meg valami a diákság kulturális emlékezetében. Nem hiszem, hogy örömmel 
veszik őket kézbe (lásd ehhez még a 2–3. pontban kifejtetteket ebben a fejezetben!).  
 
Fentiek alól radikálisan a szerző saját tankönyvcsaládja igyekszik kivételt képezni – a Karakter-
sorozat irodalmi részei és az Ikerkönyvek követik az általános (lineáris és pozitivista) tendenciá-
kat, és e szempontból alapvetően a megszokott mederben építik föl a tananyagot –, mert kiindu-
lópontjának tekinti a deduktív haladásmódot: az alkotó nézete szerint a részek bemutatása végül 
majd az Egész élményével is megismerteti a diákot. Erre a sorozatra a koncentrikus és asszoci-
atív felépítés a jellemző, figyelembe véve a legújabb irodalomelméleti gondolkodás tendenciáit. A 
hermeneutika, a dekonstrukció, a posztmodern elméletek egyaránt árnyalják a felfogást, és 
elidegeníthetetlen részét képezik az alapvetően szöveg- és kreativitásközpontú szemléletnek. E 
könyvekben lezáratlan tudományos kérdések is vannak, nagyon sok közösségi és projektfel-
adat akad bennük, illetve hangsúlyosan szerepelnek egymás mellett a különböző kulturális kód-
rendszerek: a művészi szöveg, a tankönyvírói szöveg és a szakirodalom (mindig pontos hivatko-
zásokkal!), illetve a képek sokasága. Utóbbiak a művészi – az internetes világot idéző – tördelés 
egyedisége révén tartalmi részévé válnak a mondandónak.17  
 
 
3) FORMAI JELLEGZETESSÉGEK 
 
Az állandó jogszabályi változások miatt a tankönyvpiac szereplői közül jelenleg senkinek nem 
érdeke, hogy tartós tankönyveket alkosson. De tantárgyunknak a bevezetőben kifejtett sajátossá-
gai miatt mi magunk ennek általában sem látjuk sok értelmét. Sőt, az irodalomtankönyv-kiadásnak 
– a végső tabletre való áttérés előtti néhány évben, amely még hátravan, a – lehetőleg újrafelhasz-
nálható papírból készült – paperback-kiadások felé kellene elmozdulnia (méretben és stílusban 
egyaránt). Ma sokkal inkább a képeskönyv és a magazin jelleg dominál, s ez megint 
kontraproduktív hatásokban jelentkezik. A következőkben ezeket vesszük sorra.  
 
Az irodalomtankönyvek többsége már-már elviselhetetlenül nagy méretű, olykor rémisztően 
súlyos és vastag. A mai diákok számára szinte fizikailag megoldhatatlan, hogy a hátizsákos rend-

                                       
17 A design Szabó László munkája. A 12.-es kötet, illetve a sorozat 2008-ban Szép magyar könyv-oklevelet kapott. 
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szerben ezek a könyvek ne váljanak hetek alatt salátává annyira, hogy még ők maguk is megsajnál-
ják gyűrődésüket. A számítógépes világban a tankönyvnek egyre kevésbé lenne feladata az alap-
szövegek egészben való közlése. (A szöveggyűjtemény pedig mint műfaj mára már lényegében 
feleslegessé vált. Tudvalevő, hogy a kiadók nem ritkán a szöveggyűjteményeken hozták be a tan-
könyvek egyedi fejlesztése okozta ráfizetést. Egy szöveggyűjteménybe nagyságrendekkel kevesebb 
szellemi apportot kell belefektetni, s majdnem ugyanannyiért lehet eladni.) 
 
Alapvetően elhibázottnak tartjuk a tananyagnak egyetlen évfolyamon belül két kötetre való bon-
tását (melyet még egy plusz szöveggyűjtemény is súlyosbíthat!). Sokkal inkább követendő tenden-
ciát látunk a nyelvtan és az irodalom tananyagnak – akár a szöveggyűjteménnyel közös! – egyetlen 
kötetben való kiadásában. (Lásd erről később bővebben a Karakter-sorozat könyveinél!) 
 
Ami a szedéstükröket, a tördelést illeti, a zsúfoltság és a fantáziátlanság egyaránt jellemző iro-
dalomtankönyveinkre. Természetesen vannak jó és követendő megoldások, ám összességében 
úgy véljük, sokkal bátrabb és sokkal felszabadultabb vizuális képet nyújthatnának irodalomtan-
könyveink. Alapvetően a megszokott szöveg–kép egymás mellé rendeléseket, színes háttereket, 
félkövérrel, keretekben, alányomással és egyéb eszközökkel történő kiemeléseket kapjuk, amelyek 
nem különböztetik meg az irodalomtankönyvet minden más tankönyvtől. Lényegében ugyanazo-
kat az eszközöket használják, mint az összes többi tantárgy szerzője, alkotója. Ha lenne elég bá-
torságunk, s ki mernénk mondani, azt mondanánk: a diákokat körülvevő színes kavalkádhoz, a 
világ gyönyörű sokszínűségéhez és sokféleségéhez képest ezek a tankönyvek – minden igyekeze-
tük ellenére is – „rendkívül unalmasak”. Nem képesek arra, hogy vágyakozást keltsenek az 
olvasásra és az olvasás általi élményszerzésre, nem tűnnek olyasvalamiknek, amelyek nélkü-
lözhetetlenek lennének a modern ember, egy mai diák létezése számára, aki rajong az autókért, a 
motorokért, a tudományért, a hegyekért, a fákért és a füvekért, a mindenségért. Ha fiú, akkor a 
lányokért, ha lány, akkor a fiúkért, de mindenképpen a másik ember szeme villanásáért. Ebbe a 
világba kell nekünk belelépnünk, s ebben a világban kell érvényesnek, fontosnak lennünk. A mos-
tani irodalomtankönyvek többségéről azonban sajnos kilométerekről látszik, hogy nem fognak 
tudni labdába rúgni ebben a világban. Egyszerűen nem versenyképesek a BMW-motorokkal, 
Givenchy-parfümökkel, Föld körüli utazással, adriai nyaralással, 3D-s mozifilmekkel és 3D-s szu-
pernyomtatókkal, iPadekkel és iPhone-okkal, számítógépes játékok garmadájával szemben. Lerí 
róluk, hogy (sajnos) lehet nélkülük élni. 
 
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy alapvetően hibásnak tartjuk azt a felfogást, mely a tananyag 90 
%-át kötelezően közvetítendőnek rendeli el. Ennek a hibás felfogásnak is következménye a tan-
könyvek fentebb és a későbbiekben is jelzett „unalmasság”-a, túlírtsága, túltördeltsége stb. 
Elképzelhetetlen, hogy a mai gyerekek érdeklődést mutassanak a szövegekbe kódolt világ iránt, ha 
fantáziátlanul tálaljuk nekik azt – ráadásul úgy, hogy őket kihagyjuk a világalakítás lehetőségéből. 
 
 

ÖSSZEGZÉS A sok apró formai és kisebb tartalmi különbség mellett irodalomtanköny-
veink igencsak hasonlítanak egymásra. Alig vannak jellegadó, koncepcionális különbsé-
gek közöttük – kivéve az Ikerkönyveket, a Karakter-sorozatot és a szerző tankönyveit –, 
kevés a koncepcionális eltérés a felépítésben, az élőfejben, a szedéstükörben, a szövegtí-
pusok kezelésében. És sajnos a tartalomban, az ötletességben is. S ami összességében is 
a legfájóbb hiány: irodalomtankönyveinkben végzetesen nincs jelen a játékosság; humor-
talanságuk egyenesen tragikus, a jövő szempontjából már-már végzetes. 
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Furcsa módon az egyformaság mellett egyfajta sokszínűség, sokféleség is kifejezi ama 
polifóniát irodalomtankönyveinkben, amelyben életünk egésze zajlik. A rendszerváltás 
után már nézőpontok, értelmezések kavalkádja jelenik meg bennük – nagyon helyesen. 
 
Egyetlen komoly kifogásunk van velük szemben, s ez nem más, mint a többször emlege-
tett humortalanság. 
 
A többi „hiba” mind javítható, kikísérletezhető, továbbgondolható. Semmiképpen nem 
volna helyes megszüntetni azt a tematikai-módszertani gazdagságot, felhalmozott szel-
lemi tőkét, amely az elmúlt negyedszázadban létrejött, és megjelenik ezekben a tanköny-
vekben. Szakmai hibának és visszalépésnek tartanánk, ha az „egységesítés” szándéka ezt 
a tantárgyat is bekebelezné. 
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IV. A TANKÖNYVFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KÖVETENDŐ PÉLDÁI  

 
1. MELYEK AZOK AZ ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI ALAPELVEK ÉS TANTÁRGYMÓDSZERTANI 

MEGOLDÁSOK, AMELYEKNEK AZ ÚJ TANKÖNYVEKBEN KÖVETKEZETESEN ÉRVÉNYESÜL-

NIE KELL? MELYEK EZEK KÖZÜL AZOK, AMELYEK ELTÉRNEK A JELENLEGI HAZAI TANÍ-

TÁSI ÉS TANKÖNYVFEJLESZTÉSI GYAKORLATTÓL? 

 
a) Új és általános pedagógiai alapelvek és módszertani megoldások 
 
Pedagógiai elvek tekintetében az irodalomtanítás – mint jeleztük korábban – sajátos helyzetet 
kellene, hogy elfoglaljon a magyar közoktatás rendszerében. A tantárgy omnipotens jellegénél 
fogva a bevezetőben említett négy érték hordozója kellene, hogy legyen.  
 
Mivel e célkitűzés közvetlen elérése a közeljövőben nem tűnik megvalósíthatónak, ezért célszerű-
nek látjuk a kiemelt módszertani sajátosságok figyelembevételét és alkalmazását. 
 
b)  A legfontosabb pedagógiai elvek tehát, melyek egyben az irodalom- és nyelvtantanítás 

fő feladatai, iránymutató tendenciái:  
 

– az érzelmi intelligencia fejlesztése, 
– a szolidaritásra,  
– a toleranciára,  
– az erőszakmentességre,  
– környezettudatosságra való nevelés. 

 
Az irodalomtanítás szempontjából a legáltalánosabb kérdés ma az, hogy képesek leszünk-e átren-
dezni a kultúra nagy rendszereit – közöttük az oktatást – úgy, hogy a fenti értékek álljanak a kö-
zéppontjában. 
 
Ez konkrétan például azt jelenti, hogy az irodalom tananyag megszervezését, struktúráját egy 
fölérendelt cél, új paradigma szerint szervezzük meg: ilyen lehet mondjuk a környezettudatosság 
szempontjából felépített tananyag és taneszközrendszer. (Példa egy e szempontból létrehozható, 
problémacentrikus tankönyvfejezet főbb tárgyalandó műveire: Bessenyei György: A Tiszának 
reggeli gyönyörűsége, Petőfi Sándor: A Tisza; József Attila: A Dunánál; Esterházy Péter: Hahn-Hahn 
grófnő pillantása [utóbbi csak 12.-ben!]). 

 
c) Módszertani értelemben a fő elvek a jövőben várhatóan az alábbiak lesznek: 
 

– asszociatív technológiák használata a tananyag strukturálásában; 
– mellérendelő elvű pedagógiai módszerek alkalmazása; 
– a tanár mint mediátor elsősorban a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit tárja fel a diá-

kok előtt, és megszervezni segít azokat a tevékenységeket, melyek során a tanuló elsajátít-
hat ismereteket és készségeket, illetve fejlesztheti képességeit. 

 
d) Metamódszertani értelemben pedig az lesz a fő kérdés, hogy a paradigmatikus kultúra- és 

taneszközváltás tekintetében képesek leszünk-e végrehajtani a nagy váltást, azaz a nyomtatott, 
papír alapú ismerethordozókat le tudjuk-e váltani az emberi gondolkodás természetéhez – 
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mint erről is ejtettünk szót korábban – közelebb álló, digitális adathordozókra, külső emléke-
zeti tárakra és taneszközökre.  

 
A digitalizáció elsősorban nem mint módszer, hanem mint szemléletmód fontos számunkra. 
Eszközként is nélkülözhetetlen, mindenekelőtt azonban természeténél fogva alkalmas arra, hogy 
az emberi létezéssel analóg struktúrákat, folyamatokat jelenítsen meg a diákok számára. 
 
 
e)   Eltérés a jelenlegi hazai tanítási és tankönyvfejlesztési gyakorlattól 
 
Fent jellemzett módszertani elvek jelentősen eltérnek a jelenlegi alkalmazottaktól, mivel a mosta-
niakat – a XIX. század óta) alapvetően az alábbi tulajdonságok jellemzik: 
 

– analóg taneszközök használata, 
– lineáris tananyagstruktúra a tankönyvekben és a tanórákon, 
– alárendelő jellegű oktatásszervezés: a tanár nem mediátor,  

hanem vezető, irányító tekintély; 

 
A paradigmaváltás esélyeinek tudományos mélységű megítéléséhez szükséges áttekintenünk tan-
tárgyunk fejlődéstörténetét, illetve a közoktatás rendszerében elfoglalt helyét. 

 
 
f)  Irodalomtanítás tegnap, ma, holnap. Irodalomtanítás-történeti áttekintés  
      (SIPOS LAJOS tanulmánya)  

 

Az irodalomtanítás előtörténete Európában a szónoklattan, a latin írásbeliség, majd az anyanyelv 
tanításának együttesében értelmezhető. 
 
A görögök – az Iliász tanúsága szerint – a fegyverforgatást és a művelt emberhez illő beszédet 
egyformán fontosnak tartották. A rómaiak, a birodalom kormányzati érdekei miatt is, a beszédet 
és a szövegszerkesztést tekintették tanítandónak. A keresztény középkor átvette a görög–latin 
írásbeliséget, mindezt azonban a keresztény kultúrkörben és hitvilágban értelmezték. A kolostori, 
majd a plébániai és székesegyházi iskolákban, ahol döntően egyházi szolgálatra készítettek fel, a 
latin írás és olvasás mellett tanítottak grammatikát, retorikát, éneket, bibliai hermeneutikát. Szere-
pelt a tananyagban az Ó- és az Újszövetség, a hagiográfia, szerepeltek a középkori himnuszok és az 
egyházatyák iratai, ezek azonban akkor az egyházi szertartásokon megjelenő funkcionális szöve-
gek vagy magyarázandó textusok voltak csupán, nem pedig a mai fogalmak szerint értelmezendő 
irodalmi művek. 
 
A XV–XVI. századi, háromszintű városi iskolákban a latin nyelvet és nyelvtant oktatták, hiszen a 
városokban a latin volt a közigazgatás, a törvénykezés, a vallás és tudomány nyelve (az igényesebb 
iparos pályákra igyekvőknek erre a tudásra szükségük volt), ugyanakkor sort kerítettek ún. prakti-
kus ismeretek tanítására is, azaz tanították a településen lakók anyanyelvét, az anyanyelven való 
írást, olvasást és fogalmazást (meg a számolást, a könyvelést, a pénzügyi ismereteket és a hivatalos 
levelezést). 
 
Az európai kultúrkörbe és oktatási rendszerbe a magyarság a kereszténység felvételével és az ál-
lamalapítással lépett be. Első iskolánkat 996-ban a Szent Márton-hegyen, a mai Pannonhalmán 
azok a bencések szervezték, akik a VI. századtól a tudományosság hordozói, az olvasás, írás, 
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éneklés tanítói, a görög latin kultúra örökítői voltak. A XII. századból az esztergomi székesegyhá-
zi iskolából ránk maradt jegyzetfüzet mutatja: természetesen Magyarországon is a grammatika, a 
diktámen18 és a komputusz19 európai normái szerint tanítottak, azaz oktatták a latin nyelvtant, a 
helyesírást, a kiejtést, a helyes hangsúlyozást, bevezettek az írás, a fogalmazás és az oklevélszer-
kesztés művészetébe, a diákok ugyanakkor elsajátították az elemi számítási ismereteket, a csillagos 
égre, a naptárkészítésre vonatkozó tudást. A XV. századtól nálunk is működtek városi iskolák. Kö-
zülük különösen fontos volt a Buda főtemploma mellett létesített intézmény meg a Mátyás korában 
alapított sárospataki schola.20 Ebben az iskolában tanított Comenius Amos János, aki az anyanyel-
ven való írást és olvasást már a nemzeti művelődés szempontjából tartotta szükségesnek.21 
 
Ezektől a változásoktól és szerveződésektől azonban hosszú út vezetett az irodalomtanításig. Még 
a XVIII. században sem valósult ez meg a mai elképzelések szerint. A tatai piarista iskolában pél-
dául22 ebben a korszakban a latin és német nyelv, a hittan, az egyház- és világtörténelem, a geo-
metria, az általános és csillagászati földrajz mellett pusztán csak magyar helyesírást és magyar 
nyelvű levelezést tanítottak (egy kevéske magyar történelemmel kiegészítve a fentieket). Sárospa-
takon, tudható  Kazinczy Ferenc életrajzából, még 1769-ben is csak a latin grammatika szabályait 
magyarázták, a „szókötések”-re tértek ki, a preceptorok legfeljebb „pár auktor kommentációjá”-ra 
vállalkoztak, de nem bocsátkoztak „filológiai, esztetikai fejtegetések”-be. A költészeti osztályban a 
diákok már tanulmányozták ugyan Ovidius, Vergilius és Horatius műveit, Kazinczyék tárgyalták 
Corneille-t is, ezek a beszélgetések azonban (feltételezhetően) még mindig nyelvi kommentárok 
voltak inkább, s legfeljebb a szövegek alapján levonható erkölcsi maximákig érkeztek el. A magyar 
írókra, a latin vagy magyar írók műveinek esztétikai-poétikai értelmezésére nem került sor. A kor-
társ magyar szerzőkre pedig még véletlenül sem. Kazinczy például csak egy váratlan ajándékozás 
folytán jutott hozzá Bessenyei György munkáihoz, az Ágis tragédiájához és az Eszterházi Vigasságok-
hoz. Ugyanígy került a kezébe az akkor, 1772-ben frissen megjelent barokkos-heroikus regény, a 
Buda várának visszavételekor a keresztények fogságába esett egy Kártigám nevű török kis-asszonynak ritka és 
emlékezetes történeti, mellyeket némelly különös feljegyzésekből magyar nyelvbe foglalt Mészáros Ignác. Az ifjú 
Kazinczy, nem lévén esztétikai tapasztalata, a titokban elolvasott szerelmi regény szerzőjét „nézte 
első írónak a világon”.6 A helyzet érdemében nem változott a Ratio educationis megjelenése után 
sem. A grammatika, a diktámen és a komputusz helyett, a vallástan mellett megjelent a vármegyei 
élethez igazított latin nyelv, bővebben foglalkoztak Magyarország történelmével és földrajzával, 
bevezették a természetrajzot, a kettős könyvelést, az elemi gondolkodástant, a jogi és a mezőgaz-
dasági ismeretek oktatását; a rendelkezés a latin és a német mellett ugyanakkor lehetővé tette va-
lamelyik „birodalmi” nyelv, a város vagy község lakosainak anyanyelvét jelentő stúdium bevezeté-
sét is. Ekkor került sor a magyarlakta városokban és falvakban a magyar nyelv rendszerelvű taní-
tására is. 
 
Az irodalomtanítást igazában az 1849-ben közzétett, a szabadságharc bukása után nálunk is beve-
zetett Entwurf der organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich szabályozta. Ez a tanügyi 
rendelkezés kialakította az iskolaszerkezet (továbbfejleszthető) struktúráját, az öt, majd hatosztá-

                                       
18 A „dictamen” az írásbeli fogalmazás elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazta. ennek a keretében oktatták a 
levélírást, a jogi és közigazgatási iratok szerkesztését is. 
19 A „computus” (a. m. ’kiszámítás’) a mindenkori húsvét idejének kiszámítására oktatott, a XV. századtól kezdve 
ebben a „tárgy”-ban egészségügyi ismereteket is oktattak, a XV. századra ezzel a tárgymegnevezéssel komplex isme-
reteket tanítottak. 
20 Vö. MÉSZÁROS István, Mióta van iskola? Bp., Tankönyvkiadó, 1982. 
21 Vö. FINÁCZY Ernő, Az újkori nevelés története [reprint kiadás], Bp., Könyvértékesítő Vállalat, 1986, 28–38. 
22 HEGYI Ferenc, Új adatok a tatai piarista iskola XVIII. századi történetéhez = Piaristák Magyarországon, szerk. HOLL 
Béla, Bp., Magyar Piarista Tartományfőnökség Kiadása, 1992, 94–95. 
6 TOLDY Ferenc, Kazinczy Ferenc, [reprint kiadás], Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. 24–27. 
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lyos gimnáziumot (melyet a század utolsó harmadában nyolcosztályosra bővítettek), egyszerűsítet-
te a tantárgyak rendszerét, az anyanyelvi (grammatikai és fogalmazási) képzést kiegészítette a sti-
lisztikával, a verstannal, az irálytannal (azaz: az esztétikával) és az irodalomtörténettel. 
 
Az irodalomtanítás ebben az időszakban és később is, szoros kapcsolatban volt a korszak iroda-
lomértelmezésével és az irodalomtudomány nálunk érvényesülő nézetrendszerével. 
 
A XIX. század második felében az irodalmi alkotást a nemzeti lényeg önkifejezéséhez-
önkifejeződéséhez kapcsolták. Toldy Ferenc az irodalomban „a nemzet legbensőbb, tudniillik 
szellemi életének képét”, az „emberiesedésnek legnemesebb termékeit” értelmezte, az alkotások-
tól a „hazafiság” táplálását várta; Arany János is hasonlóan vélekedett: az irodalom szerinte is „a 
nemzet szellemi életét” tükrözi és „ébreszti a hazafiságot”.7 Beöthy Zsolt a XIX. század végén, a 
millennium időszakában az irodalmat változatlanul a nemzeti szellem kisugárzásának tekintete, az 
alkotásokat minden esetben összekapcsolta „a nemzeti érzéstől való áthatottság”-gal,8 Szegő Ar-
nold 1907-ben az irodalmat a „nagy eszmék vulgarizátorá”-nak, „a nemzeti lélek hű tükré”-nek 
nevezte, olyan valaminek, ami „a költői immagináció erejével kifejezésre juttatja mindazt, ami a tör-
ténelmi korban a nemzeti lelket mozgatta.”9 Hasonlóan vélekedtek többen a két világháború közti 
időszakban is. Teleki Pál miniszterelnök például a parlamentben elmondott költségvetési beszé-
dében [!] 1939-ben „magyar érzés”-t, „magyar gondolatvilág”-ot kívánt az irodalmi alkotásoktól.10 
Az 1930-as években, a szociologikus szemlélet megerősödése idején, mások hangoztatták: az iro-
dalomnak (és az irodalomtanításnak) akkor van létjogosultsága igazán, ha segít az olvasóknak a 
társadalmi szerkezet megismerésében és megértésében. 
 
1947 után, akkortól számítva, amikor nálunk is hegemón helyzetbe jutott a marxizmus a maga 
egyszerűsítő, a történelmi változásokat egyetlen végokra, az osztályharcra visszavezető szemléle-
tével, a felvilágosodás századából átvett haladáselméletével, a mindent megoldó társadalmi forra-
dalom képzetével, az irodalomtól és a művészetektől valóságreferencialitást és üzenetkifejezést 
vártak, a műalkotásban a hazafiságkifejezés mellett a (képzelt) társadalmi-történelmi igazság kife-
jezését keresték. Ezért kívánta volna azt Horváth Márton 1950-ben, hogy az irodalom segítsen „a 
felszabadulás, a földreform, az infláció, az újjáépítés, az osztályellenséggel vívott harc különböző 
szakaszaiban.”11 És ezért különböztetett meg Lukács György 1945-ben (és aztán később többször 
is) „önkéntelenül” politizáló, a „társadalmi élet fejlődésének széles, mély és átfogó képét adó, 
valamint „néptribun” költőket, azt szuggerálva, hogy az alkotó vagy „valóságvállaló” vagy a „va-
lóságot elutasító” (a társadalom szempontjából értékes vagy értéktelen) lehet csupán.12 
 
Ez az irodalomfelfogás, mely nálunk hivatalosan az 1988-ban megjelent Tanterv és utasításban is ott 
van még (abban az igényben, hogy az irodalomtanításnak „a szocialista embereszményt” kell 
szolgálnia), valójában a XVIII. század végén, a XIX. század első felében, a romantika idején érvé-
nyesülő irodalomképzetére vezethető vissza. Eszerint a műalkotásban a kor eszméi és a művész 
intenciói jelennek meg, az alkotásnak van címzettje, a címzett ezt az üzenetet dekódolja, az iroda-
lomtanítás pedig nem más, mint a dekódolásra való felkészítés. 

                                       
7 TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története [reprint kiadás], Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987, 18; 
ARANY János, A magyar irodalom története rövid kivonatban = ARANY János, Összes művei. Prózai művek, kritikai kiadás, 
szerk. KERESZTURY Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962, 446. 
8 BEÖTHY  Zsolt, A magyar irodalom kis-tükre, Bp., Athenaeum Részvénytársaság kiadása, 1900, 5–6. 
9 SZEGŐ Arnold, Az irodalom pedagógiai értékéről, Bp., 1907, 7–9. 
10 Idézi: BALASSA László, A magyar-tanítás megújhodása felé, Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941. 
11 HORVÁTH Márton, Lobogónk: Petőfi. Irodalmi cikkek és tanulmányok, Bp., Szikra, 1950, 6. 
12 LUKÁCS György, Pártköltészet = L. Gy., Magyar irodalom – magyar kultúra, szerk. FEHÉR Ferenc és KENYERES 
Zoltán, Bp., Gondolat Kiadó, 1970, 293–294. 
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Az irodalomtanításnak Magyarországon a XIX. század közepétől az 1980-as évek végéig, az egy-
mást váltó, az ideológiai tartalmakat tekintve egymástól élesen különböző társadalmi formációk-
ban a szövegek eszmetörténeti-politikai tartalmára kellett felhívnia a figyelmet; a művekben mani-
fesztálódó esztétikai vonatkozások háttérbe szorultak.13 Ez az irodalomtanítás ugyanakkor kultú-
raközvetítő volt: erősen ragaszkodott a megelőző korok irodalmi kánonjához. Ebben az értelem-
ben az európai oktatásban az 1960-as évekig uralkodó ún. cambridge-i iskola felfogását tükrözte.  
 
A kultúraközvetítés fontosságát és kizárólagosságát azonban már az 1920-as években megkérdője-
lezték. Az Amerikai Egyesült Államokban és néhány nyugat-európai országban kétszeresen is elfor-
dultak ettől. Egyrészt – érvényesítve a Dale Carnegie-féle menedzserprogram, életfilozófia és élet-
stratégia felismeréseit – az irodalomtanítással szemben a kommunikációfejlesztés, a nyelvi kompe-
tencia javítása lett elsődleges;14 másrészt – miközben az „öröm”, a „szórakozás”, a „spontán isme-
retszerzés” pedagógiai vezéreszmévé vált – a nehezebben befogadható, a világ- és a nemzeti iroda-
lomhoz tartozó régebbi és újabb művek helyett a tanításba az ún. gyermekregényeket és gyermek-
verseket, illetve a saját irodalmi produktumokat vonták be.  
 
A nemzeti irodalom alkotásai ezekben az országokban gyakorlatilag kiszorultak az oktatásból.15 
 
Magyarországon ma az irodalomtanítás a felvételi vizsgák adatszámonkérő jellege és a (sok eset-
ben pontatlanul elképzelt) „nemzeti kánon” miatt (a tanító tanártól függően) részben ideológia- és 
etikaközvetítő, döntően pedig kultúraközvetítő (adatközvetítő). És van még egy meghatározó 
vonása. Az utóbbi évtizedekben felerősödött az a hangulat, amelyik a tankönyv és a tananyag 
megválasztását a tanári szabadság fokmérőjének tekinti. Mivel jelenleg a magyarországi iskolákban 
tanítók irodalomtudományi ismeretrendszerében jelentősek az eltérések (a vulgármarxista felfogás 
híveitől az 1942-ben elkészült René Wellek – Austin Warren Theory of literature – nálunk 1972-ben 
megjelent – mű olvasóin át Ricoeur, Kristeva, Rorty, Derrida, Gadamer és az utánuk következők 
könyvein „felnevelkedett” tanárnemzedékekig vannak kollégák a pályán), ezért ma nem a tudo-
mányelméleti érvényesség, hanem a tanított adatok mennyisége legitimálja magát a tanítást.16 Ez 
visszahat az órai munkára is. Az irodalomórák jelentős részében ugyanis csak a közösen vagy 
otthon elolvasott művekről „beszélgetnek”. Ezek a beszélgetések azonban nagyon sokszor a szö-
veggel való első találkozást követő (Ricoeur fogalomhasználata szerinti) naiv olvasatok: ebben az 
értelmezési fázisban a prózai és drámai alkotások esetében a cselekményszint, a versekben 
(Zalabai Zsigmond kategóriáját idézve) az ún. „verstörténés” regisztrálódik csupán, és nagyon 
gyakran megjelenik ebben a keretben a Paul de Man által „félreolvasás”-nak mondott „szövegfel-
ismerés” is. A tanító tanárok (nem egy esetben) a diákok szabadságjogához tartozónak tekintik a 
naiv olvasatok (félreolvasatok) egymásmellettiségét. A tulajdonképpeni tanítás pedig elmarad. A 

                                       
13 Vö. KENYERES Zoltán, A lélek fényűzése, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 9–25. 
14 Nem ezzel az indoklással ugyan, de Babits Mihály már 1909-ben, a fogarasi gimnázium évkönyvébe írt Irodalmi 
nevelés. Egy tantárgy filozófiája tanulók számára c. tanulmányában leírta: „Minden nyelvtan és minden irodalom gondol-
kodni tanít és beszélni. A nagy írók művei stilisztikai és retorikai példatárak” = BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, s. a. 
r. BELIA György, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. X, 87. (Lásd tanulmányunk mottóját is! F. B.) 
15 Franciaországban az érettségi előtt például egy novellát, mesét vagy regényt tanítanak csak a XIX. századból egy 
műlistából választva (Balzac, Chateaubriand, Flaubert, Gautier, Hugo, Maupassant, Merimèe, Nerval, Nodier, Sten-
dhal, Vigny, Zola felsorolt művei közül). Vö. HORVÁTH Katalin, Anyanyelv és irodalomtanítás Franciaországban = Iroda-
lomtanítás Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szovjetunióban és Magyarországon, 
szerk. SIPOS Lajos, Bp., Honffy Kiadó, 1991, 50–51. 
16 Lásd a Nat és a kerettanterv A) változatának követelményeit! 
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tanár erős irányító szerepe mellett lehetne ugyanis a ricoeuri második fázishoz, a szövegjelentés 
strukturális analíziséhez eljutni, a szövegvilág metaforikus jelentésszintjének szavakba foglalása 
pedig már erőteljes irodalomelméleti tudást igényelne, ezt a szintet a használandó fogalmak alapos 
(tanári) ismerete nélkül nem lehet elérni. A mai irodalomórák meghatározóan nagy részében ép-
pen ezért elsikkad a tanítás és a képzés folyamata. 
 

 

ÖSSZEGZÉS A lehetőség szerinti nagyon közeli jövőben újra kell fogalmazni a tantárgy 
filozófiáját. Mérlegelni kell magát a világfolyamatot, erre intenek a 2002-ben, illetve 2013-
ban közzétett szövegértési felmérések, melyek szerint a magyar diákok ebből a szempont-
ból az utolsó helyek egyikét foglalják el a világban; mérlegelni kell Babits Mihály 1909-ben 
szavakba foglalt véleményét az irodalom gondolkodni és beszélni tanító funkciójáról; mér-
legelni kell a mai magyarországi törekvéseket: a szaktudományok eredményeit az oktatás-
ban azonnal érvényesíteni kívánó törekvéseket, azokat az elképzeléseket, melyek a tanítást 
célirányosan transzformált tudományközvetítésnek gondolják, meg azokat, amelyek a „ne-
velést és az oktatást” pedagógiatechnológiai problémának tekintik; és feltétlenül mérlegel-
ni kell a tantárgy halaszthatatlan megújításakor Zsolnai József álláspontját, aki „az anya-
nyelv- és irodalompedagógiát alkalmazott szaktudománynak és egyben alkalmazott peda-
gógiának” minősíti.17 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

                                       
17 ZSOLNAI József, Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében, 
Pápa, 2001, 100. 
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2. MELYEK AZOK A NEMZETKÖZI PÉLDÁK ÉS EREDMÉNYEK, AMELYEKET 

ÉRDEMES MEGISMERNI ÉS HASZNOSÍTANI AZ ÚJ GENERÁCIÓS TAN-
KÖNYVEK KONCEPCIÓJÁNAK ÉS STANDARDJAINAK A KIDOLGOZÁSA-
KOR? MILYEN KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TANULSÁGOK VONHATÓK LE 
EZEKBŐL? 

 

A)  A magyarországi hagyomány 
 
Általában elmondhatjuk, hogy hazánkban az irodalomtanítás az elmúlt másfél évszázadban kivéte-
lezett helyzetben volt – mint több szempontból érzékeltettük tanulmányunkban. Tekintettel arra, 
hogy a tantárgy „megszületése” lényegében összekapcsolódott a magyar nemzet „megszületésé”-
vel, illetve újjászületésének lehetőségével (1840-es évtized), továbbá mivel a modern magyar nyelv 
megteremtése (hivatalosan: 1844-ben) ugyanerre az időszakra esik, nyugodtan mondhatjuk: 
nyelv–nemzet–irodalom a magyar történelemben és kultúratörténetben egészen egyedi kapcsoló-
dási lehetőségeket mutat, és közös erőt képvisel. Azokban az európai és amerikai országokban, 
amelyekben az irodalom kisebb-nagyobb mértékben forrásvidéke, előidézője, reflektálója volt a 
történelmi eseményeknek és főképpen az önteremtésnek, az irodalom tantárgy (az irodalomtörté-
net) hasonlóképpen fontos helyet foglal el a tantárgyak rendszerében, mint nálunk. Gyakoribb 
azonban ma már, hogy az irodalomtörténet mint téma lényegében – részben vagy egészben – 
hiányzik a tartalmi elemek közül, továbbá az irodalom mint tantárgy fokozatos jelentőség- és 
hangsúlyvesztésen ment keresztül az utóbbi fél évszázadban.  
 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy másfelől meg is nőtt a szépirodalom presztízse a „fogyasz-
tók” körében. Elsősorban persze a népszerű lektűrirodalomról van szó, ám mégis joggal mond-
hatjuk: az embereket érdekli a történetmesélős-cselekményes-romantikus irodalom, s a társadalom 
életében megbecsültségnek örvend az, aki tartalmi vagy formai értelemben tud „szépen”, kreatí-
van írni (nem az anyagi megbecsülésről, hanem egyfajta erkölcsi elismerésről beszélünk). 
 
 
B)  Nemzetközi tendenciák 
 
Az irodalmi művek Európa nyugati felén ma elsősorban a nyelvi és kommunikációs tantár-
gyak illusztrációs példatáraként funkcionálnak. Sőt, akad ország (például a Távol-Keleten Szin-
gapúr), amelyben nem kötelező az irodalomtanulás, anélkül is abszolválható a közoktatásban 
való részvétel és végzettség.23 
 
A nemzetközi PISA-felmérések célja, hogy a szövegértési képességek fejlettségére (vagy éppen 
fejletlenségére), a szöveghasználat minőségére kérdezzenek rá. Az elmúlt évtizedben világossá 
kellett válnia számunkra, hogy Európa nyugati felén nem az a szöveghasználati-szövegértési 
paradigma uralkodik, mint hazánkban. Amíg ott egy funkcionalitás-központú, nyelvhaszná-
lat-központú, addig nálunk egy retorikai-poétikai szemlélet szervezi a nyelvtan- és irodalom-
tanítást.  
 

                                       
23 Vö.: „Bár egy ennyire fejlett nemzet esetében, mint Szingapúr, megdöbbentő lehet számunkra, de tény, hogy az 
ország iskoláiban a 12–18 éves diákok számára ugyan lehetséges, de nem kötelező irodalom tantárgyat tanulni. Ha csak ideig-
óráig is akár, de ezek szerint létezhet korszerű, mi több, eredményes oktatás irodalomtanítás nélkül is.”  (GORDON 
GYŐRI János, Litteras docesre necesse est! = Irodalomtanítás a világ kilenc oktatás rendszerében, szerk. G. GY. J., Pont–Savaria 
University Press, 2003, 228 – kiemelések az eredetiben! F. B.) 
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Mint a legutóbbi mérések bizonyítják, eredményeink ismét romlottak (lásd erről a 11. sz. lábjegy-
zetet!) – azaz a PISA-tesztek meglehetősen gyorsan reagálnak a tananyagkorpusz változásaira.  
 
A kétszintű érettségi elmozdulása a mindennapi nyelvhasználat felé egyben az európai iroda-
lom- és nyelvtantanítás eszményeihez való közeledést is jelezte, azaz a bevezetés után egy bő fél 
évtizedig javultak az eredményeink. A konzervatív nyelvtan- s főleg elavult irodalomtanítás-
szempontú Nat bevezetése (2012) után az eredmények törvényszerűen romlani kezdtek, hiszen 
egy olyan szemléletű műveltségtartalom, amilyet a Nat közvetít, alig-alig használható ma a min-
dennapokban való eligazodásban. Hiába tanítunk mi ötödikeseknek Homéroszt, ha nem tudnak 
elolvasni – dekódolni – egy használati utasítást vagy egy gázszámlát. Más szóval s egy kicsit távo-
labbi példával élve: hiába tanítjuk mi nekik még mindig azt, hogy hol kell bekapcsolni a számító-
gépet, ha ők már réges-régen azt is tudják, mire való igazából a számítógép: algoritmusoknak és 
véletleneknek az emberi gondolkodásnál gyorsabb variációi végiggondolására és használatára. S 
anélkül tudják használni a gépet, hogy ezt végiggondolnák – amiképpen mi is anélkül élvezzük 
Tolsztoj  vagy Móricz regényeit, hogy eszünkbe jutna Gutenberg –, azaz készségszinten bánnak a 
számítógéppel mint tanulást segítő és információkereső eszközzel. 
 
A továbbiakban két alfejezetben röviden bemutatjuk az irodalomtanítás helyzetét és jellemzőit a 
Kárpát-medencében és a világ tágasabb régióiban az elmúlt egy-másfél évtizedben (visszapil-
lantva a nyolcvanas évekbe is). Ha nem is végleges választ, de válaszlehetőségeket keresve arra a 
kérdésre, hogy miként látják az irodalom (tantárgy) szerepét a kultúraközvetítésben a Kárpát-
medence eltérő kultúrák vonzáskörében élő, de magyar nyelven beszélő s az irodalmat magyarul 
tanuló népei, továbbá mit gondolnak a döntéshozók és az értelmiségiek az irodalom(tanítás) sze-
repéről Nyugat-Európában, az USA-ban és a Távol-Keleten. 

 
 
a) IRODALOMTANÍTÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

 
Nemcsak hazánkban, de Kelet-Európa mindazon országaiban, melyekben magyar anyanyelvű 
kisebbség él, és van magyar nyelvű iskoláztatás, tantárgyunk különösen fontos szereppel bír a 
jövő, illetve a nemzeti megmaradás szempontjából. Tekintettel arra, hogy a történelem tantárgy 
sokkal inkább átitatható az adott többségi nemzet ideologisztikus szempontjaival és preferenciái-
val, az irodalom marad a nemzeti identitás legfontosabb hordozója az iskola világában. S 
szerencsére a többségi politikát elsősorban saját hegemóniájának fenntartása érdekli elsősorban, 
és nem egy tantárgy tartalmának kritizálása, ezért az irodalomról való és irodalom általi (rejtett) 
beszéd a legdiktatórikusabb időkben is a szabadság búvópatakja volt az értelmiség és a nem-
értelmiség számára egyaránt. Ha magyarul megszólalni is bátorságot jelentett, akkor micsoda bá-
torság kellett ráadásul ahhoz, hogy ennek a megszólalásnak értéktartalma is legyen!  
 
Szinte furcsa, de mindenképpen rendhagyó módon az 1960-as, 1970-es, 1980-as évek egy részé-
ben a magyar irodalomtudomány központja nem Budapesten (az Akadémián vagy az ELTE-
n) volt, hanem Újvidéken, Kolozsvárott és Pozsonyban. Grendel Lajos posztmodern regénye 
(Éleslövészet) és Zalabai Zsigmond trópusokról szóló remeklése Pozsonyban született meg. Bori 
Imre, Bányai János (tavalyelőtt óta a Szerb Tudományos Akadémia tagja!) nagytanulmányai (pél-
dául) a magyar avantgárdról, Sziveri János, Tolnai Ottó versei és Új Symposionja Újvidéken. Sza-
bó T. Attila Erdélyi Szótörténeti Tára, majd Láng Gusztáv briliáns esszéi, kritikái, középiskolai 
tankönyvei – melyek újfajta szemléletükkel, esszéisztikus fogalmazásmódjukkal előzték meg saját 
korukat (e tanulmány tankönyvírói dilemmáit is ő fogalmazza meg a későbbiekben) –, Sütő And-
rás, Szilágyi Domokos drámái, versei mind-mind elidegeníthetetlen részei a 20. századi egyetemes 
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és magyar kultúrának. Ottlikot előbb tanította Bányai János Újvidéken (1973-ban), mint hogy Bu-
dapesten egyáltalán számba vették volna őt mint a posztmodern magyar próza kezdetét (1982-től). 
Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Sütő András, Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Ko-
vács András Ferenc művei előbb voltak tananyagok a saját szűkebb hazájukban, mint Magyaror-
szágon, ahol meg kellett küzdeniük az egyetemes magyar irodalomtörténeti kánonba való 
bekerülésért. Ha Budapestre költöztek, akkor is tudható volt, hogy egyetemességük hátország 
nélkül is vitathatatlan – mert bárhol járjanak is a világban, közös az otthonuk: a magyar nyelv. 
 
Amikor mi idehaza még a strukturalizmus-vitával és a Lukács-vitával voltunk elfoglalva, Ko-
lozsvárott s Újvidéken mindent el lehetett olvasni románul és szerbül – mert magyarra nem, de 
románra és szerbre mindent lefordítottak a modern, nyugati irodalomtudományból. Azaz elmélet-
íróink a közvetítő nyelvi közeg segítségével tájékozottabbak voltak odaát a modern irányzatokról, 
mint azok, akik a vízfejű Budapestről lesajnálták és lenézték őket. (Szabó T. Attila céduláinak 
feldolgozásán ma is egy jelentős kutatócsoport dolgozik – számítógépes segédlettel!)24 
 
A „periféria” volt tehát a centrum, s ez azt eredményezte, hogy az irodalomtanítás is bátrabb 
lehetett a szomszédos országok magyar iskoláiban – elsősorban már a rendszerváltás után, főkép-
pen pedig az ezredforduló után. Azaz akkor, amikor (a kétezres évek elején) a „nagy kulturális 
jelrendszerváltás”-nak meg kellett volna történnie, Erdélyben például lehetséges volt megszaba-
dulni az irodalomtörténet kizárólagosságára alapozott irodalomtanítástól.25  
 
Következésképpen maholnap ismét előállhat egy olyan állapot, amikor a „periféria” meg-
előzi a centrumot, mert amaz kisebb ellenállás miatt jobban képes befogadni az innová-
ciós törekvéseket. Azaz a magyarországi irodalomtanítás-módszertannak volna mit tanulnia a 
romániai, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, burgenlandi irodalomtanítástól. Ha mást nem, azt min-
denképpen, hogy – hangsúlyozzuk ismét – a kultúra nem más, mint a megértés leghatékonyabb 
eszköze; a nyelvek és kultúrák egymás mellett élése pedig azzal biztathat bennünket, hogy egyszer 
majd az emberek is képesek lesznek békésen egymás mellett élni – határainkon innen és túl. 
 
A 12 legszebb magyar vers elnevezésű konferencia- és könyvsorozat első tudományos ülésszakán 
hangzottak el Dávid Gyula professzor és a fönt emlegetett Bányai János professzor előadásai a 
Szeptember végén román, illetve szerb és horvát fordításairól… (2007-ben Nagybányán). Ha ennek a 
halhatatlan versnek tizenhárom (!) román és kilenc szerb, illetve horvát fordítása van, akkor ez a 
tény talán éppen arra utal, amit mondottunk: a  megértés legfontosabb eszköze az irodalom, a 
kultúra lehet az emberiség életében. Mert miközben a politikai hatalmak az acsarkodásra és a gyű-
lölködésre biztatták Kelet-Európa népeit másfél évszázadon keresztül, aközben a művészek és az 
értelmiségiek fontosnak tartották a magyar nyelv egyik legnagyobb remekművének újra és újra 
történő lefordítását. Lehet-e szebb példája a megértésre való biztatásnak?  
 

ÖSSZEGZÉS A kérdés tehát az, hogy az irodalom mint tantárgy tud-e olyan viselkedés-
mintázatokat reprodukálni és preferálni a tanórákon, hogy ezek a szándékok világossá és 
egyértelművé váljanak. Azaz lehetséges-e olyan tankönyv/taneszköz szerkesztése, amely 
ezeket az értékeket harmonikusan be tudja illeszteni saját elvárás- és értékrendjébe?  

 

                                       
24 Az említett tények elsősorban Bányai János professzor és Láng Gusztáv professzor szíves szóbeli közlésein nyug-
szanak. Az értékítéletekért viszont nem őket, hanem a szerzőt terheli a felelősség. 
25 Lásd Orbán Gyöngyi Megértő irodalomolvasás-sorozatát az 1990-es évek közepéről (!) Kolozsvárt (később Magyarorszá-
gon is megjelent), lásd Ambrus Ágnes és Bodó Anna Magyar nyelv és irodalom-tankönyvsorozatát a Stúdium Kiadónál, 
szintén Kolozsvárt, illetve a Bara Katalin – Csutak Judit-féle tankönyvsorozatot (hasonlóképpen a kétezres években)! 
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Az ezredforduló körüli idők legfontosabb tanulságait egy-egy jellegzetes mozzanat kiragadásával 
az alábbiakban foglaljuk össze – néhány idézet segítségével az adott országra vonatkozóan –; mi-
közben tudván tudjuk, hogy a világ a multikulturalitás egyre erősebb jeleit mutatja, tehát felté-
tezhető, hogy a jövőben mind csekélyebb mértékben fogják látni diákjaink a magyar irodalomnak 
a világban való eligazodáshoz nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. Azaz egyre kevésbé érzik majd 
úgy, hogy lehet ugyan élni nélküle, csak nem érdemes. 
 
 
Burgenland 
 
„A felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium (ZBGO) 1992-től teljes Ausztria, így Bécs 
környékéről is kap tanulókat, valamint Szombathely környéki és szombathelyi bejárókat is. A 
készségtárgyak: sport, technika, zene, rajz, valamint a biológia, földrajz és fizika oktatásában 
mindkét nyelven, párhuzamosan folyik az oktatás. Magyar nyelv és irodalom órán nyelvi 
tudásszint szerint tanáraik csoportokra bontják az osztályt. A magyar mint idegen nyelv szinttől 
az anyanyelvi szintig tehát igen heterogén az osztályok összetétele. A kezdők számára ezért 
délutáni ingyenes kiscsoportos előkészítő és kiegészítő foglalkozás is indul tanévenként. A 
legjobbak pedig többnyelvű újság szerkesztésében és fordítói műhelyben fejleszthetik 
tolmácsolási szintre nyelvtudásukat. Lehetőség van a horvát és magyar osztályba járók számára 
egymás nyelvének tanulására is. A szépkiejtési és önkifejezési, versmondó versenyek, valamint a 
színjátszó köri foglalkozások a hangos beszéd művelésére is lehetőséget adnak.  
 
A magyar nyelv ritmikai és hangzó sokszínűségét az ének-zene-, kórus- és citerazenekari órákon, 
délutáni szabadon választott foglalkozásokon a magyar népzenén keresztül sajátíthatják el 
tanulóink. A magyar irodalmi szemelvényeket a népiskolák, a felső tagozatos iskolák és a 
szakközépiskolák, más gimnáziumok, ahol a magyar nyelv oktatása idegen nyelvként folyik, 
többnyire a nyelvi jelenségek illusztrálására és gyakorlására használják. Egyedül az oberwarti 
Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium lép túl az irodalmi alkotások szövegének megértésszintjén, és 
tanítja a magyar irodalomtörténetet és szövegelemzést az érettségizők számára. Ezen a rangos 
vizsgán sor kerül a mindennapi társalgási témákon túl a főleg a 19–20. századi magyar irodalom 
ismertetésére. Az eddig érettségizett osztályok teljesítménye mutatja, hogy nyolc éves kitartó 
munka révén minden tanuló eljuthat a kezdetektől a közép- és felsőfokú magyar nyelvtudás 
szintjére. A bécsi egyetemen tanuló érettségizettjeink pedig összejöveteleiken a magyar nyelvet 
használják egymás között is. Lehetőségük van az ottani Finnugor Tanszék kurzusainak és 
rendezvényeik látogatására. 
 
Álljon itt szemléltetésül a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi témaköreinek jegyzéke: 
 

11. A magyar nyelv eredete, nyelvemlékek 
12. A magyar nyelvújítás 
13. Irodalomelméleti ismeretek: prózai műfajok (novella, elbeszélés, karcolat, regény) 
14. Petőfi Sándor: János vitéz 
15. Jókai Mór: Az arany ember (film) 
16. Mikszáth Kálmán 
17. Móricz Zsigmond 
18. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (film) 
19. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (film) 
10. Karinthy Frigyes 
11. A határon túli magyar irodalom (Tamási Áron, Sütő András) 
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12. Örkény István 
13. Déry Tibor 
14. Krúdy Gyula és a Szindbád (film) 
15. Fekete István: Tüskevár 
16. Illyés Gyula  

 
Általános társalgási témák: 
 

11. Környezetvédelem 
12. Népcsoportok 
13. Kábítószer, AIDS 
14. A pénz 
15. Szabadidő 
16. Idegenforgalom 
17. EU, EU – keleti bővítés 
18. Emancipáció 
19. Képzés, munkavállalás, munkanélküliség 
10. Iskolarendszer 
11. Család, karrier 
12. Dohányzás, alkoholfogyasztás.”26 
 

 
Erdély 
 
„1995-től kezdve elvileg a kerettantervek megengedte lehetőségekhez mérten használhatók 
(államilag engedélyezett) alternatív tankönyvek, de megírásukra az állam nem különít el pénzügyi 
alapokat, tehát gyakorlatilag nem segíti létrejöttüket.  
 
Újabban Országos Curriculum (tartalmi-elvi javaslatcsomag) van érvényben, amelyen belül 
kerettantervek teszik lehetővé a tanítást, és rónak nagyobb felelősséget a tanárra a konkrét, 
tanítási évekre, órákra lebontott tanítási tervek tekintetében. 1999–2000-ben elvileg többféle 
tankönyvből lehet tanítani, de a kerettanterv figyelembe vételével, és az érettségi minimum 
kötelező. Ugyanakkor a tantervet az iskola típusához is hozzá kell a tanárnak igazítania 
(Curriculum la Decizia Scolii – a saját programnak megfelelő tanmenet). A magyar 
irodalomtanításban egyre nagyobb felelősség hárul az egyes iskolákra, szaktanárokra (nyitottabbá 
válik az oktatás), a 20. századi magyar irodalom értelmezése és a jelenkori magyar irodalom 
oktatása jelenti a legtöbb iskolában a problémát.  
 
A magyar nyelv és irodalom gimnáziumi oktatásának célja az 1999/5128-as tanterv végleges 
változata szerint »a kultúra folyamatába való tudatos belépés, a kulturális viszonyok gyakorlásának 
a képessége, az önértés és világértés, a problémák megfogalmazásának és megoldásának 
képessége, továbbá az anyanyelvhasználat különböző élethelyzetekben: sikeres kommunikáció 
szóban és írásban, az információk megszerzésének és felhasználásának képessége.«27”28  

                                       
26 VILLÁNYI Eszter, A magyar nyelv és irodalom szerepe és oktatásának sajátosságai Burgenlandban = Iskolaszerkezet és iroda-
lomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 207–209. – 
2014-től várhatóan új rendszerű, központi érettségi lesz Ausztriában, így az itt közölt tematika is megváltozik – F. B. 
27 Magyar nyelv és irodalom tanterv a X., XI., és XII. osztály számára, Közoktatás, 2000/6,, 4.   
28 EGYED Emese, Nemzeti iskolahálózat és irodalomtanítás Romániában = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-
medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 165. 
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Felvidék (Petőfi tanításáról) 
 
„A Petőfi-versekkel való ismerkedés a szlovákiai magyar általános iskolák első osztályában 
kezdődik. Az elsős olvasókönyv anyaga tematikai szempontok szerint rendszerezett. A Szép 
szabadság címet viselő fejezetben találjuk a Távolbólt; majd a Virágzik a berek fejezetben A tavaszhoz 
című költeményt, mely memoriter anyag. 
 
A második osztály szépirodalmi szemelvényeit az Itt van az ősz, itt van újra…, az Anyám tyúkja és a 
Mi kék az ég című költemény gazdagítja, melyek közül az utóbbi kettő memoriter.  
 
Az általános iskola harmadik osztályának tanulói a tanév szeptemberében megismerkednek az Ősz 
elején című költeménnyel, miközben megfigyelik a vers hangulatát, ritmusát és a rímeket; 
megkeresik a költői kifejezéseket, megbeszélik a helyesírást, a szóismétlést. Ezt a verset meg is 
tanulják. Áprilisban következik A gólyához című vers, mellyel a tavaszt idézik, megbeszélve a vers 
humorát, rímelését. Májusban két újabb Petőfi-verssel gazdagodnak a gyerekek, ekkor mutatjuk 
be a Füstbe ment terv (memoriter) és a Fekete kenyér című verseket. Az elvégzendő feladatok között 
szerepel egyebek mellett a cím értelmezése, a hangulat megállapítása, régies szavak gyűjtése, a 
közeli és a távoli képek felismerése.  
 
A negyedik osztályosok olvasókönyvében már kilenc új Petőfi-költeményt olvashatunk. A Csak 
tiszta forrásból című fejezet rámutat a nép- és a műköltészet közötti eltérésekre (Rózsabokor a 
domboldalon, Befordultam a konyhára), a Nyisd ki szíved c. fejezet bemutatja az életképet, a költői 
levelet (István öcsémhez, Távolból, Falu végén kurta kocsma). A múlt tükörcserepei című fejezet Petőfi 
versei közül a Csatadalt mutatja be. A márciusi események tárgyalását a Nemzeti dalból vett részlet 
teszi emlékezetessé. A tankönyv következő fejezete a Tavaszköszöntő, s itt is találunk Petőfi-
költeményt (A Tisza). A Nekem szülőhazám című fejezetben olvashatjuk a Szülőföldement, amely 
Petőfi Sándor verseinek sorát zárja. A negyedikes memoriterek között vannak: A Tisza, 
Befordultam a konyhára, Rózsabokor a domboldalon, Távolból. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a szlovákiai magyar iskolákban az első négy osztályban a 
tanulók 20 verset tanulnak meg Petőfi Sándortól. 
 
Az ötödik osztály tananyagának meghatározó, 32 órán keresztül tárgyalt anyaga Petőfi Sándor 
János vitéz című elbeszélő költeménye (a mű keletkezésének körülményei, a mű cselekménye, a 
szerkezet megfigyelése, népmesemotívumok a műben, az elbeszélő, a párbeszédes és a leíró 
részek megfigyeltetése, János vitéz beszédhangnemének változásai az egyes beszédhelyzetekben, a 
mű népies stílusa, a fokozás, a gondolatritmus a műben). 
 
Bár a hatodik osztályban a tananyag gerincét a Toldi alkotja, a szerző kapcsán említést érdemel 
Arany és Petőfi barátsága, s kettejük költői levelezése. A komikum, az igazság és a hazugság 
problémája című fejezetben két vers idézi nagy költőnket (Szeget szeggel, A tintásüveg). A természet 
megjelenése az irodalomban című részben Petőfi A puszta télen című versét olvashatjuk. 
 
A hetedik osztálytól időrendi sorrendben foglalkoznak a tanulók az irodalmi alkotásokkal, s ekkor 
kerül sor Petőfi Sándor életének és költészetének részletes bemutatására (a költő életútja, szerepe 
a szabadságharcban; Borozó, Egy estém otthon, Az Alföld, Egy gondolat bánt engemet, A XIX. század 
költői, Reszket a bokor, Szeptember végén, Nemzeti dal – memoriter). 
 



 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

Oldal: 34 / 74 

 

A középiskolában az irodalomolvasás helyett már irodalomtörténeti jellege van az oktatásnak, 
ezért a tanulók Petőfivel csupán a második osztályban foglalkoznak. Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc korszakának magyar irodalma című fejezet ismerteti részletesen a költő életét és 
költészetét. A szemelvények: A helység kalapácsa, János vitéz (az említés szintjén), Dalaim, A puszta 
télen, Szabadság, szerelem (memoriter), Rongyos vitézek, A nép nevében, Egy gondolat bánt engemet, A XIX. 
század költői, Minek nevezzelek, Szeptember végén (memoriter), Nemzeti dal, Akasszátok föl a királyokat!, 
Az apostol, Európa csendes, újra csendes (memoriter).”29 
 
 
Kárpátalja 
 
(Egy kis kitekintés a múltba, amikor már nem volt szó a periféria modernségéről – s Kárpátaljára 
amúgy sem volt igaz a tétel, hogy bizonyos szempontból megelőzte volna az anyaországi tudo-
mányt és módszertant, amiképpen erre Erdélyben, a Felvidéken, Újvidéken és a felvidéken meg-
volt az esély és a lehetőség.) 
 
„A ’80-as években az irodalomtanítás legfőbb célja »a tanulók kommunista világnézetének 
kialakítása, eszmei-politikai és esztétikai nevelése«. »A tanulókkal tudatosan és alaposan el kell 
sajátíttatni az irodalmi alkotás eszmei és művészi gazdagságát, művészi ízlést kell beléjük plántálni. 
Az irodalmi művek olvasása és elemzése során a tanulók ismereteket sajátítanak el az írókról, 
azok munkásságáról, az irodalomnak a társadalom életében betöltött szerepéről. A tanító feladata 
feltárni az irodalmi alkotások vallásellenes vetületét is […] Elengedhetetlenül szükséges, hogy az 
irodalomórákon a művek elemzésekor a tanító kifejtse a tanulóknak az új szovjet alkotmány 
alaptételeit […] a Lenin-műveknek és pártokmányoknak az irodalom és a művészet kérdéseivel 
kapcsolatos alapvető elveit és tételeit.« (Szóhasználatunk nem tesz határozott különbséget tanító 
és tanár között, nyilván azért, mert az orosz nyelvben nincs ilyen megkülönböztetés. […]) 
 
A IV. osztályban 68 óra (itt és a továbbiakban ebből 8 óra házi olvasmányok feldolgozására, 12 
óra nyelvművelésre) jut az irodalmi olvasásra, ebből 16 óra az ukrán irodalomból merít, Petőfi 6 
órát (A gólya, Az alföld, Egy estém otthon), mindenki más 1-3 órát kap. 
 
Az V. osztályban: 68 óra (48 óra), ebből ukrán irodalom 11 óra, Petőfi 6 óra (Palota és kunyhó, 
Akasszátok föl a királyokat!, Egy gondolat bánt engemet). 
 
A VII. osztályban (20. századi irodalomból) 68 (48) óra. Az ukrán irodalom 12 óra. 
 
A VIII. osztályban kezdődik az irodalomtörténet; itt: az ősköltészettől a szabadságharcig 68 
órában, ebből 11 óra ukrán irodalom, 8 óra nyelvművelés; 2 óra házi olvasmányokra, 13 óra 
Petőfire jut (témakörök: élete, »eszméinek rokonsága Puskin, Lermontov, Sevcsenko eszméivel«, 
»a nép fia a népről«, »a hazai táj képei”, »a költészet feladatáró«, »a nép törekvéseinek kifejezője«, 
»a szabadságharc hirdetője«, szerelmi költészete, »a forradalom szervezője, a szabadságharc 
katonája«, elbeszélő költeményei). Óramennyiségben az utána következő alkotó Vörösmarty 
Mihály, akire 6 tanóra jut, a többiekre ennél is kevesebb. 
 
A IX. osztályban »az önkényuralom kora« 10 óra, az ukrán irodalom 15 óra, »fogalmazási 
ismeretekre és beszédértelmi gyakorlatokra« 16 óra, házi olvasmányokra 4 óra jut. 

                                       
29 HÉDER Ágnes, Nemzetiségi iskolahálózat és irodalomoktatás Szlovákiában = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-
medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 125–126. 
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A X. osztályban »mai magyar irodalom« 102 óra, ebből a »szovjet-ukrán« irodalomra 14 óra, 
»fogalmazási ismeretekre és beszédértelmi gyakorlatokra« 16 óra, házi olvasmányokra 4 óra jut.”30 
 
 
Muravidék 
 
„1996-ban Szlovéniában megindult az új kilencosztályos általános iskola tanterveinek elkészítése, 
valamint a meglévő gimnáziumi tantervek felújítása, aminek elsődleges célja a tananyag 
csökkentése és a faktográf tudás háttérbe szorítása. Elkészültek a szükséges magyar tantervek is. 
Az új általános iskolai rendszer legfőbb újdonsága, hogy a gyerekek hatévesen jönnek iskolába (az 
óvoda nem kötelező), az írás- és olvasástanítás széthúzódik az első három évre. A magyar nyelvi 
tantervek készítésekor szem előtt tartottuk a hasonló korú tanulóknak készült magyarországi 
tankönyveket, hiszen irreális az az elképzelés, hogy ilyen kis számú populációnak külön 
tankönyvek készüljenek. A tantervek célközpontúak, célokat és követelményeket határoznak meg, 
a műcímek csak ajánlott jelleggel kerültek bele. A tananyag felosztása hasonló marad, mint volt, 
azzal, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az ún. nem művészi szövegek (menetrend, 
tájékoztató, pályázat…) tárgyalására. 
 
A kilencosztályos oktatást fokozatosan vezették be, az első körben induló iskolák a 2002/03-as 
tanévben (így a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában) már a kilencosztályos program 
negyedik évfolyamában tartanak. A 2003/04-es tanévtől Szlovénia minden iskolájában indul a 
program első és hetedik osztályban (a mostani ötödikesek a jövő tanévtől a kilencosztályos 
hetedik osztályába lépnek át). A reform a kétnyelvű oktatásban más változásokat is hozott. Az 
első három évben (a nyelvek kivételével) két pedagógus van az osztályban; az egyik csak 
magyarul, a másik csak szlovénul kommunikál a tanulókkal; a felsőbb osztályokban is lesznek 
kétnyelvű tankönyvek; a hároméves szakaszok végén magyar nyelvből is van tudásfelmérés stb. 
Azt azonban már tapasztaltuk, hogy a reform mégis inkább sújtja a nemzetiségi oktatást, semmint 
javára válna. A lassan kiépített utak helyett újakat kell járni, a rendszer maga nagyon eltér a 
magyarországitól (kilencéves képzés, hosszabb alapozó szakasz, készség- és képességfejlesztés), 
ezért nagyon nehéz lesz annyira-amennyire kompatibilis tankönyveket találni a magyar 
tankönyvpiacon, míg a szlovén nyelv tanításának megreformálását igen erős mechanizmus, 
társadalmi és szakmai összefogás támogatja.”31 

  
 
Vajdaság 
 
„A szakirányú középiskolai oktatók korában, amikor a gimnáziumok megszűntek létezni, a két 
évig tartó általános középiskola második fázisában az állami tanterven belül létezett az 
úgynevezett törzsanyag, amely kötelező volt, és létezett a keretein belül a tanár belátására, 
választására bízott rész, amely a tanterv 30%-át tette ki. 
 
A jelenlegi oktatási törvény alapján a gimnáziumokban és a négyéves szakközépiskolákban az 
érettségi tantárgyai között magyar tannyelvű tagozatokban kötelező magyar nyelvből is érettségi 
dolgozatot írni. Az érettségi választott tantárgyai között szerepel a magyar nyelv is. Ebben az 

                                       
30 FEDINEC Csilla, Nemzetiségi iskolahálózat és magyartanítás Kárpátalján = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-
medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 145. 
31 PISNJÁK Mária, Nemzetiségi iskolahálózat és irodalomtanítás Szlovén Köztársaságban = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a 
Kárpát-medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 200–201. 
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esetben a kiválasztott témából 20-30 oldalas szakdolgozatot kell írni, amit az iskola tanáraiból 
alkotott bizottság előtt véd meg a diák. 
 
A magyar nyelv és irodalom óraszáma az általános iskolában 1324. Az állami tanterv az évi 
óraszámot nem a nyelvtan és irodalom szempontjából osztja fel, hanem az új anyag feldolgozása 
és begyakorlása, megerősítése szerint.”32 

 
 

b) IRODALOMTANÍTÁS A VILÁG NÉHÁNY MÁS OKTATÁSI RENDSZERÉBEN  
     (GORDON GYŐRI JÁNOS) 

 
„…[M]egítélésünk szerint legalább négy [ti. irodalomtanítási] markáns modell különíthető el:  
 

• amerikai (angolszász), 
• orosz, 
• svéd,  
• japán modell. 
 

Az amerikai modell erősen az olvasóra koncentrál. Az élménynek, a demokratikusan fölfogott 
nyelvi-kommunikációs készségek és a kreativitás fejlesztésének rendeli alá az irodalom tanítását. 
Inkább (alap)készségeket, semmint tárgyi tudást vagy szakértői ismereteket fejleszt. A 
kanonisztikus tananyagválasztás helyét az előző szempontokból következő választási elvek veszik 
át; így kerül be az irodalomtanítás regiszterébe a népszerű, sőt ponyvairodalom is, a 
dokumentarista szövegek, társművészeti feldolgozási lehetőségek és hasonlók.  
 
Az irodalom- és anyanyelvtanításra vonatkozó legjellemzőbb nézeteket, legalizációs érveket 
összesítve Horváth Zsuzsa [5] ötféle jellegzetes megközelítést különít el: 
 

• a személyes gyarapodás nézete, 
• a tantárgyközi nézet, 
• a felnőttkori igények nézete, 
• kulturális örökség nézete, 
• kulturális elemzés nézet. 

 
Az amerikai-angolszász modell ezek közül a személyes gyarapodás nézetére, a tantárgyközi 
igények nézetére, a felnőttkori igények nézetére, illetve a kulturális elemzés nézetére épít 
dominánsan, a kulturális örökség nézetére – európai értékrendünk felől tekintve – kevésbé. 
 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az amerikai modellt olyan országokban (pl. 
Angliában, Németországban, Franciaországban) tudják hatékonyan alkalmazni, ahol az autonóm 
polgár eszménye évszázados tradíció (vagy legalábbis erre visszavezethető, mint például 
Izraelben), ahol talán még az irodalom mint kultúra ismereténél is fontosabb, hogy az állam 
polgárai pragmatikus értelemben (is) jó szövegértők és szövegalkotók legyenek. Fontos azt a tényt 
is figyelembe venni, hogy ezekben az országokban az 1960-as, ’70-es évektől kezdve 
tömegoktatásként működik a felsőoktatás, a specifikus szaktárgyi ismeretek kialakítása tehát 
bőven elvégezhető a terciális oktatás, vagyis a felsőoktatás évei alatt. 

                                       
32 MARCSÓK Vilma, Nemzetiségi iskolahálózat és irodalomtanítás a Vajdaságban = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-
medencében, szerk. SIPOS Lajos, Bp.–Szombathely, Pont–Savaria University Press, 2003, 182. (A „magyar nyelv és 
irodalom” egy tantárgy a Vajdaságban – F. B.) 
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Az orosz modell az irodalomelméletre, irodalomtörténetre, a kontextuális ismeretekre 
koncentrál. Tananyagválasztása kanonisztikus, elitista, egy magas irodalmi/esztétikai eszmény 
jegyében fogalmazódik meg. Megközelítésmódja a kulturális örökség nézetét mutatja, amelyben az 
irodalomtanítás elsősorban azt teszi lehetővé, hogy a diák a nemzeti kultúra legmagasabb 
kánonjaihoz tudjon csatlakozni mind az irodalomismeret, mind pedig az irodalmi mű 
megközelítése, elemzése vonatkozásában.  
 
A svéd modell úgy mutatja az angolszász modell számos alapelemét, hogy közben a kulturális 
örökség nézetét is képes, de legalábbis igyekszik integrálni.  
 
A japán modell pedig azért különbözik a többitől, mert itt az írás-olvasás technikai elsajátítása és 
más megfontolások is lényegében kikényszerítik a tradicionális (kínai és japán hagyományú) 
irodalom tanítását is, miközben az oktatás rendszere sem nem akar, sem nem tud lemondani a 
kortárs irodalom tanításáról. Ugyancsak beszédes tény, hogy a japán irodalomtanítás két, sőt 
három tantárgyra bomlik. A klasszikus kínai alapú, a régi japán, illetve a kortárs irodalom és 
irodalomtanítás irányvonalai ilyképpen szegregálódnak egymástól, hiszen mély nyelvi-kulturális 
okok miatt nem integrálhatók egymással. A japán irodalomtanítás azért is különbözik a többi, 
hozzá képest (még az orosz esetében is!) nyugatinak mondható irodalomtanítástól, mert itt e 
kultúrában az emberről és a társas együttlétről alkotott felfogás, s ebből következően a 
kommunikációs készségek fejlesztése, a környezet és általában a világ kritikus felfogásának 
elősegítése, a kreativitás fejlesztése, a személyiség harmonikus kibontakoztatása olyannyira más 
alapokon nyugszik, s ezzel együtt olyannyira más módszerekkel megközelíthető pedagógiai 
tevékenységet is jelent, mint a nyugati, hogy mi nyugatiak gyakran azt érezzük, mintha 
személyiség, kreativitás- vagy kommunikációskészség-fejlesztés ennek az országnak az 
irodalomóráin nem is zajlana. Jellegzetes kulturális tévedés ez persze… […]. Azok a módszerek 
[…], amelyek egy japán irodalomórát jellemeznek (például az igen lassú, aprólékos 
szövegértelmezés kevés közvetlen, oda-vissza csatoló személyes kommunikációval a tanár és a 
diák között, az élményközpontúság [látszólagos] hiánya és egyebek), nemigen értelmezhetők 
adekvát módon a magyar olvasó számára sem, ha a jelenség etic, nem pedig emic irányú 
megközelítésével, értelmezésével próbálkozik. 
 
Ami azonban igazán figyelemreméltó, az az, hogy valójában valamennyi irodalomtanítási 
rendszer – legkevésbé talán éppen a mi irodalomtanításunkat az elmúlt évtizedekben erősen 
befolyásoló orosz modell! – meglehetősen eklektikus. Vagyis – […] – a személyes gyarapodás 
elvét előtérbe helyező rendszerekben is megjelennek a kulturális örökség áthagyományozásának 
mozzanatai, és természetesen még az irodalom legszűkebb értelmezésére építő, kanonisztikus 
tananyagválogatáson alapuló, kulturális értelemben értve arisztokratikus irodalomtanítás is figyel a 
személyiségfejlesztés vagy a felnőttkori igények kialakításának kérdéseire.  
 
Itt a kérdés inkább a következő két vonakozásban látszik megfogalmazhatónak:  
 

Egyrészt abban, hogy egy adott országban az irodalomtanítás mennyire képes 
harmóniában lenni az ország társadalmi-kulturális-oktatási jellemzőivel vagy mennyire 
nem, másrészt pedig abban, hogy az eklektikusságon belül mely pontokon helyezkedik el 
mégis a hangsúly, s mennyire mereven csak azokon. 

 
Mármost ha – […] – most mindezen kérdéseket és problémákat mégis a hazai viszonyokra próbáljuk 
vonatkoztatni, akkor az alábbi kijelentéseket kockáztathatjuk meg. 
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Magyarországon mintha aszinkróniában, némi elcsúszásban látszanának lenni az 
irodalomtanítás és az ország jelenkori társadalmi-kulturális-oktatási jellemzői. „…[A]z 
internet, a mobiltelefonok és a kereskedelmi tévék idején, a fiatal generációk nyelvhasználatának 
gyökeres változása korában, Petri György életművének kiteljesedése és Kertész Imre Nobel-díja 
után, egy drámai sebességgel bővülni látszó terciális oktatás közelében, az emberről és a jövőről 
alkotott képünk kataklizmaszerű átalakulásának korszakában szükségképp nem szólhat az 
irodalomtanítás arról és úgy, amiről és ahogy az 1960-as, ’70-es években szólt; de ami igazán drámai, hogy még 
csak arról sem, mint amiről például az 1990-es években igyekezett beszélni!”33 

 

 

MILYEN KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TANULSÁGOK  
VONHATÓK LE A NEMZETKÖZI  TENDENCIÁKBÓL?34 
 

a) Legfőképpen megfontolásra ajánljuk a saját és a határainkon kívüli oktatási rend-
szerek egymásmellettisége kapcsán az alábbi értékek figyelembe vételét a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyi tartalmainak meghatározásakor: 

 
– egymás kulturális jelrendszereinek megismerése, 
– egymás nyelvi regisztereinek készség szintű érzékelése, 
– a kulturális és nyelvi egymásmellettiség készségeinek elsajátítása,  
– az egyenlőség eszméjének megtanítása-megtanulása 

(a szomszédos népek irodalmi alkotásainak megismerése fordítások se-
gítségével). 

 
b) Ajánljuk továbbá a fejlesztők számára, hogy egészen konkrétan vegyék figyelembe 

munkájuk során a 25. sz. lábjegyzetben már említett szerzők koncepcióját, köny-
veit: Orbán Gyöngyi Megértő irodalomolvasás-sorozatát az 1990-es évek közepéről 
(!) Kolozsvárt (később Magyarországon is megjelent), Ambrus Ágnes és Bodó Anna 
Magyar nyelv és irodalom-tankönyvsorozatát a Stúdium Kiadónál, szintén Kolozs-
várt, illetve a Bara Katalin – Csutak Judit-féle tankönyvsorozatot (hasonlóképpen a 
kétezres években jelent meg)! 
 

                                       
33 GORDON GYŐRI János, I. m., 230–231. (A félkövér és a keretes kiemelések tőlem valók, a kurziválások eredeti-
ek! – F. B.) 
34 Nem lenne könnyű helyzetben, aki a magyar irodalom tantárgy aktuális (kulturális) funkcióváltására, „másként 
mentés”-ére tenné föl az életét Kelet-Európában – ez világosan látszik a fentiekből. Mi magunk is úgy véljük, a feje-
zet bevezetőjében mintha egy kicsit rózsaszínre festettük volna a képet, holott valószínűsíthető, hogy a kivételes és 
pozitív jelenségeket erősítettük föl, s nem vétettük észre eléggé a magyar nyelv és irodalom tantárgy pozícióvesztését 
a szomszéd országok magyarok lakta területein. Szó sincs róla, hogy erről nem vettünk volna tudomást, mint aho-
gyan azt is érzékeljük, hogy egyre kevesebb a magyar iskola ezekben az országokban, egyre kevesebb a magyar nyelvű 
felsőoktatási intézmény, s minden egyéb körülmény is a „fogyatkozás”-t mutatja. Ám ismételjük, éppen ebből a jelen-
ségből csináltak erényt a múlt század hatvanas–hetvenes éveinek magyar értelmiségijei, akik annak az országnak a 
szabályrendszerét, amelyben laktak, pozitív módon ki tudták használni a tudomány érdekében – merthogy az adott 
ország nyelvén olvashatták a saját tudományukat, ha már a saját nyelvükön nem olvashatták mások tudományát. 
(Hangsúlyozva, hogy a Ceauçescu előtti Romániáról beszélünk – és sajnos a többi ország esetében is csak a szabadság 
időleges, relatív és kicsi köreiről… –, s végképp nem szeretnénk azt állítani, hogy bármilyen diktatúra „élesíti a sze-
met” és „érzékenyebbé teszi a fület” – azaz bármilyen diktatúrának a legcsekélyebb pozitív vonása is lehetne bármi-
kor a szellem fejlődésére nézve vagy bármilyen más szempontból.) 
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c) Megfontolandó továbbá, hogy a határainkon kívüli magyarság jelentős része a ma-
gyar nyelv és irodalmat egy tantárgyként tanulja, melyre a diák egy érdemjegyet 
kap. (Erre már Magyarországon is van törekvés például a Nemzedékek Tudása Ki-
adó KARAKTER-sorozatában.) 
 

d) A közismert történelmi tények okán a magyarság az országhatárok túlsó oldalán lé-
nyegében saját magával szomszédos, ugyanakkor azonban az ott lakó magyar nem-
zetiségű emberek egy másik ország állampolgárai, azaz egy másik ország oktatási 
struktúrájának résztvevői. Ebből következően hallatlan lehetőségeink vannak arra 
nézve, hogy hasznosítsuk a velünk határos országok legjobb oktatás- és tananyag-
szervezési törekvéseit, mint például (nem feltétlenül bevezetendő, csak fejlesztési 
irányok számára megfontolásra ajánlott példák): 

 
– évharmados rendszer Romániában (a tanév három időbeli egységből áll, ki-

sebb szünetekkel elválasztva egymástól a periódusokat); 
– tízosztályzatos rendszer Romániában (differenciáltabb értékelés lehetősége); 
– a magyar nyelv és irodalom tantárgy kontakt óraszámának 1,3-as szorzóval 

történő megszorzása a különböző tanári kötelező óraszámokban, nyilvántar-
tásokban, statisztikákban Ausztriában (heti, havi, évi stb.); 

– a fentebb említett „2 in 1” struktúra Szerbiában, Szlovákiában (egyben tanul-
ják-tanítják a nyelvtant és az irodalmat); 

– a kreatív írás osztályozhatóságának bevezetése (a korábbi poétai osztályok 
szokásrendjéhez hasonlóan – ma az ausztriai gyakorlat továbbfejlesztése); 

– a kreatív írásnak önálló tantárggyá való fejlesztése (a fenti gyakorlat tovább-
fejlesztése); 

– az önképzőköri rendszer bevezetése (visszavezetése) a jobb középiskolákba 
(a régi magyar, illetve a mostani a romániai gyakorlat továbbfejlesztése, ösz-
szefüggésben a kreatív írásgyakorlatokkal); 

– a személyre szabott érettségi bevezetése (az ausztriai gyakorlat továbbfej-
lesztése) – ez természetesen radikálisan átalakítaná az egész irodalomtaní-
tást; egyelőre nem a teljes átalakításra gondolunk, hanem arra, hogy meg le-
hetne célozni egy effajta lehetőséget. 
 
 

KÖVETKEZTETÉS A legjobb példákat és modelleket a magyarországi magyar nyelv és 
irodalomtanítás számára nem a távoli Keleten vagy a távoli Nyugaton, hanem a szom-
szédban kell keresnünk. „A periféria a centrum”-gondolat – kifejtve lásd korábban a fő-
szövegben! – jegyében láthatjuk, hogy tantárgyunk innovációjának legfontosabb törekvé-
sei az elmúlt két évtizedben – Erdély meghatározó szerepével – a határainkon túli magyar 
nemzetiségi területeken karakteres formákat nyertek. Érdemes tanulnunk tőlük. 
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a) A TANKÖNYVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT HAZAI ÉS NEMZETKÖZI MINŐSÉGI  

KRITÉRIUMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN MELYEK A RELEVÁNS  
KRITÉRIUMOK A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY TANKÖNYVEINEK  
ÉRTÉKELÉSEKOR? A RELEVÁNS MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK KÖZÖTT MILYEN FONTOSSÁGI 

SORRENDET LEHET FELÁLLÍTANI?  

 
a) Hazai és nemzetközi minőségi kritériumok  
 
A fenti kérdésekre a szakirodalomban Fischerné Dárdai Ágnes35 és Kojanitz László36 kimerítő 
választ adott, akik összevetették egymással a hazai és a nemzetközi standardokat. Az általuk felvá-
zolt rendszer általában és a konkrét tantárgyi megfeleléseket tekintve is jól használható a mi tan-
tárgyunk vonatkozásában. Elsőként Dárdai Ágnes összefoglalásából idézzük a meghatározó gon-
dolatokat a tankönyvek legfontosabb minőségi kritériumairól, majd Kojanitz László fő szempont-
jait vesszük szemügyre, végül Bokányi Péter megfogalmazásainak áttekintése után igyekszünk 
meghatározni a tantárgyunk szempontjából releváns minőségi fejlesztési kritériumokat. 
  
1. „Tudományos megfelelés. A tankönyv megállapításai nem tartalmazhatnak tévedéseket. A tan-

könyvek ne pusztán ismereteket közvetítsenek, hanem az ezen ismeretekhez való hozzájutás 
lehetőségeit, az illető tudomány megismerési mechanizmusának útját, érvrendszerét, módsze-
reit, technikáit stb. 
 

2. Didaktikai standardok. A tankönyv szerzője tegye nyilvánvalóvá didaktikai, (tanuláselméleti, 
tanításmódszertani) koncepcióját, segítendő ezzel a tankönyvet használó kliensek (tanárok és 
szülők) választását. A tankönyv feleljen meg a tanulók életkori, pszichikus sajátosságainak, 
értelmi és lelki fejlettségi szintjének, legyen életszerű, élet közeli. A tankönyv; mind tartalmá-
ban, mind a külső megformálásban a tanulók érdekeit tartsa szem előtt. A tankönyvben ne 
tengjen túl a szöveg, hanem a didaktikai apparátus terjedelme (képek, ábrák, a tanulást segítő 
jegyzetek, kérdések, feladatok stb.) közel akkora legyen, mint a szerzői magyarázó szöveg. A 
tankönyv kerülje az “egyetlen igazság” hirdetését, ennek érdekében mind a szövegre, mind a 
képi anyagra a multiperspektivikus megközelítés, a sokféleség legyen jellemző. A kérdések 
haladják meg a puszta reprodukció szintjét, és ösztönözzenek a gondolkodás magasabb mű-
veleteire is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.) 

 
3. Előítéletmentesség. A tankönyvek nem tartalmazhatnak olyan előítéleteket, sztereotípiákat, ellen-

ségképeket, amelyek esetleg hamis általánosításokra, rasszizmusra, agresszióra, vallási és etni-
kai türelmetlenségre késztetnek. Ne csak a szöveg, hanem a képek se legyenek a sztereotípiák 
és előítéletek közvetítésének eszközei. 

 
4. Transzparencia. Azért, hogy a tankönyvek ne lehessenek a manipuláció eszközei, kívánatos, 

hogy a tankönyvszerzők tisztázzák, tegyék egyértelművé szerzői koncepciójuk meghatározó 
összetevőit (tudományelméleti, filozófiai, neveléstudományi pozíciójuk, a tananyagválogatás 
szempontjai, a felhasznált szakirodalom stb.) 

 

                                       
35 FISCHERNÉ DÁRDAI Ágnes, A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei = 
https://www.google.hu/search?q=A+tank%C3%B6nyvek+meg%C3%ADt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9nek+mi
n%C5%91s%C3%A9gi+param%C3%A9terei&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-
a&channel=np&source=hp&gfe_rd=ctrl&ei=CfAQU5LIJaXe8geFmICYAg&gws_rd=cr [2014. 02. 28.] 
36 KOJANITZ László, A tankönyvek minőségének megítélése, Iskolakultúra, 2007, 6–7, 114–126. 

https://www.google.hu/search?q=A+tank%C3%B6nyvek+meg%C3%ADt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9nek+min%C5%91s%C3%A9gi+param%C3%A9terei&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=ctrl&ei=CfAQU5LIJaXe8geFmICYAg&gws_rd=cr
https://www.google.hu/search?q=A+tank%C3%B6nyvek+meg%C3%ADt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9nek+min%C5%91s%C3%A9gi+param%C3%A9terei&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=ctrl&ei=CfAQU5LIJaXe8geFmICYAg&gws_rd=cr
https://www.google.hu/search?q=A+tank%C3%B6nyvek+meg%C3%ADt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9nek+min%C5%91s%C3%A9gi+param%C3%A9terei&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=ctrl&ei=CfAQU5LIJaXe8geFmICYAg&gws_rd=cr


 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

Oldal: 41 / 74 

 

5. Megfelelő képretorika. A tankönyv vegye figyelembe a modern kor, és ezáltal a tanulók megvál-
tozott vizuális kultúráját, szokásait. A szöveges tankönyvi részeket egészítse ki változatos 
kép-és ábraanyag. A képek haladják meg a puszta dekoratív, illusztratív funkciót.”  

 
Kojanitz László minden nézőpontra kiterjedő áttekintése után az alábbi fő szempontokat hatá-
rozza meg a tankönyvkutatás- és fejlesztés ismérveiként: „Amikor 2005-ben napirendre került a 
hazai tankönyvek minőségének problémája, a Tankönyvkutató Intézet azt javasolta, hogy vizsgál-
ják felül a pedagógiai didaktikai értékelés szempontrendszerét. Mégpedig úgy, hogy az új kritéri-
umrendszer szempontjait a tanulás összetevői határozzák meg: 
 

– az ismeretek megértése, tanulása; 
– az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása; 
– problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás tanulása; 
– a tanulás módszereinek tanulása; 
– gondolkodási eljárások tanulása; 
– szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása. 

 
Egy tankönyv csak akkor felel meg a tanulás által támasztott minőségi elvárásoknak, ha annak 
mindegyik összetevőjéhez megfelelő feltételeket biztosít. A tankönyv tartalmát, struktúráját és 
minden egyes összetevőjét is abból a szempontból kell elemezni és értékelni, hogy segíti vagy 
gátolja a tanulót a fejlődésben.”37 
 
A továbbiakban a szerző az alábbi négy kritériumfeltétel szerint vizsgálja a tankönyvek minőségé-
nek kérdését, ezeket kulcsszerepűnek tartva: 
 

„A tanulás megtervezését és értékelését segítő eszközök;  
A tanulási motívumok fejlesztését szolgáló megoldások; 
A tanulási képességek fejlesztését szolgáló eszközök; 
A személyes reflektálásra ösztönző eszközök”38 
 

Részletezve: 

 
„A tanulás megtervezését és értékelését segítő eszközök: 

– A tankönyv a fejezetek elején felhívja a tanulók figyelmét a tananyag fontosabb elemeire.  
– A tankönyv a fejezetek elején bemutatja a tanulási célokat és feladatokat. 
– A tankönyv belső tartalmi tagolása, a benne található információk feldolgozásának módja 

hatékony tanulási stratégiákat és módszereket közvetít a tanárok és tanulók számára. 
 
A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlására ad lehetőséget. 

– A tankönyv támogatja az egyéni, önálló tanulást. 
– A tankönyv lehetőséget ad a tanulónak arra (pl. a tanulási célok pontos kijelölésével, is-

métlő és összefoglaló kérdésekkel, a tanultak legfontosabb elemeinek utólagos áttekinté-
sével), hogy saját maga is ellenőrizni és értékelni tudja, hol tart a tanulási célok teljesíté-
sében.  
 

  

                                       
37 Uo., 123. 
38 Uo., 123–124. 
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A tanulási motívumok fejlesztését szolgáló megoldások: 
– A tankönyv arra ösztönöz, hogy a tanuló belső igényévé váljon a világ folyamatos megis-

merése és a tanulás. 
– A tankönyv felkelti a tanulók érdeklődését és kíváncsiságát az egyes témák és feladatok 

iránt.  
– A tankönyv segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók össze tudják vetni aktuális tudásukat a ta-

nulást megelőző vagy a tanulás korábbi szakaszára jellemző ismereteikkel, elkép- 
zeléseikkel és teljesítményükkel, s ezáltal érzékelni tudják tudásuk gyarapodását, képes- 
ségeik fejlődését, teljesítményük javulását. 

– A szerző problémafelvetésekkel, nyitva hagyott kérdésekkel, további tanulásra, tájékozó-
dásra ösztönzi a tanulókat. 

– A tankönyv – a tanultakhoz kapcsolódó nyomtatott és digitális ismeretforrások ajánlásával, 
illetve az ezek használatát igénylő feladatokkal – ösztönzést ad a tanulók önműveléséhez. 
 

A tanulási képességek fejlesztését szolgáló eszközök: 
– A tankönyv problémafelvetései, kérdései és feladatai megteremtik a feltételeket ahhoz, 

hogy a tanulók az új ismeretek megismerése során aktív szerepet kaphassanak. 
– A tananyag elsajátítását változatos tevékenységformák (kísérletek, példamegoldások, szö-

vegelemzések, térképelemzések, rajzos feladatok stb.) segítik. 
– A tananyag elsajátítását a változatos tevékenységformákhoz kapcsolódó ábrák segítik. 
– A tankönyv a helyes tanulási stratégiák és szokások kialakítását mintákkal és magyaráza-

tokkal ösztönzi. 
– A tankönyv a feladatmegoldó és -elemző képességek fejlesztéséhez könnyen érthető algo-

ritmusokat ad.  
– Feladatai figyelembe veszik a tanulási folyamat egyes lépéseit, és ezeket külön-külön is 

gyakoroltatják. 
– A tankönyv mintákat és feladatokat közöl a társas feladatmegoldás és társas tanulás elsajá-

tításához és gyakorlásához. 
– A tankönyv a tanulási céloknak és a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő tájékoztató ap-

parátussal (név- és tárgymutató, fogalomtár, kislexikon, irodalomjegyzék stb.) van ellátva. 
– A személyes reflektálásra ösztönző eszközök 
– A tankönyv arra ösztönzi a tanulókat, hogy minél többször fejtsék ki gondolataikat a ta-

nultakról. 
– A tankönyv önálló kérdések megfogalmazására sarkallja a tanulókat. 
– A tankönyvben olyan kérdések is találhatók, amelyek az új ismeretek továbbgondolására, 

az azokra történő reflektálásra késztetik a tanulókat. 
– A tankönyv kérdésekkel, problémafelvetésekkel ösztönzést ad ahhoz, hogy a tanuló min-

dig keressen összefüggéseket és kapcsolódási pontokat a különböző tantárgyak keretében 
tanult ismeretei között.”39 

 
E kritériumok bizonyosan kiadják egy jól szerkesztett, modern, világos struktúrájú, a saját kánon-
jába a lehetségességeket, a jövőt is bekalkulálni képes tankönyvsorozat koncepcióját. Egy tan-
könyvnek általában nem feladata, hogy átvegye a tanár szerepét, mert a személyességet, az azon-
nal visszacsatolást, a dicséretet, biztatást nem pótolja semmi, de a tankönyv igenis segíthet abban, 
hogy a tanulás – esetünkben: az irodalom befogadása – ne csupán muszáj-feladat, hanem öröm-
mel végzett tevékenység legyen. 

 

                                       
39 KOJANITZ László, I. m., 23–24. 
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b) AZ IRODALOMTANÍTÁS MINT ALKOTÁSI FOLYAMAT ÉS AZ IRODALOMTANKÖNYV MINT AZ 

ALKOTÁSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE NEVELÉS ESZKÖZE (BOKÁNYI PÉTER) 

 
 „Az irodalomtanítás alapvető specifikumai a kreativitás és az élményszerűség; e kettő 
határozza meg tárgyunk karakterét. Az irodalomóra nem kész tananyagot közvetít, ha-
nem tananyagot hoz létre: sajátos alkotó folyamat tehát, amelyben egyformán vesz részt 
tanár és tanuló. Az irodalomórai munka aktivizálja a tanulót, barthes-i értelmű elemzéseket al-
kot: megnyitja a művet, rávilágít azokra a lehetőségekre a tanuló számára, amelyek mentén létre-
hozhatja saját olvasatát. Utat nyit tehát a tanóra az irodalmi mű, a jelentésképzés felé, utat, amit 
aztán végigjárnia a tanulónak kell. Vagyis alapvető funkciója az irodalomórának a tanulói 
befogadás aktivizálása, ezt hivatott motiválni az élményszerűség mint tárgyunk másik 
specifikuma. 
 
Ugyanakkor az irodalomóra funkciója nem merül ki a fentiekben. Feladata egyfajta kulturális 
tudás közvetítése is. Ebbe beletartoznak a művelődéstörténet, művészettörténet, kor- és társa-
dalomtörténet – azok az aspektusai a kultúrának, amelyek a történetiség szempontját erősítik az 
irodalomtanításban. 
 
Az irodalomtanítás is »sok úr szolgája«. Követelményként fogalmazódik meg vele szemben a fen-
tebb említett »kulturális tudás« közvetítése, aztán az olvasóvá nevelés, a nyelvi, kommunikáci-
ós készségek fejlesztése, az irodalomértés technikáinak tanítása, begyakoroltatása, megha-
tározzák az irodalomtudomány követelményei: számos elvárás, amelyek a hétköznapi gyakorlat-
ban gyakran egymással szemben jelentkeznek. Például az olvasóvá nevelés követelménye és a 
történetiség, az irodalomtörténet tanításának követelménye a gyakorlatban nap mint nap szembe-
kerül egymással: a 15 esztendős középiskolás aligha lesz az olvasás rabja, ha Odüsszeiát, Isteni színjá-
tékot vagy akár a Szigeti veszedelmet kell olvasnia40. 
 
A közelmúltban 10. és 12. osztályos gimnazistákat arra kértem, hogy írják le véleményüket a közép-
iskolai irodalomórák »hasznáról és értelméről«. A tanulók az irodalomórával szemben jellemzően 
kétfajta elvárással rendelkeznek: a válaszadók 93%-a az irodalomtanulásban az »általános műveltség 
növelését«, a kulturális tudás közvetítését látta meghatározónak; örömteli ugyanakkor, hogy közel 
ilyen arányban (89%) jelentkezett az is, hogy az irodalomóra gondolkozni tanít: az irodalmi mű 
dialógust provokál, véleményalkotásra kényszerít. Néhány válaszadó az irodalomórát egyene-
sen alapvetőnek nevezte a középiskolai tantárgyak rendszerében: olyan szövegelemzési, értelmezési 
stratégiákat sajátítanak el az irodalomórákon, amelyek segítik a többi tantárgyban, sőt a mindennapi 
életben való eligazodást (Hogy idézhessem kedvenc válaszomat: »Az irodalomóra azért kell, hogy az 
ember elgondolkozzon olyan dolgokon, amikre a hétköznapokban csak rálegyint« – írta egy 12. 
osztályos válaszadó). A tanulók által adott válaszok tehát két egyenrangú pólus közé rendezik az 
irodalomtanítás, az irodalomórák elé állított elvárásokat: egyik az itt megszerzendő irodalomtörténe-
ti, művelődéstörténeti tudás, másik a kreatív készségek fejlesztése.”41  
 
Az irodalomtanítás fentebb jelzett sajátosságai, dilemmái tükröződnek a középiskolában használa-
tos tankönyvekben is. Számos tankönyvsorozat, tankönyvcsalád van forgalomban jelenleg, a kíná-
lat tehát a tankönyvet választó tanár számára látszólag valóban nagy. Igazából a széles kínálat nem 
jelent egyben sokszínűséget: a forgalomban lévő tankönyveink jellemzően hagyományos, közlő 

                                       
40 Vö. ARATÓ László, Problémacentrikus irodalomtanítás a középiskolában = Irodalomtanítás az ezredfordulón, főszerk. SI-
POS Lajos, Celldömölk, Pauz–Westermann Kiadó, 1998, 288–303. 
41 BOKÁNYI Péter, Irodalomtankönyvek didaktikája = Irodalomtankönyv ma, szerk. FŰZFA Balázs, Bp., Pont, 2002, 
55–60 (Élményközpontú irodalomtanítás). 
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típusú tankönyvek, amelyekben lényegében egyoldalú ismeretáramoltatásról van szó: a tankönyv az 
informátor, a tanuló pedig a felvevő, a passzív befogadó.42 Az ilyen típusú tankönyv azt az elvárást 
kelti, hogy tartalmazza a »megtanulandó tananyagot«. Nyilvánvaló, hogy ez valóban a tankönyvek 
egyik alapvető funkciója, de nem kizárólagos. Sőt, történetesen az irodalomtanítás fentebb vázolt 
sajátosságainak ellentmondani is látszik az ilyen típusú, elsősorban közlő típusú tankönyv. 
 
A jó tankönyv lényegi tulajdonságait L. Dala Mária ekként fogalmazta meg: »A tankönyv nem 
azért lesz tankönyv, mert ismereteket tartalmaz, hanem azért, mert benne a szakember egész tu-
dását arra mozgósítja, hogy a tanuló fejével gondolkozva, a megismerés útján járva fedezze fel a 
valóság rendjét, szabályait és törvényeit a megismerő ember, a tanuló számára, juttassa el őt a nem 
tudásból a tudás állapotába.«”43 
 
 
c)  EGY RELEVÁNS TANKÖNYVMINŐSÉGI KRITÉRIUMRENDSZER ESÉLYEI 
 
A tankönyv-minősítési rendszerekre kétségtelenül szükség van. Ez a szükséglet nemcsak abból az 
igényből keletkezik, hogy az oktatási rendszerek szereplői általában azt feltételezik, összeállítható 
egy olyan kritériumrendszer, amelynek megfeleltethető valamennyi tantárgy valamennyi tankönyv-
típusa. Elsődleges oka szükségességüknek a standardizálás szükséglete, mely a hatékonyság egyik 
előfeltétele lehet. 
 
A rendszer kialakításának metódusa nemzetenként, történelmi koronként más természetesen, de 
valahány oktatásirányítás úgy véli (főleg Kelet-Európában), hogy a terület szereplőinek meg kell 
mondani, mi a jó és mi a rossz egy taneszköz tartalmában vagy struktúrájában, formájában. 
 
Holott ma már lényegében aligha állítható fel valamely egységes taneszközrendszer-kritériumsor, 
melynek alapján holtbiztosan eldönthető, hogy egy tankönyv vagy akár DVD jól használható lesz 
majd az oktatásban vagy kevésbé. Nézetünk szerint az emberiség akkor járna jobban, ha 
elfogadná, ha tolerálni volna képes, hogy a biológiai sokféleséggel párhuzamosan az em-
ber szociológiai és kulturális értelemben is sokszínű lény már egyedeiben is, és különböző 
szintű és létszámú csoportjaival csak tovább színezi ezt a kavalkádot. Másképpen szólva: egy ok-
tatási rendszer annál hatékonyabban működhet és működtethető, minél inkább engedi és támo-
gatja a sokszínűséget, a sokféleséget (lásd István király intelmeit!44).  
 
Ám tény, hogy miközben tehát egyre erőteljesebb igény mutatkozik a társadalomban a sokféleség-
re és az individuumok szükségleteinek szabad kielégítésére, aközben erős az igény arra is, hogy az 
oktatásügy világa, a taneszközök rendszere egységes standardok szerint működjön. 

                                       
42 KARLOVITZ János, Tankönyvelmélet és gyakorlat, Bp., 2001, 89–92. 
43 L. DALA Mária, Konkrétumok fényénél III. = Tankönyvekről mindenkinek. Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 101–102.  
44 „A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. 
Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, 
hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas 
sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-
különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar 
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. 
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy 
nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét 
szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyob-
bítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.” (Szent István király intelmei Imre herceghez, KURUC 
Ágnes fordítása = http://mek.niif.hu/00200/00249/00249.htm [2014. jan. 31.] 

http://mek.niif.hu/00200/00249/00249.htm
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A hiánytársadalmat alig maga mögött hagyott magyar világ még nem tart ott, hogy a teljes szabad-
ság luxusát megengedhetné magának, ám jó volna, ha legalább az oktatási rendszer egészének 
felépítésébe képes volna belekalkulálni, hogy csakis ez az egyetlen értelmes jövő(kép). Azaz min-
den oktatási rendszer minősége attól függ, mennyire érzi benne magát komfortosan az egyén, 
mennyire érzi magát szabadnak. 
 
 

ÖSSZEGZÉS Esélylatolgatásunk dilemmatikus, válaszunk a kérdésre azonban határo-
zott szeretne lenni: a társadalom alrendszereinek bizalmi alapú működtetése a mai Ma-
gyarországon még híjával van az önszabályozás készségeinek és belülről vezérelt maga-
tartásmintáinak, ezért külső szabályozásra szükség van. E külső szabályozásba azonban 
célszerű és szükséges beépíteni az önmaga (majdani) lebontására vonatkozó készségeket 
és képességeket. 

 
 
 
d) RELEVÁNS KRITÉRIUMOK A TANKÖNYVEK ÉRTÉKELÉSEKOR 
 
Digitáliskompetencia-fejlesztés, döntésképesség-fejlesztés, élményközpontúság, erőszakmentes-
ségre nevelés, érzelmi nevelés, ismeretgyarapítás, ízlésformálás, kommunikációs készségek fejlesz-
tés, környezettudatosságra nevelés, kreativitásfejlesztés, kultúraátadás, mentális fejlesztés, nyelvi 
készségek fejlesztése, olvasóvá nevelés, önálló világkép-alakítás képességének fejlesztése, 
sikerélményszerzés, szövegértés-tanítás, toleranciára nevelés. 
 
 
 
e) A RELEVÁNS MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK FONTOSSÁGI SORRENDBEN 

 

1. Élményközpontúság 
2. Önálló világkép-alakítás képességének fejlesztése 
3. Döntésképesség-fejlesztés 
4. Érzelmi nevelés 
5. Mentális fejlesztés 
6. Kreativitásfejlesztés 
7. Toleranciára nevelés 
8. Környezettudatosságra nevelés 
9. Erőszakmentességre nevelés 

10. Kultúraátadás 
11. Szövegértés-tanítás 
12. Olvasóvá nevelés 
13. Nyelvi készségek fejlesztése 
14. Kommunikációs készségek fejlesztés 
15. Ízlésformálás 
16. Ismeretgyarapítás 
17. Sikerélményszerzés 
18. Digitáliskompetencia-fejlesztés 
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4. ÖSSZEÁLLÍTHATÓ-E EGY OLYAN SPECIÁLIS TANKÖNYVI  

KRITÉRIUMRENDSZER, AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL  
HATÉKONYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY EGY ÚJ TANKÖNYV  
TARTALMILAG ÉS MÓDSZERTANILAG IS MEGFELEL-E  
A HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANÍTÁS ÉS TANULÁS  
FELTÉTELEINEK? 

 
Igen, összeállítható ilyen kritériumrendszer. A magyar nyelv- és irodalomtankönyvek vo-
natkozásában 2014-ben – szerintünk Magyarországon – azonban csakis olyan fejlesztésbe 
érdemes belefogni, amelyek formai és tartalmi jegyeikben egyaránt tartalmazzák önma-
guk tárgyi mivoltában való (a nem túl távoli jövőbeni) megszüntetésének elegáns gesztu-
sait is. Nézetünk szerint az alábbi kritériumok megléte esetén van esély egy érvényes és 
elfogadott tankönyvminőségi rendszer létrehozására, mely ezen elvekből lebonthatóan 
megszerkeszthető, létrehozható: 
 

1. A tankönyvek jelentős tartalmi része online eszközöket használva mozgósítja a di-
gitális kompetenciákat is. 

2. A tankönyvek/taneszközök közvetítette kánon nem lehet kizárólagos. 
3. A papír alapú tankönyvek rövid idő alatt konvertálhatók legyenek digitális plat-

formon működtethető, interaktív tananyaggá. 
4. Vizualitásukat tekintve a fejlesztendő tankönyvek ne a papír-világot, hanem a di-

gitális világot idézzék fel használóikban. 
5. A kánon nemek és életkorok szerint differenciálható és interaktív legyen. 
6. A diák maga állíthassa össze a tanár és a taneszközök segítségével (általános és 

tantárgyspecifikus) tudását („szellemi portfólió”-ját). 
7. A tanár és a tankönyv az „eredeti tudásfelhalmozás”45 folyamatában hangsúlyozot-

tan segítő, és nem vezénylő szerepet kell, hogy játsszon. 
8. A tudásmérés eszközeként funkcionáló érettségi még erőteljesebben a készségek-

képességek mérésének és nem az ismeretek reprodukciójának eszközévé váljék. 
 

* 
 

A kritériumrendszer konkrét elemei, az engedélyeztetési folyamat függő és független változói, a 
tankönyvek minőségét meghatározó szempontok konkrét rendszerének kidolgozása a fenti krité-
riumok függvényében lehetséges. 
 
Itt is jelezzük, hogy az új generációs tankönyveknek általában véve sokkal rugalmasabban 
(át)alakíthatónak kell lenniük (formailag és tartalmilag egyaránt), mint a régi típusú tankönyvek-
nek. Sokkal kevesebb ex katedra kijelentést kell tartalmazniuk, s mindenekelőtt az ismeretek meg-
szerzésére kell motiválniuk. Nem bemutatniuk kell a világot, hanem felébreszteniük diákjainkban 
a kíváncsiságot a világ és a másik ember – végső soron pedig önmaga – iránt.  
 
Meggyőződésünk szerint a fenti elvek megléte viszonylag hatékonyan ellenőrizhető – azonban 
szükséges, hogy eredményességük mérése követő vizsgálatokkal is megtörténjék.  

                                       
45 „Eredeti tudásfelhalmozás”-on az individuum ontogenetikus és öntörvényű tudásgyarapítását értem körülbelül 12–
24 éves kor között, amikor a személyiség már szükségletként is érzékeli – és egyre erőteljesebben – a tudásszerzésre 
való vágyakozást. 
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V. AZ ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZFEJLESZTÉS  

KONCEPCIÓJA ÉS STANDARDJAI  
 

5.   MILYEN CÉLOKAT, ALAPELVEKET ÉS SZEMPONTOKAT ÉRDEMES MEGFOGALMAZNI  
  AZ ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁBAN? 

 

CÉL I. Az új generációs tankönyvek – nyelvtanból és irodalomból – hasonlóképpen 
kellene, hogy „működjenek”, mint ahogyan tárgyuk, a költészet keletkezik. Nem tud-
juk azonban meghatározni az egyes költői korszakok lényegét, s nem tudjuk meghatá-
rozni a költészet határvonalait sem – mint a következőkben ezt a bölcselettörténet egyik 
legnagyobb tudósa kifejti –, ám abban mégis bizonyosak vagyunk, hogy egyfelől a sok-
féleség, másfelől a digitalizáció elengedhetetlen feltételei a jövő taneszközeinek. 

 
„Még ha sikerülne is meghatároznunk, hogy melyek egy adott kor tipikus költői módszerei, akkor 
sem tudnánk meghúzni a költészet határvonalait. E kor ugyanazokat az alliterációkat, eufóniákat 
használja retorikájában, sőt köznapi nyelvében is. Ugyanazokat a költői alakzatokat halljuk a vil-
lamoson mesélt viccekben, mint a legkifinomultabb költői nyelvben; a köznapi pletykák ugyan-
olyan törvények szerint épülnek fel, mint a legújabb, vagy legalábbis (a pletykálkodó intellektuális 
színvonalától függően) az előző szezon divatja szerint írott novellák. 
 
Az a határvonal, amely a költői műalkotást elválasztja a nem költői alkotástól, ingatagabb, mint az 
országhatárok. Novalis és Mallarmé az ábécét tekintették a legnagyobb költői alkotásnak.  Az 
orosz költők csodálattal fedezték fel a költőiséget egy borjegyzékben (Vjazemszkij), a cár ruháinak 
lajstromában (Gogol), egy vasúti menetrendben (Paszternak) vagy egy mosodai számlában 
(Krucsonih). […].”46  
 
Ha civilizáció és az irodalomtudomány egyik legnagyobb tudósa teoretikusan megállapítja, hogy 
kutatásunk és oktatásunk tárgyának meghatározása is nehézségekbe ütközik, akkor nem csodál-
kozhatunk azon sem, hogy az irodalomtanítás mindig is kapaszkodót, segítséget keresett-látott az 
irodalomtörténetben, amely „szénakazalban” is megtalálta a tűt, és zavaros viharokon látott át, 
tények sokaságát rakta rendbe, majd lineárisan felsorolva gyömöszölte be a gyerekfejekbe, s kel-
tett olyan érzést, hogy az irodalom (biografikus és) történeti tényei mindannyiunk „kulturális szó-
tár” 47 –ának nélkülözhetetlen része. 
 

CÉL II. Fentiek azonban azzal a következménnyel jártak, hogy irodalomkönyveink a 
korábban részletesen is jellemzett általános sémákra készültek – annak a hipotézisnek 
következményeképpen, hogy lehetséges megalkotni AZ irodalomkönyvet, vagyis az ideá-
lis, gazdagságában és módszertanában „nem fokozható” tudástárat. 

 
A mi nézetünk szerint azonban ez nem lehetséges – és nem is szükséges. Ha sikerülne 
leszámolnunk ezzel az illúzióval, akkor esélyt kaphatnánk arra, hogy az irodalomtanítás 
szinkronba hozzuk a külvilággal. Ma a külvilág ugyanis a széttartó világmagyarázatok 
lehetőségeit villantja föl minduntalan a felnövekvő nemzedékek számára, és a létezés 
önélvezetének fontosságát hirdeti. 

                                       
46 Roman JAKOBSON, A költészet grammatikája, Bp., Gondolat, 1982, 244. 
47 Richard Rorty kifejezése, lásd: R. R., Esetlegesség, irónia, szolidaritás, Pécs, Jelenkor, 1994, 1738 (Dianoia sorozat) (az 
idézőjelbe tett kifejezés a 17. oldalról való). 
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a) A tankönyvírás dilemmái (LÁNG GUSZTÁV) 
 
Mióta csak léteznek tankönyvek, a szerzők és felhasználóik újra és újra megfogalmazzák azokat a 
„műfaji” ismérveket, melyek alapján jó (vagy éppenséggel tökéletes) tankönyvet lehet/kell írni. A 
tankönyv-meghatározások – idézésüktől eltekintek – következetesen azt sugallják, hogy e köve-
telmények maradéktalanul teljesíthetők. Ezek az ismérvek sokrétűek – kevésbé udvariasan: hete-
rogének –; vannak közöttük szakmai követelményeket megfogalmazók, pedagógiaiak, didaktikai-
ak, egyszóval a tankönyvvel szemben a társadalom (maradjunk egyelőre ennél az általánosításnál) 
kialakít egy sok forrásból táplálkozó elvárásrendszert, mely a már említett műfaji ismérvek alapján 
lényegében – ha ez szavakban nincs is explicitálva – annak az eszményi tankönyvnek a leírását 
tartalmazza, mely az ismérvek alapján megírható. Ez az eszményi tankönyv természetesen soha-
sem létezett és nem létezik ma sem. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az ismérvek – s az általuk 
kialakított elvárások rendszere (horizont) – fel- és megoldhatatlan ellentmondásokat tartalmaz. S 
ezek elkerülhetetlen buktatókat állítanak a tankönyvszerző munkája elé.  
 
Az első számú buktató az elvárásrendszert kialakító „társadalom” reprezentációja. Mint a kultúra 
számos területén, a tankönyv vonatkozásában is a társadalmat intézmények képviselik: iskola, 
neveléstani szakemberek, minisztérium, kiadó stb. Az elvárások tőlük származnak. A tankönyv 
olvasója azonban az iskolás gyermek vagy ifjú; az ő elvárásainak kellene a „végterméknek” megfe-
lelnie – ha egyáltalán lennének (lehetnének) elvárásai. De nincsenek, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy az irodalom „fogyasztásához” szükséges kódrendszer ismeretének nincs birtokában. Ezt 
éppen a tankönyvnek kellene kialakítania, csakhogy – ellentétben a dekódolási tradíció „természe-
tes” átadási folyamatával – az említett intézmények voluntarista módon egy tetszőleges és meg-
merevített hagyományra építik az „olvasóvá nevelés” stratégiáit. Ez a voluntarizmus természete-
sen különböző fokozatú attól függően, hogy melyek és milyenek az iskolai nevelés végső céljai, de 
mindenképpen egy hatalmi ideológia szellemében fogannak. Más szóval: amikor a tanuló az iskolá-
ban azzal a kérdéssel szembesül, hogy miként kell irodalmi műveket olvasni és megérteni, nincs 
módja arra a horizontszembesítésre és -alakításra, mely összhangba hozná jelenének irodalmá-
val. Lehet, hogy túlzok, de az újabb nemzedékek olvasástól elidegenülésének okát elsősorban 
ebben látom; az „előre gyártott” horizont és a jelenkori irodalom kiegyenlítődési nehézségeiben. 
Csak kevesen képesek az iskolai irodalomértés korlátait áttörni a későbbiekben, és önállóan 
belépni abba az „értelmező közösségbe”, mely ha erőfeszítések árán is, de lépést tud tartani az 
irodalom változásaival. Közhely, hogy ezek a változások a modern korban gyorsabban követik 
egymást, mint ahogy a közönség ízlése hozzájuk idomul, ennek oka azonban nemcsak a közíz-
lés „lassúsága”, „tehetetlenségi ereje”, hanem az iskola nyújtotta befogadói készség múltbelisége 
és merevsége is. 
 
 
A) A tankönyvírás dilemmái 
 
A tankönyvszerzőnek, még mielőtt munkához fogna, reflektálnia kell a fent említett elvárásokra. 
Lássunk közülük néhányat, általam fontosnak, sőt meghatározónak tartottat, melyekben a tan-
könyvírás megold(hat)atlanságai tükröződnek.  
 
Mit tanítsunk – irodalmat vagy irodalomtudományt? A kérdést az iskola és a tankönyv hagyomá-
nyos szerepe veti fel. A tankönyv közkeletű meghatározásai megegyeznek abban, hogy az isme-
retközlést és közvetítést elengedhetetlen követelményként állítják fel. S ahogy az ismereteket a 
szaktudományok „szállítják” az iskola számára, ugyanúgy irodalmi ismeretközlésről sem beszélhe-
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tünk az irodalomtudomány eredményeinek az iskolai oktatásban történő hasznosítása nélkül. Ez 
azonban megkerülhetetlenné teszi a következő kérdést: melyik az irodalomtudomány éppen érvé-
nyes paradigmája a tankönyv megírásának pillanatában? Hiszen egyetlen tantárgy tankönyve sem 
íródhat tegnapi, anomáliákkal terhelt paradigma szellemében, tehát az irodalom tankönyve sem. A 
magyar irodalomtudomány paradigma-legitimációra illetékes intézményei (Akadémia, egyetemi 
tanszékek, kutatóintézetek) e tekintetben korántsem értenek egyet. A kérdés taglalása messze ve-
zetne tárgyunktól, annyit azonban – ha csak feltevésként is – leszögezhetünk, hogy jelenleg (pilla-
natnyilag) paradigmák párhuzamos léte és hol türelmes, hol ádáz vitája jellemző a szakmára, ami 
nyilván a tankönyvírásban is jelentkezik. Némi egyszerűsítéssel elmondható, hogy két tankönyvtí-
pus ennek a helyzetnek a reprezentatív „végterméke”: egyik az irodalomtörténetre épülő, másik a 
hermeneutika-alapú tankönyvtípus. 
 
Az irodalomtörténetre épülő tankönyvek hagyományt folytatnak, s nem is a legvonzóbbat. A tör-
ténetiség szempontjának az iskolai irodalomtanításban uralkodóvá tétele az ötvenes években tör-
tént meg, összhangban a történetiség marxista alapelvével és elválaszthatatlanul a marxista törté-
netbölcselettől, valamint (és főként) annak sztalinista deformációitól. Azon tankönyvek (tan-
könyvcsaládok) esetében tehát, melyek négy év alatt a teljes magyar irodalomtörténet megtanítására 
vállalkoznak, el kell dönteni, hogy a történetiség követelménye „megtisztítható-e” mindazon ideo-
lógiai „követelőktől”, melyek az iskolai oktatásba beépítették, s ha igen, mint követelmény mara-
déktalanul jogosult-e.  

 
Ez természetesen meghaladja a tankönyvszerző illetékességét és feladatkörét. Szerencsés esetben 
az irodalomtörténet-tankönyv egy korszerű irodalomtörténeti kézikönyv eredményeit sűríti és 
közvetíti az ugyancsak korszerű didaktikai igényeknek megfelelően. […] A tankönyvszerzőre vár 
tehát annak az „irodalomtörténeti episztemé”-nek a kimunkálása, melynek alapján – egy nem 
létező, csupán virtuális kézikönyv „ideája” alapján – saját szerényebb iskolai kézikönyvét megír-
hatja. Azaz olyan feladatot ró rá maga a könyvtípus, mely, mint jeleztük, nem kötelessége, s mely-
re nem is illetékes.  

 
Csaknem megoldhatatlan tudomány-módszertani dilemmák elé is állítja ezzel őt a feladat. A tör-
ténetiség említett elve a magyar szaktudományban szorosan összefonódott a klasszikus pozitiviz-
mus taine-i alapelveivel és bizonyos neopozitivista szövegértelmezési gyakorlattal. Ezek paradig-
matikus érvényessége legalábbis kérdéses, visszajutunk tehát a kiinduló kérdéshez: vajon korszerű 
ismereteket közvetítenek-e irodalomtörténeti jellegű tankönyveink?  
 
A magyar irodalomtörténet-írás – különösen az egyes (rövidebb) korszakokat, még inkább az 
egyes életműveket tárgyaló szakmunkák – e módszertani dilemmát a strukturalista műelemzési 
eljárásoknak a történeti folyamatrajzba való beépítésével próbálta feloldani. Nem kívánom vitatni 
azt a módszertani ellentmondást, hogy ez a magát szövegközpontúnak állító irányzat aligha tehető 
egyszersmind történetközpontúvá, bár kétségtelen, hogy minél több szövegsajátságot tár fel a 
szövegről ez az alapvetően szinkróniára beállított módszer, annál több olyan információt közöl, 
melyek nem kapcsolhatók a történetiséghez; a szöveg önelvű létezésének tételezése eleve ellent-
mond a szöveg történeti létmódját feltételező szemléletnek. A lényeges szerintem az, hogy az 
iskolás fiatalok horizontalakítása bántóan eklektikus lesz; a műértelmezés eljárásai és a történe-
lemértelmezés módja elválik egymástól; a történet a szövegértelmezés vonatkozásában csaknem 
fölöslegesként jelenik meg (nem csoda, hogy a felvételiken a jelöltek sorozatosan bizonyítják tör-
ténelemszemléletük bántó hiányait), illetve a szövegsajátságok válnak másik oldalról – a történet-
ismeret vonatkozásában – redundanciává. 
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A hermeneutikára épülő tankönyvek gyakorlati problémája, hogy kénytelenek figyelembe venni a 
történetiség elvét. A tanterv ugyanis előírja a magyar irodalomtörténet teljes anyagának áttekinté-
sét s e művelet időrendjét is. Elvileg ez nem kellene, hogy korlátozást jelentsen, hiszen a 
hermeneutikus megközelítés eleve szövegtörténeti (is), a gyakorlatban azonban a tantervből szá-
mos nehézség adódik. A történetiség–strukturalizmus kombináció tekinthette a tanuló „befogadó 
tudatát” üres táblának, melyre a tankönyvnek és a tanárnak kell együttesen „ráírnia” a történelmi 
adatokat és a helyesnek vélt szövegmagyarázatot. A hermeneutikai irány azonban nem tekinthet el 
a tanulók adott életkorban meglévő horizontfeltételeitől, amely az időrendi haladást rendkívül 
kérdésessé teszi. Mindaz, ami a befogadói horizontot „kívülről” meghatározza – a nyelvi kompe-
tencia, az élettapasztalat, az irodalom funkciójáról való vélekedés –, jelenhez kötött, s az elsős 
gimnazistát úgyszólván alkalmatlanná teszi régi, több száz éves szövegek önálló olvasathoz vezető 
befogadására. A végeredmény – a tanultakat számon kérő alkalmak (érettségi, felvételi vizsga, 
vetélkedők) – sajnálatosan bizonyítja, hogy a középiskolát frissen elvégzett fiatalok legfeljebb 
tárgyismerettel rendelkeznek a XIX. századnál korábbi szövegeket illetően, saját olvasatuk és esz-
tétikai élményük azonban velük kapcsolatban nincsen. Több tankönyvszerzőben felmerült az 
időrend megfordításának terve, mely szerint az irodalomtanítást a jelenkori és általában a modern 
művekkel kezdenék, s visszafelé haladnának a múltban, a jelenleg „nehéznek” bizonyuló régi szö-
vegeket az „érettebb” horizontú korosztálynak tanítva. Az e kérdésben (tanterv) döntéshelyzet-
ben lévő személyek és intézmények azonban mindmáig merev ellenállást tanúsítanak e kérdésben 
(s tegyük hozzá: a rutinjukat az irodalomtanítás e hagyománya szerint kialakított tanárok is támo-
gatják őket), holott legalább kísérleti jelleggel próbát kellene tenni e „rendhagyó” tantervvel, a 
lehető legpontosabban mérve menet közben, hogy növeli-e vagy sem, s ha igen, mily mértékben 
az olvasáskedvet és az olvasmányértést.  

 

ALAPELV I. Könnyű ugyanis belátnunk, hogy bár a szövegek története a múlttól a jelen 
felé tart, a múlt (a szövegelőzmények) megértése fordított irányú; a jelen felől értjük a 
múltat. Vajda János költészetének újszerű vonásait kortársai nemcsak hogy nem vették 
észre, hanem egyenesen művészi fogyatékosságként értékelték; mai olvasatát Ady Endre 
költészete – mint „szövegtörténeti következmény” – alakította ki. S ehhez hasonló példá-
kat bőségesen kínál az irodalomtörténet. Arany János lírájának jelentőségét (lásd Németh 
G. Béla és tanítványai kutatásait) ugyancsak XX. századi „következményei” (műfajhatá-
rok elmosása, tárgyiasság, létértelmező attitűd stb.) értették meg az utókorral, ami a XIX. 
század második felének kanonizációs alapelvét („Petőfi a legnagyobb lírai költőnk, Arany 
a legnagyobb epikusunk”) döntötte meg. 

 
 
Hagyomány és kánon 
 
A tankönyv azon intézmények „eszköze”, melyek egy adott kor irodalmi (irodalomtörténeti) ká-
nonját közvetítik a (lehetséges) olvasók meghatározott csoportjához. S természetesen a neki meg-
felelő hagyományszerkezetet.  
 
A hagyomány ugyanis – bár akadnak meghatározásai, melyek „művek halmazáról” beszélnek vele 
kapcsolatban – szelektív és hierarchikus struktúra. Ha a magyar irodalomba sorolható valamennyi 
szerzőt és művet véges halmaznak tekintjük, akkor a hagyomány, azaz a „halmaz” aktív vagy 
bármikor aktivizálható elemei (amit ma is olvasunk, ami az új szövegek létrejöttében szerepet 
játszik, ami a jelenhez képest annak „saját múltja”) csupán e halmaz egy meghatározott részét 
képezi. […] Ugyanakkor ezek az elemek egymással értékviszonyba kerülnek, hierarchizálódnak; 
egy adott kor irodalmi axiológiája határozza meg hagyományának strukturáló elveit. Ezek az ér-
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tékelvek és az őket realizáló értelmezési stratégiák legtisztábban a kor irodalmi kánonjában fogal-
mazódnak meg […]; kánon és hagyomány tehát elválaszthatatlanok. Úgy is mondhatnók, hogy a 
kánon a hagyományban „megírja” saját előtörténetét.    
 
De van-e „mai” s „érvényes” kánonunk? A kánonváltozások, legyenek azok gyökeres, „forradalmi” 
vagy részleges (kánonreform) átalakulások, meghatározható belső logikát követnek. A magyar iroda-
lomtörténet-írás utóbbi fél évszázadában azonban egy „külső”, ideologikus logika idézett elő gyökeres 
kánonváltozást, a „szocialista realizmus” értékelvi alapján. Bár ezzel a „hivatalos” kánonnal szemben 
kialakult egy irodalmi ellenzék, a tankönyvek (a megfelelő „szakirodalom” – akadémiai irodalomtörté-
net, irodalmi lexikonok, mérvadónak tekintett tanulmányok – alapján) lényegében ezt a mesterkélt 
kánont közvetítették. Illetve egy felemás „kánonkereszteződés ”-t, hiszen a kor „szaktekintélyei” 
különböző érvelésekkel a Nyugat-kánon számos elemét beépítették az újba, ami tárgyilagosabb érték-
rendet eredményezett, ugyanakkor a kánonba ugyancsak beletartozó értelmezések ma már elfogadha-
tatlan mesterkéltségéhez vezetett. (A „realista” Jókai, a forradalomhoz csatlakozó Tóth Árpád stb.)  
 
A rendszerváltás után a magyar irodalomtudományra – finoman szólva – a pluralitás jellemző. A 
marxizmus ideológiai egyeduralmának megszűntével az egymással vitázó „paradigmák” más-más 
irodalmi kánon kialakítására törnek, mintegy saját érvényességük igazolásaként. Azt is mondhatjuk, 
hogy – furcsa módon a diktatúra korához hasonlóan – nem az irodalom „belső logikája”, hanem 
irodalomelméleti és filozófiai irányok válnak ismét kánonképzővé. A lényeg az, hogy egységes ká-
nonról mai ismereteink szerint nem beszélhetünk, csak kánonok egymásmellettiségéről. Abban a 
kérdésben, hogy melyik kánont választja, ismét csak a tankönyvszerzőnek kell döntenie. Dilemma 
ez is a javából. Nem szólva arról, hogy a kánonválasztás egyben hagyományválasztást is jelent.  
 
A leglényegesebb módszertani kérdés azonban (legalábbis szerintem) az, hogy mit kezdjünk a 
halmazzal. Vagyis az irodalom teljes szövegmennyiségével. Elvileg a jó tankönyv anyagválasztását 
és tárgyalásmódját a kánonban és a hagyományban realizálódó értékelveknek kellene meghatároz-
niuk, a gyakorlatban azonban ez nehezen érvényesíthető. S itt külön kellene szólnunk arról a sze-
repről, melyet a középiskolai magyartanárok játszanak mint „vásárlók” a tankönyvpiac alakításá-
ban; „jó” tankönyvnek az minősül, amelyet ők „jól” tudnak tanítani, illetve amely az ő hagyo-
mányfelfogásuknak és értékpreferenciáiknak megfelel. A lényeg azonban az, hogy jelenlegi tan-
könyveinkben messzemenően érvényesül a lehetőleg teljes anyagbemutatás elve, azaz a pozitivista 
szemlélet legalább részleges érvényesülése elkerülhetetlennek bizonyul tankönyveinkben. Ez kü-
lönösen a régebbi korok tárgyalásakor szembetűnő, de megfigyelhető a XIX–XX. századi iroda-
lom bemutatásakor is.  
 

ALAPELV II. Külön kérdés elé állítja a tankönyvszerzőket a modern magyar irodalom 
egyik sajátsága, a kisebbségi irodalmak léte. A fentebb említett „szocialista realista ká-
non” túlnyomórészt politikai okokból kerülte az ide tartozó jelenségcsoportnak a magyar 
irodalom keretébe illesztését, ami azzal járt együtt, hogy a kritika keveset és nem érdem-
ben foglalkozott a kisebbségi körülmények között született alkotásokkal. Tankönyveink 
többségében megfigyelhető bizonyos fokú tanácstalanság ez ügyben; némi sarkítással azt 
mondhatnám, hogy a tanári-tankönyvszerzői „köztudat” itthon is kisebbségként kezeli 
(hanyagolja el) a kisebbségi magyar irodalmakat.  
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Világirodalom a tankönyvekben 
 
Külön vizsgálandók a tankönyvek világirodalmat bemutató fejezetei. A kérdés az, hogy mi (lehet) 
ezek célja. Egyszerűen az „általános műveltség” biztosítása, vagy pedig a magyar irodalom világ-
irodalmi kapcsolatainak bemutatása, azaz a világirodalmi (vagy pontosabban: a nem magyar) szö-
vegelőzmények beépülése a magyar hagyományba. Az általános részben vázolt hagyomány-
felfogás értelmében a hagyomány felosztása nemzetire és világirodalmira aligha állja meg a helyét, 
ugyanis minden irodalmi újítás a maga hagyománystruktúrájába beépíti azokat az „idegen” mintá-
kat, amelyek az új beszédmód kialakításában a pre- és hypotextus szerepét betölthetik. Babits 
Mihály arra a kérdésre, hogy melyik a legszebb magyar vers, azt a paradox választ adta, hogy Shel-
ley Óda a nyugati szélhez című költeménye, Tóth Árpád fordításában. Magyarul megszólaltatva, egy 
olyan romantikus versnyelven, melyet a magyar romantika nem tud/hat/ott kialakítani, a magyar 
lírai hagyomány egészült ki vele.  
 
A mintaválasztás, az idegen szerzők beillesztése a magyar hagyományba mindig értelmezés is. Zrínyi, 
amikor Vergilius követőjeként (is) kezdte írni eposzát, ezt egy meghatározott – és körülírható – 
olvasat szellemében tette. Ezért a megfelelő, a világirodalomra kitekintő fejezetekben helyénvaló 
lenne az elfogadott, „kanonizált” európai értelmezéseket kiegészíteni ezekkel a „helyi” vagy „nem-
zeti” olvasatokkal, hiszen az egyes szerzők hatását kellőképpen csak ezek magyarázzák. Tudom, 
hogy ez a világirodalom tanítását bonyolultabbá tenné, de kétségtelenül logikusabbá is.  
 

ALAPELV III. A feladat kétirányú, hiszen a magyar szerzők elemzendő műveinek kivá-
lasztásakor is tekintettel kellene lenni arra, hogy a „hatást”, a magyar hagyományba ikta-
tást legjobban szemléltető „hipertextusok” legalább összefoglalás formájában bekerülje-
nek a tananyagba. Egyáltalán, a korszerű komparatisztikai nézőpont következetesebb 
alkalmazása hasznára válna a tankönyveknek.                             

 
 

b) Néhány megfontolni érdemes esszéisztikus, tudományos és szépirodalmi  
gondolat a fejlesztéshez 

 
E fejezet bevezetéseképpen először egy irodalomtudós tűnődő dilemmáit idézzük az olvasás 
múltjáról, jelenésről és jövőjéről, továbbá jelentőségéről az emberi civilizáció történetében, majd 
Varró Dániel példázata következik a verselemzés értelméről, végül Barták Balázs interpretációel-
méleti töprengéseit olvashatjuk – megfontolásképpen. 
 
„Érdeklődésem középpontjában az ábécé történetének ama gyorsan tovatűnt, de nagy horderejű 
pillanata áll, amikor a keresztény olvasás évszázadai után a könyvlap jámbor motyogók partitúrá-
jából hirtelen logikus gondolkodók számára vizuálisan rendszerezett szöveggé vált. E pillanattól 
fogva egy újfajta klasszikus olvasás lett a legmagasabb rendű társadalmi tevékenység uralkodó 
metaforája.”48 (12.) 
 
„A klasszikus nyomtatott kultúra tiszavirág életű jelenség volt.”49  
 

                                       
48 ILLICH, Ivan, A szöveg szőlőskertjében, Bp., Gond–Cura Alapítvány – Palatinus, 2001, 12. 
49 Uo., 13. 
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„A könyv korunkban már nem alapmetafora többé; helyét a képernyő foglalta el. Az alfabetikus 
szöveg csak egyik módja, hogy kódoljuk azt, amit ma »üzenetnek« hívunk. Azon elemek kombi-
nációja, melyek Gutenbergtől egészen a tranzisztorig támogatták a könyvbeliséget, a jelenből visz-
szatekintve e hosszú korszak jellegzetességének tűnik, olyan jellegzetességnek, amely csak egyet-
len társadalomra, a nyugatira jellemző.”50  
 
„A XII. század közepén hirtelen, korábban elképzelhetetlen eszközök – indexek, könyvtári inven-
táriumok, konkordanciák – jelentek meg és zúdultak lavinaként a felhasználókra. Ezeket az esz-
közöket mind arra találták ki, hogy segítségükkel a könyvekben keresni lehessen, és rá lehessen 
találni arra a témára vagy passzusra, ami csak eszünkbe jut. Az alapanyag, amelyből megalkották 
őket – a kéttucatnyi betű és ősi sorrendjük – ekkor sem változik meg; a mód azonban, ahogyan 
ettől kezdve az ábécé mechanikusan memorizált rendszerét használják, már egy konceptuális for-
radalom lényeges eleme. A forradalmian új módszer, hogy konkrét események helyett egy triviális 
sorozatot használnak tematikus osztályozásra, csak egyik megnyilvánulása annak a XII. századi 
szándéknak, amely egy újfajta rend felismerésére és létrehozására irányul. Ezt a szándékot már 
eddig is sokan tanulmányozták.”51  
 
„A modern olvasás, különösen annak tudományos és szakmai fajtája, ingázók és turisták tevé-
kenysége, nem gyalogosoké és zarándokoké. Az autó tempója, az egyhangú út, a figyelmet elvonó 
hirdetőtáblák egyfajta érzékvesztés állapotába juttatják a vezetőt, s ez akkor is megmarad, amikor 
már íróasztalánál ülve újságokat és használati utasításokat fut át. Ma a diákok fényképezőgéppel 
felszerelkezett turisták módjára nyomkodják a másológép gombjait, hogy pillanatképeket készít-
senek emlékbe. A fényképek, az illusztrációk és a grafikonok világában az illuminált betű-tájak 
emlékképe elhalványodik bennünk.”52  
 
„A könyv és a könyvlapok újraformázása sokkal mélyebb hatást gyakorolt az olvasás etológiájára 
és szemantikájára – és ennélfogva a gondolkodásra –, mint a könyvnyomtatás. Ez utóbbi legfőbb 
érdeme abban áll, hogy mechanizálta azt a folyamatot, amellyel mind a mai napig a XII–XIII. 
században kialakult könyvlapot reprodukáljuk.”53 (199.) 
 
„A számítógépekben, amelyek azzal kecsegtetnek, hogy új sztrádákat nyitnak az adatokhoz, hogy 
megkönnyítik a behelyettesítés és megfordítás műveleteinek végrehajtását, és lehetőséget adnak az 
azonnali nyomtatásra, bulldózer rejtőzik. Tanítványaim gondolkodásmódját már újfajta szöveg 
formálja: a printout, melynek nincs horgonya, s nem tarthat számot arra, hogy valaminek a metafo-
rája, vagy egy szerző kezétől származó eredeti legyen. Mint valamely fantomhajó fényjelei, úgy 
jelennek meg és tűnnek el szellemként bináris kódláncokból alkotott tetszőleges betűkészletei a 
képernyőn. A könyv egyre kevesebb embernek a jelentés kikötője.”54  
 
„A természet nem egyszerűen olyan, mint a könyv: maga a természet könyv, az ember alkotta 
könyv pedig ennek analógiája. Az ember által készített könyv olvasása bábáskodás. Az olvasás a 
legkevésbé sem absztrakciós tevékenység, hanem a megtestesülés aktusa. Az olvasás szomatikus, 
fizikai aktus, vajúdás körüli tevékeny részvétel: jelenlét az értelem világra jötténél, amely mind-
azokból a dolgokból megszületik, amelyekkel a zarándok a lapokon találkozik.”55 

                                       
50 Uo., 14. 
51 Uo., 183. 
52 Uo., 192–193. 
53 Uo., 199. 
54 Uo., 206–207. 
55 Uo., 215. 
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Varró Dániel: Mese a tanárnéniről, aki sajnálta a verseket szanaszéjjel elemezni56 
 
Volt egyszer egy tanárnéni, aki nagyon szerette a verseket. Ezt valószínűleg a versek is megérez-
ték, mert ők is nagyon szerették a tanárnénit, és mindig megsúgták neki, hogy mit akart éppen 
mondani a költő, amikor őket írta. Ettől aztán a tanárnéni borzasztóan jól megértett minden ver-
set, és csak azért nem elemezte szanaszéjjel mindet, mert sajnálta volna őket szanaszéjjel elemez-
ni. Merthogy a versek szépek voltak. És a tanárnéni látta ezt. Egy nap aztán a tanárnéninek még-
iscsak ízekre kellett cincálnia egy verset, mert azt mégsem lehet, hogy a diákok ne tanulják meg, 
hogyan is kell verset elemezni. Mert az nagyon fontos dolog. Ezt senki nem kérdőjelezi meg. 
Úgyhogy a tanárnéni nekilátott. 

– Ne haragudj, de le kell, hogy tördeljem a rímeidet – mondta sajnálkozva a versnek. 
– Jó, de vigyázz rájuk! – mondta a vers. – Nagyon szép asszonáncok.  
– Tényleg szépek – mondta a tanárnéni. – Nagyon fogok vigyázni rájuk. De légyszíves ne kia-

bálj! – tette hozzá. – Nem szeretném, ha a gyerekek látnák, hogy fáj neked. 
És a tanár néni óvatosan letördelte a vers összes rímét, és megmutatta a diákoknak. A diákok-

nak tetszettek a rímek, főleg az, hogy „hegytetők – hetyke nők”. Pedig nem is az volt a legszebb. 
– Ki kell, hogy szedjem belőled a jelzőket – mondta most a tanárnéni. – Nagyon jellemzőek. 
– Szedd csak ki nyugodtan – mondta megadóan a vers, és igyekezett nem mutatni, hogy fáj 
neki, mert nagyon szerette a tanárnénit. 
És a tanárnéni kiszedte belőle az összes jelzőt. A gyerekek megállapították, hogy a jelzők na-

gyon jellemzőek. 
– Most azokat a szavakat kell kitépkednem belőled, amik a szerelemmel vannak kapcsolatban 

– mondta halkan a tanárnéni. – Tudod, a szemantikai háló miatt. 
– Tudom – mondta a vers. És a tanárnéni kitépkedte belőle az összes olyan szót, ami kapcso-

latba hozható a szerelemmel. 
Aztán kiszedte a versből a magashangrendű szavakat és a mélyhangrendű szavakat is. Csak né-

hány vegyeshangrendű szó maradt. 
– Ezeket is ki kell, hogy tépjem – mondta végül a tanárnéni. 
A vers bólintott. 
A tanárnéni pedig az utolsó szavakat is kitépte a versből. A gyerekek már egyáltalán nem fi-

gyeltek oda, mert elunták a verselemzést, és az óra végét várták. A tanárnéni ezt észrevette, gyor-
san befejezte az órát, és a tábla felé fordult, mintha le akarná törölni. Pedig csak nem akarta, hogy 
a diákok észrevegyék a könnycseppeket a szemében. 

 
 

Az interpretáció problémájának tematizálódása (BARTÁK BALÁZS)57 
 

„A műértelmezés kérdése gyakorlatilag a közoktatás kezdete óta az irodalomtanításról folyó gon-
dolkodás középpontjában áll. A műalkotások közösségi keretek között történő befogadása, illető-
leg a mindennapi élet integráns részeként megélt mitológiai és vallási tradícióba ágyazottsága a 
XIX. századig gyakorlatilag szükségtelenné tette az interpretáció problémakörének tematizálását. 
Az értelmezés mibenlétéről és módszereiről folyó vita így megmaradt az egzegetika, tágabb érte-
lemben a teológia keretei között. 
 

                                       
56 A szöveget eredeti helyesírással hozzuk. (F. B.) 
57 Az egész tanulmányt lásd itt: B. B.: Az interpretációs stratégiák megjelenése a tantervi anyag tankönyvi feldolgozásában = Iroda-
lomtankönyv ma, szerk. FŰZFA Balázs, Bp., Pont, 2002, 45–54 (Élményközpontú irodalomtanítás). 
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Változást ebben a tekintetben az irodalmi alkotások befogadásának individualizálódása, valamint 
az irodalom és az irodalomtörténet oktatása jelentett. Meghatározóvá kezdettől a természettudo-
mányos sémákat követő, a tényekből, tehát a szerző biográfiájából, a mű keletkezési körülményei-
ből, esetleg a korszellemből kiinduló interpretációs stratégiák váltak. 
 
A szöveg genezisét középpontba állító módszerek azonban elkerülhetetlenül megmaradtak a 
referencialitás által kijelölt keretek között. Képviselői az értelmezés feladatának többnyire a szerző 
intenciójával azonosított, zárt jelentésvilág feltárását tartották. Mindez azzal a következménnyel 
járt, hogy a befogadó kreatív hozzájárulása a műalkotás jelentésének kidolgozásához föl sem me-
rülhetett. Az interpretáció az egykor jelenlévő alkotói szándék („a költő mondanivalója”) puszta 
reprodukálására korlátozódott. 
 
Azok a tanulók, akik mind a mai napig a fent jelzett beállítódást tükröző tankönyvekkel találkoz-
nak az oktatásban, két okból is teljes joggal gondolhatják érdektelen vállalkozásnak a szépirodalmi 
szövegek megértésére irányuló személyes erőfeszítést. E tankönyvek írói ugyanis évtizedes kutatói 
és értelmezői tapasztalat birtokában a vizsgált szöveg zárt jelentését nyilván tökéletesebben képe-
sek rekonstruálni, mint az irodalommal épp csak ismerkedő diákok. Így válnak a tankönyvekben 
szereplő, reprezentatívnak tekintett értelmezések elsajátítandó, számon kérhető, egyszersmind 
holt tananyaggá. 

 
Mindezen túl azonban érdektelennek bizonyul az irodalomértés abban a tekintetben is, hogy egy 
ilyen beállítódás mellett – minden ellenkező látszat ellenére – a megértő szubjektum és a megis-
merés tárgya között tátongó szakadék áthidalhatatlan marad. Ezt a szakadékot a később jelentke-
ző, az irodalom nyelvi természetét hangsúlyozó, ún. szövegközpontú elméletek sem képesek 
megszüntetni. Ami ráadásul megjelenik belőlük az iskolai oktatásban (ritmikai, szóképtani, gram-
matikai vagy kompozicionális összefüggések), meglehetősen csekély kapcsolatot mutat a továbbra 
is meghatározó eredetkontextussal, így csak erősíti az irodalmi ismeretek iránti érdektelenséget. 
 
A magyar irodalom tanítását ezen korábban is nyilvánvaló ellentmondások ellenére egészen az 
1990-es évekig a pozitivista, illetőleg a szellemtörténeti módszer uralta. Ez a tény – sok más egyéb 
között – két körülménnyel magyarázható. Az irodalom tanításának legfőbb értelmét az oktatáspo-
litika, úgy tűnik, a nemzeti identitástudat formálásban látta. E kétségkívül fontos és nemes célnak 
valóban megfelelni látszik a szerzői életrajzokat és kész értelmezéseket bemutató tankönyvkon-
cepció. 
 
Nem hagyhatók persze figyelmen kívül az ideológiai szempontok sem, amelyeknek köszönhetően 
az irodalmi szövegekhez való viszonyulásban is jelentkezett a magyar szellemi élet egészére jel-
lemző megkésettség. Elég itt csupán utalnunk arra, hogy a 20. század végének  irodalomkritikai 
gondolkodása szempontjából megkerülhetetlen heideggeri/gadameri hermeneutika hatása jó pár 
évtized késéssel jelent meg az irodalomról szóló nyilvános beszédben. 
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ALAPELV IV. Miközben a nemzettudat formálása továbbra is kitüntetett feladata ma-
radhat az irodalomtanításnak, nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy az iroda-
lomismerettel szemben támasztott követelmények a változó társadalmi környezetben 
maguk is változáson mentek át. A hangsúlyok ezen a téren alapvetően eltolódni látsza-
nak. […] 
 
ALEPELV V. A szövegértés javításával legalább egyenrangú elvárás az irodalomtanítás-
sal szemben az önismeretre irányuló készségek fejlesztése. Az irodalom par excellence 
terepe az önreflexiónak. Az irodalmi alkotások önreflexív olvasatának tanítása azonban 
alapvető nézőpontváltást követel meg az oktatástól. Ennek sarokpontja a befogadó sze-
mélyének előtérbe kerülése. Következményeképp a szöveg megértése az olvasó horizont-
ja felől történik, s eredménye is ott válik relevánssá, megszüntetve a tanulók imént emlí-
tett érdektelenségét. 
 
ALAPELV VI. Mindez együtt jár az irodalmi tényanyag szerepének átalakulásával is. Is-
merete egy ilyen nézőpont érvényesülése mellett nem cél, hanem eszköz, aminek hatással 
kell lennie a számonkérés módjára is.” 
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6. MELYEK AZOK A MINŐSÉGI STANDARDOK, AMELYEK  

KÖVETKEZETES ÉRVÉNYESÜLÉSE GARANCIÁT JELENTHET ARRA,  
HOGY A FEJLESZTÉS PRODUKTUMAI ÖSSZHANGBAN LEGYENEK  
A NAT-BAN ÉS KERETTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT  
PEDAGÓGIAI CÉLOKKAL ÉS MEGFELELŐ FELTÉTELEKET  
BIZTOSÍTSANAK A HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANULÁSHOZ? 

 
Úgy látjuk, az irodalomtanítás nincs összhangban a Nat-beli kompetenciaterületekkel, azok sokkal 
szélesebb lehetőségeket biztosítanának az irodalomtanításnak, mint amilyeneket az (ki)használ. 
Ezért ha a taneszközfejlesztés minőségi standardjait keressük, az alábbi preferenciasorrend kiala-
kítása látszik célszerűnek a kompetenciák és a tananyag, illetve a taneszközök egymásnak való 
megfeleltetése érdekében.  
 

a) Meg kell vizsgálni a Nat kulcskompetenciáinak viszonyát az irodalomtanítás ká-
nonjaihoz és módszereihez. 
 

b) Az irodalomtanítás szokásos anyagának átstrukturálását javasoljuk olyképpen, 
hogy az a Natban megjelenített kulcskompetenciák kiteljesítését segíthesse elő a 
magyar nyelv és irodalom tantárgy.  
 

c) Az irodalomtörténet helyett a szövegértés–világértés kompetenciáinak előtérbe ál-
lítását javasoljuk a tananyagszervezés és a módszertan kiindulópontjául. 

 
d) A megszokottakon kívül – mint amilyen a „esztétikai-művészeti tudatosság és ki-

fejezőkészség” – olyan kompetenciaterületeket szükséges beemelni az irodalom-
tanítás illetékességi körébe, amelyek eddig kimaradtak abból.  
 

e) Különösen két ilyen kompetenciaterületre gondolunk: a „digitális kompetenciá”-
ra és a „kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia” elnevezésű képes-
ségcsoportra, de a „szociális és állampolgári kompetencia” is bőséggel gyarapít-
hatná kincsestárát az irodalmi alkotások segítségével. (Megjegyezzük, hogyha va-
lahol volna szükség egyáltalán az írók és költők életrajzának ismeretére, akkor ép-
pen ezeken a területeken hasznosulhatna az ilyen típusú tudás. Lásd Petőfi élet-
rajzát, amely leírható egy sikeres vállalkozó biográfiájaként is!58) 

 
f) Új szempontként javasoljuk figyelembe venni a frissen végzett tanárgenerációk 

szociokulturális hátterét a tananyagszerkesztésben az alábbi okok miatt: 
 
– az utóbbi tíz évben pályára került tanárgenerációk még nem beszélik a 

digitalizáció anyanyelvét, tanítványaik viszont igen: ez azt jelenti, hogy felold-
hatatlan ellentmondás van például a tanárok és a diákok szövegfogalma között 
(a tanárok a tanulandó szövegeket arisztotelészi, azaz zárt, a diákok nyitott, 
Umberto Eco-i struktúraként képzelik el – vagy: a tanárok számára elképzelhe-
tetlen, hogy például egy metonímia átlépjen szöveghatárokat, ez a diákok szá-
mára természetes jelenség, mondhatni az ellenkezője lenne furcsa számukra); 

                                       
58 Vö. Margócsy István tanulmányát, aki egyenesen „self made man”-nek nevezi költőnket: MARGÓCSY István, 
Petőfi és az irodalmi gépezet = M. I., Petőfi Sándor, Bp., Korona, 1999, 48–74. 
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– világképben, kultúrában, jelrendszerértésben feszültség van a régi tanárgenerá-
ciók, a középgenerációk és a fiatalok között – ugyanakkor mégis mindannyian 
más nyelvet beszélnek, mint az iskolapadban ülő gyerekek, akik egy darabig 
még tűrik, hogy egy régmúlt világ idejétmúlt eszköz- és értékrendszere szerint 
okítsák őket, várható azonban, hogy előbb-utóbb ez a feszültség robbanni fog, 
és gyökerestül forgatja fel a magyar oktatási rendszert; 

– jelenleg körülbelül éppen nyolcadik osztályosok azok a gyerekek, akiknek még 
van fogalmuk és élményük a mobiltelefon nélküli világról – ez a határ pár év 
múlva eltűnik, s minden oktatásügyi résztvevő számára magától értetődő lesz a 
mobiltelefon használata; addig azonban a következő konfliktusokkal kell szá-
molnunk (s ha ezek megoldására volna stratégiánk, amelybe be tudnánk vonni 
az irodalmat is, például az SMS-költészetet, a slam poetryt vagy a MeSeMeS-
történeteket, akkor e konfliktusok átvezetése az oktatási rendszeren sokkal 
könnyebb volna): 

– a diákok készség szinten használják ezeket az eszközöket, míg a tanárok jelen-
tős része a bekapcsolásuktól is ódzkodik: továbbképzéseket kell szervezni, 
hogy ők is elsajátítsák eme eszközök a használatának készségeit (ahol akár a 
saját tanítványaik tanítják őket a számítógépes ismeretekre, mint korábban is 
utaltunk a generációk közötti kultúraátadás részbeni megfordulására); 

– a mobiltelefont és a tabletet nem tiltani kell az iskolákból, hanem sokkal in-
kább a vele kapcsolatos intelligens viselkedésmintákat kell megtanítani; 

– bizalmi elven működhet ez a rendszer is: ha a viselkedési mintázat rendben 
van, akkor a diákban megbízhatunk, hogy nem másra használja az eszközt, 
csak arra, amire mi kértük; 

– az X-, Y-, Z-generációk most vannak benne a közoktatásban: ők sem beszélik 
egymás nyelvét: az irodalom azonban őket is hozzásegíteti az egymásértéshez. 
 

g) Hangsúlyosan fontos kérdés, hogy 2006 és 2016 között olyan magyartanárok kerül-
tek/kerülnek a pályára, akiknek már nem „vele született” tulajdonságuk az iroda-
lomtörténetiség elve. A bolognai rendszerben végzett fiatal tanárok gyakran nem 
is irodalomtörténeti sorrendben végeztek el bizonyos kurzusokat, vagyis számuk-
ra nem furcsa a koncentrikus vagy az problémacentrikus vagy akár az élményköz-
pontú, asszociatív tananyagszervezés és tanítási módszertan – sem a valóságban, 
sem a tankönyvekben. 
 

h) Végezetül van ma a magyartanárképzésben egy olyan időzített bomba, amellyel 
általában nem szoktak számolni az oktatásügyi vezetők. Az elmúlt évtizedek fo-
lyamatos kontraszelektív mechanizmusai oda vezettek, hogy az utóbbi mésfél év-
tizedben pályára került magyartanárok számottevő részének csak szakközépisko-
lai érettségije van (főleg a gyengébb egyetemeken végzettekre gondolunk). 
 

i) Ez azt jelenti, hogy előfordulhat az a furcsa helyzet, hogy a gimnáziumban gya-
korló, majd akár tanító tanár gyengébb elvonatkoztatási, műértelmezési készsé-
gekkel-képességekkel rendelkezik, mint a padban ülő, majdan orvosi, jogi, köz-
gazdaságtani egyetemre pályázó diák. (Már arra is láttunk példát a saját gyakorla-
tunkban, hogy a 11–12. osztályosok olvasottsága – például leendő orvosoké, ügy-
védeké, mérnököké! – szélesebb látókörű volt, mint az őket kínok között és vért 
izzadva tanító tanárjelölté…) 
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A kerettanterv A) változatával a megvizsgált, jelenleg érvényben lévő tankönyvek többsége kom-
patibilis. A B) változattal egy kompatibilis sorozatot ismerünk, jelen tanulmány szerzőjének kö-
zépiskolai tankönyveit. Itt is megismételjük, hogy szerencsésnek tartanánk, hogyha magyarból 
szerencsére kétféle kerettanterv van, akkor – a föntebb imént kifejtett okok miatt is – legalább 
négyféle tankönyvsorozat lehessen, hiszen így lehetne megvalósítani az egy tantárgy = két tan-
könyv elvet, illetve módosítani szükséges azt az „ahány kerettanterv – annyiszor két tan-
könyv” alapelvre.  

 
 

ÖSSZEGZÉS A kerettanterv A) változatához születő tankönyvekbe szükséges beépíteni a 
fönt mondott kulcskompetenciák kialakításának-fejlesztésének elemeit. Tudtunkkal pél-
dául egyáltalán nincs az A) jelű kerettantervben még csak komolyabb – rendszer szintű –
utalás sem a digitális kultúrára, annak feltétlen szükségességére, míg  a B) jelű kerettan-
tervben van olyan anyagrész például, amely Petőfi életének vállalkozói elemeivel foglal-
kozik, s tucatjával vannak olyan feladatok, amelyek a digitális eszközhasználatra biztat-
ják a diákokat. A B) kerettantervhez készített tankönyvek vizuális képe is a digitális-
számítógépes világ elemeit idézi, illetve ez a sorozat alapvetően az élményközpontú, el-
időző, asszociatív irodalomtanítást részesíti előnyben, amely eleve „párhuzamos” a szá-
mítógépes kultúrával. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

Oldal: 60 / 74 

 

 
VI. A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÉS A DIGITÁLIS  
         TANANYAGFEJLESZTÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

 
 

7. MILYEN CÉLOKAT, ALAPELVEKET ÉS SZEMPONTOKAT KELL ÉRVÉNYESÍTENI  
A NYOMTATOTT ÉS A DIGITÁLIS TANKÖNYVI VÁLTOZAT 
EGYÜTTES MEGTERVEZÉSE SORÁN? 

 
A digitális rendszerek természetesen eredendő nyitottságuknál, széles hozzáférést biztosító lehe-
tőségeiknél fogva azonban – amely lényegükből fakad – ellentétes szelleműek a papír alapú hor-
dozók személyiségi, szerzői jogokhoz könnyebben köthető világával. Míg azonban utóbbiak ne-
hézkesen és drágán sokszorosíthatók, előbbiek lényegében ingyen és könnyedén, mindenki szá-
mára gyakorlatilag ráfordításmentesen azonnal hozzáférhetővé tehetők – gondoljunk ismét 
Milosevits Péter mottóként idézett gondolatára!59 (Éppen ez a „probléma” velük, mint a gazdasági 
kérdésekről szóló fejezetben is igyekeztünk erre rávilágítani.) 
 
„Túl gyorsak” ugyanis a digitális rendszerek. Adattárolásban és adatkeresésben, struktúraátrende-
zésben nincsen alternatívájuk. Nemcsak a könyv, de másfajta alternatívájuk sincsen. A papír fény-
évekre van tőlük ezeket a képességeket tekintve. Az elmúlt 500 évben azonban nem volt jobb nála. 
Ennélfogva még nem vagyunk felkészülve a digitális eszközök rendszerszintű fogadására és haszná-
latukra. De okos meggondolásokkal kihasználhatjuk a bennük rejlő lehetőségeket, hogy a következő 
generációk majd nálunk felkészültebben léphessenek be az új paradigmák mentén szerveződő vi-
lágba. (Ha szabad egy hasonlattal élni: a kódexek korának gyerekei nagyobb eséllyel léphettek be a 
gutenbergi világba, ha szüleik felkészítették őket az újdonságok elfogadására, mint hogyha csak kó-
dexeket olvastattak volna velük.) 
 
Mindezekből adódóan a következő fejlesztési lehetőségeket látjuk lehetségesnek és javasoljuk mind-
azok számára, akik rendszerszintű tananyagfejlesztéssel foglalkoznak: 
 

 

a) CÉL: A KIFEJLESZTETT TANESZKÖZÖK ANYAGA LEGYEN ELÉRHETŐ IOS-ES, ANDROIDOS 

PLATFORMOKON ÉS „FELHŐTÁROLÓ”-KON (VÖ. NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL!) 
 

A fejlesztésbe csak úgy érdemes és szükséges belevágni már most is, hogy előre tudjuk, a kutatás-
fejlesztés végeredményeképpen létrejövő taneszköz, illetve tananyag használható lesz a digitális 
rendszerekben is. (Ha ez nem így történik, akkor pár év alatt elévül az anyag a merev papírhor-
dozón, miközben rengeteg pénzt emésztett fel maga a fejlesztési folyamat is.) 
 
A jövőbeli tananyagok legfontosabb tulajdonsága, hogy bárhol, bármikor elérhetők és a 
diák által interaktív módon kezelhetők legyenek. A leckét nemcsak az otthoni íróasztalnál, 
hanem akár edzésre menet a villamoson is meg kell tudni írni… 
 
Továbbá fontos diákszempontból, hogy minden egy helyen legyen elérhető – azaz mobiltele-
fonon. Ami nem érhető el mobiltelefonon az ugyanis egy mai középiskolás számára tulajdonkép-
pen „nem létezik”. (Vö. ismét: Nemzeti Közoktatási Portál!) 

                                       
59 „…minden Egész eltörött, de valamennyi darab elérhető egy gombnyomás segítségével” = M. P., Biblia, 
trükkregény, hiperszöveg = http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/otka038043/cikkek/mp.htm [2014- január 31.]  
 

http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/otka038043/cikkek/mp.htm
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b) CÉL:  A LEGKORSZERŰBB, AZ OKTATÁSÜGYBE KONVERTÁLHATÓ INNOVÁCIÓK MEGJE-

LENÍTÉSE A TANESZKÖZ-FEJLESZTÉSEKBEN ÉS A TANANYAGBAN – KÜLÖNÖS TEKIN-

TETTEL A MAGYAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSEKRE 
 

A sorok írásakor érkezett online újsághír (mely a nyomtatott sajtóban bizonnyal csak a két nappal 
később fog megjelenni…): „A magyar Prezit használják majd az amerikai iskolák. A prezentációkat 
forradalmasító magyar szoftvert több százezer amerikai iskolában fogják használni.”60 
 
Vajon miért van az, hogy az USA-nak fontosnak tartja azt, ami idehaza nem tud sikert elérni? 
Semmilyen hírről nem hallottunk még, amelynek alapján azt feltétetelezhetnénk, hogy a magyar 
oktatási rendszer komolyabb lépéseket szándékozik tenni a digitalizáció érdekében – kivéve jelen 
fejlesztést, amelyben már megjelent az igény a digitális és a papír alapú taneszközös együttes fej-
lesztésére. 
 
Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a magyar számítógépes szakemberek a világ élvonalába tartoz-
nak, továbbá Magyarországon is itt vannak azok a cégek, és ugrásra készen várakoznak, amelyek 
forradalmasítani tudnák a taneszköz-fejlesztéseket (pl. az IBM nyitottságáról és ilyen szándékairól 
konkrétan tudomásunk van). 
 
 
c) ALAPELV:  PÁRHUZAMOS FEJLESZTÉS PAPÍRON ÉS DIGITÁLIS ALAPON 

 
Nézetünk szerint ez az utolsó pillanat, amikor még érdemes papír alapú tankönyvekbe anyagi és 
szellemi tőkét beruházni. De ezt már most is csak úgy szabad megtenni, ha az adott könyvek egy-
ben alapjai a leendő elektronikus, digitális fejlesztéseknek. Azaz egymással párhuzamosan kell 
fejleszteni a tartalmakat, mégpedig oly módon, hogy a tudás papír hordozóról igen gyor-
san konvertálható legyen digitális rendszerekbe. (Saját irodalomtankönyveinkben ezt a fajta 
gondolkodásmódot igyekeztünk modellálni.) 
 
 
d)    ALAPELV:  A NEM-LINEÁRISAN SZERZETT ÉS SZERVEZETT TUDÁS ÉRTÉKESSÉGE 
 
Oktalan a félelem, mely eltölt bennünket a nem lineárisan szerzett és szervezett tudástól. 
Oktalanság, hogy félünk annak „rendezetlenség”-étől, „strukturálatlanság”-ától. Ez a 
„rendetlenség”, ez a „strukturálatlanság” csak látszólagos – amiképpen egy hexadecimá-
lis rendszerben sem fedezzük fel az értelmet a tízes számrendszer eszközeivel, úgy egy 
„poétikai mátrix”-ban – magyarul versben – sem tudunk „rendet” vágni az euklideszi 
geometria kőbaltájával. 
 
  

                                       
60 A hírt ásd dolgozatunk mottójaként is! Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20140228-prezit-kapnak-az-
amerikai-iskolak.html [2014. 03. 01.] 

http://www.origo.hu/techbazis/20140228-prezit-kapnak-az-amerikai-iskolak.html
http://www.origo.hu/techbazis/20140228-prezit-kapnak-az-amerikai-iskolak.html
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e) A CÉLOK ÉS ALAPELVEK TELJESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TETT KONKRÉT JAVASLATAINK 

 
1. Javasoljuk, hogy induljon el egy egészséges párbeszéd az OFI fejlesztő csoport-

ja, a papír alapú tananyagok létrehozásában érdekelt szereplők, illetve a digitá-
lis világ meghatározó tényezői között. 

2. Ennek első lépéseként azonnali tárgyalást volna érdemes kezdeményezni (pél-
dául) a Prezi fejlesztőivel a programnak a magyarországi oktatási rendszerbe 
való adaptációja lehetőségeiről. 

3. Nagy kapacitású szerverközpont(ok) létrehozása a magyar oktatásügy számára. 
4. Platform- és formátumproblémák eldöntése a fejlesztési irányok és erők egyesí-

tése érdekében. 
5. A magyar irodalom és nyelvtan tantárgy adatbázisának kiépítése ezeken a szer-

vereken. 
6. Az Országos Széchényi Könyvtár, a Neumann Ház, a Digitális Irodalmi Aka-

démia és a Magyar Elektronikus Könyvtár szöveganyagai és repertóriumai 
szerzői jogainak megvásárlása. 

7. Okostelefonos/tabletes tananyagok fejlesztése és készítése magyar nyelvtanból 
és irodalomból – a diákok hatékony bevonásával. 

8. Tabletet minden diák és tanár kezébe!-„mozgalom” elindítása. 
9. Digitálistanár-továbbképzési rendszer kidolgozása. 

10. Strukturált hozzáférés biztosítása zárt csatornákon a fenti tananyagokhoz és 
adatbázisokhoz minden diák és tanár számára. 

11. A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyhoz szükséges képanyag szintén struk-
turált felépítése a fenti szervereken. 

12. Tankönyvszerzői, értelmezői szövegek komponált rögzítése ugyanott. 
13. Egyéni és csoportos felhasználói felületek kialakítása minden résztvevő (taná-

rok és diákok) számára. 
14. Ez a fejlesztés egy igazán európai minőségű és távlatú modell lehetne. Olyan 

kísérleti út, amely a lényegét tekintve hasonlíthatna a skandináv országok igen 
eredményes oktatásügyi paradigmaváltásához az elmúlt 30-40 évben, melynek 
segítségével a PISA-vizsgálatokban rendszeresen az élen végeznek diákjaik. 

15. Azaz elképzelhetővé válna, hogy egy emberöltő múlva „a magyar út” lenne Eu-
rópában a követendő példa hagyomány és modernség, kulturális jelrendszervál-
tás leghatékonyabb megvalósításmódjai tekintetében. 
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8. MILYEN MÓDON KAPCSOLHATÓK ÖSSZE HATÉKONYAN  
A NYOMTATOTT TANKÖNYVEK, A DIGITÁLIS TANANYAGOK  
ÉS AZ ONLINE ELÉRHETŐ IKT-SZOLGÁLTATÁSOK  
A TANÍTÁS ÉS TANULÁS TELJES FOLYAMATÁBAN? 
  
 

a) KONCENTRIKUS ÉS ASSZOCIATÍV TANANYAGSZERVEZÉS 
 

A tananyagszervezés módja a digitális világban és a papír alapú hordozókon nem ugyanolyan. Ezt 
a fejlesztésnek mindenképpen figyelembe kell vennie! A korábbi lineáris szervezés mellett és azzal 
szemben egyre fontosabb szerepet kap a koncentrikusság s főként az asszociativitás. Miként 
tanulmányunk első részében is többször jeleztük, a számítógép működésmódja – jobban, mint a 
könyvé – hasonlít az emberi agy működésmódjához, azaz nem egyenes vonalúan szerzi meg és 
szervezi a tudást és az alkalmazást, hanem egyik tényről a másikra ugorva, egyik időpillanatból a 
másikba száguldva – nem tudni pontosan, milyen algoritmusok mentén.  
 
Jelenkori civilizációnk nagy leleménye és adománya, hogy fő reproduktív eszközével, a számítógép-
pel modellálni tudta a saját gondolkodását. Ha meg nem is érti még pontosan, miképpen működik 
az emberi agy, utánozni már képes annak innovatív módszereit – ez pedig, úgy tűnik, legelsősorban 
az asszociációk mentén működő gondolkodás, melynek modellje a hipertext. 
 
Mondanunk sem kell, hogy az utóbbi évtized posztmodern magyar irodalma milyen előszeretettel 
használja az intertextualitást – amely „előszobája” a hipertextualitásnak. Mondhatni az iroda-
lomban már nem csak a szöveg mint (zárt) attribútum lesz fontos a jövőben, hanem a szövegek 
egymáshoz való kapcsolódási módjai, ennek szerveződése is lehet az új poétikák, ezúttal 
az új generációs taneszközök alapja. 
 
Mert új generációs taneszközeinknek a fenti lehetőségeket kellene megmutatni, modellálni, és a 
születésüket kellene bátorítani a gyermekfejekben. 
 
 
b) ÁLLANDÓ FRISSÍTÉS MODULRENDSZERBEN 
 
A taneszközök (digitális) új generációjának egyik legfőbb jellemzője az állandó frissíthetőség lesz. 
A tankönyvszerzői szövegek, a műszövegek és a szakirodalom boxokban kap helyet, mely dobo-
zok a papíron egymás mellett vannak, de a digitális memóriákban hipertextuális módon szerve-
ződnek, azaz könnyedén kicserélhetők és frissíthetők. (Célszerű eleve úgy egymáshoz szerkeszteni 
a könyvet és az online kiegészítőket, hogy a várhatóan huzamosabb ideig élő információk kerülje-
nek a papír hordozóra.) 
 
 
c) TUDOMÁNYOS HITELESSÉG 

 
Fontos jellemzőjük lesz az új generációs tankönyveknek, taneszközöknek – összefüggésben a 
modulrendszerrel – a tudományos hitelesség. A modulrendszer és a hipertextualitás módot ad 
arra, hogy az egyes átvett (tudományos és egyéb) szövegrészletek legpontosabb forrásait, lelőhe-
lyeit is megmutassuk, és azonnal elérhetővé tegyük a felhasználók számára. A tankönyv eszköze 
erre a lábjegyzet vagy végjegyzet volt, a számítógép azonban egyetlen kattintással az egész meg-
idézett szöveget szemközelbe tudja hozni 
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d) „LEZÁRATLAN TUDÁS” KÖZVETÍTÉSE 

 
Követendőnek gondoljuk irodalom- és nyelvtankönyveinkben is, hogy lezáratlan tudást (is) 
közvetítsünk diákjaink számára. Ahogyan ez természetes biológia- vagy fizikaórán – a matemati-
káról nem is beszélve –, ugyanolyan természetesnek kellene lennie irodalom- vagy nyelvtanórán 
is. Nemcsak arra gondolunk, mint amit korábban jeleztünk például Umberto Ecotól, hogy min-
den műnek annyi értelmezése van, ahány értelmezője, hanem arra is, hogy az irodalom tudomá-
nya a természettudományok végtelen világához hasonlóan egyrészt szintén tudomány, másrészt 
szintén hipotézisekkel dolgozik. 

 
 

e) „A KERESÉS A TUDÁS”-ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE 
 
A 21. századnak egyenesen ismérve az alcímbe foglalt kijelentés. Míg korábban az ismeret meg-
szerzése és birtoklása jelentette a „műveltség”-et, tudást, addig ma egyre világosabban látjuk, hogy 
a keresés a modern kor tudása. Az ismeretmennyiség egyre rövidebb idejű, állandó megduplázó-
dása okán kezelhetetlenné vált, s ma már egyre inkább az számít „művelt”, „okos” embernek, aki 
minél gyorsabban tud megtalálni valamely információt. Nem az ismeretet kell tehát megta-
nulnunk, hanem az ismeretekhez vezető algoritmusokat. A digitalizáció arra ad esélyt, 
hogy a keresés-kutatás-kreativitás algoritmusainak modelljeit és példázatait mutathassuk 
meg a jövendő nemzedékek számára. Taneszközeink ezért elsősorban ilyesfajta utakat 
kell, hogy megvilágítsanak diákjaink számára. 
 
 
f)  A KULTÚRÁK EGYMÁSMELLETTISÉGÉNEK ELVE 

 
A digitális tudás- és világkép-építkezés alaptörvényéről van szó, amikor a kultúrák egymásmelletti-
ségének, egyenértékűségének elvét említjük. A digitális világnak általában és eleve sajátossága a 
másik kultúrájára való fogékonyság, a különböző közösségi és chatoldalak, blogok azonban olyan 
mértékben nyitották ki nemcsak a kultúra fogalmát, hanem használatának mindennapjait is, hogy 
bizonyosak vagyunk benne: azoknak a tantárgyaknak a tanítása lesz sikeres a jövő magyar iskolá-
jában, amelyek nyitottak a másság elfogadására, a különbözőség megértésére. 
 
Irodalom- és nyelvtankönyveinknek tehát mindenekelőtt ez a fajta kulturális sokszínűséget 
szükséges tükrözniük. Ez pedig úgy lehetséges, hogy a könyvformátum és a digitális formátum 
összekapcsolásakor, közös fejlesztésekor a konstans szövegek példatárai az online felületeken 
legyenek kinyithatók, s azok ezáltal mutatkozhatnak meg a maguk sokféle értékességében. Mód-
szertani értelemben ez azt jelenti, hogy a könyvek ugyan vékonyabbak lesznek, de az online felü-
letekre való irányítottságuk, a közösségi oldalak használata révén sokkal gazdagabbak. 
 
Végezetül megemlítjük a diákok által az utóbbi időben lelkesen fogadott kezdeményezéseket, 
melyek a kulturális nyelvek és jelrendszerek egymást erősítő hatásait példázzák: amikor 
Sylvester Stallone verset mond Gáti Oszkár magyar hangján, vagy amikor a Microsoft felületén 
olvashatjuk Petőfi és Arany barátságának történetét SMS-ek, blogok, Facebook-oldalak és 
twitterek segítségével, akkor ismét csak meg győződhetünk róla: nem szabad félniük a fejlesztők-
nek a lezáratlanságtól, a (látszólagos) befejezetleneségtől, az új jelenségek beemelésétől a tan-
anyagba vagy a  módszertani eszköztárba – ezek az értéktartalmak a mai mindennapi környezet-
kultúrának szerves részei. Miért lenne a tankönyv más, mint a világ, amelyben megszületik? 
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9.  ÖSSZEGZÉS  

 
 

1. A magyar irodalomtanítás első és legfontosabb hagyománya és elvárása: „az ismeret a 
tudás”. A második törvény: „a tudás az irodalom történetének a tudása” 
 

2. A NAT (2012) és a kerettanterv (2013) megújulása ellenére lényegében ma is ugyanaz 
– vagy nagyon hasonló – az irodalomtankönyvek felépítése és kánonja, mint öt–tíz–
húsz évvel ezelőtt (részben kivéve a Karakter- és az Ikerkönyvek-sorozat darabjait, s 
egészében kivéve a szerző saját sorozatát).  

 
3. Irodalomtankönyveink általában a „teljesség”-et – a magyar és a világirodalom egé-

szét – akarják bemutatni, s ez eleve (pedagógiai) kudarcra kárhoztatja őket. A keve-
sebb több lenne: egy invenciózus, sok ötletet és mintalemzéseket adó, élményközpon-
tú könyv sokkal jobb és hasznosabb lehetne. 

 
4. Tankönyveink általános szemlélete szerint az irodalom ma még mindenekelőtt meg-

tanulandó és számon kérendő tantárgy. (Ezért tananyaga a többi tantárgyéhoz hason-
lóan épül fel, vagyis tankönyveit is ennek az igénynek megfelelően strukturálja.) 

 
5. A tankönyvek felépítésére – fentiek okán – általában a lineáris, irodalomtörténeti-

pozitivista szemlélet jellemző. Ez egyértelműen ellentmond a diákkorosztályok élet-
kori sajátosságainak, s mélyen ellentétes az őket körülvevő világ problémáinak jelle-
gével61, ezért rövid időn belül a XXI. század irodalomtanításának legsúlyosabb prob-
lémája lesz, vagy már ma is az.   

 
6. Irodalomkönyveinkre – a kevés kivételtől eltekintve – a humor és a kreativitás szinte 

teljes hiánya jellemző!62 
 

7. Nyelvtankönyveink korszerűbbek, követik tudományuk megújulásának tendenciáit, 
sőt, nem ritkán még humort is sikerül beléjük csempészni a szerzőknek. 
 

8. A magyar irodalom tantárgy a ma középiskolájában sajnos és egyre inkább a nagy 
többség számára unalmas, száraz, sőt, félelmetes tantárgy (főleg azok számára, akik 
nem beszélik az irodalomtörténet fogalmi nyelvét63). 

 

                                       
61 Az idő előrehaladtával egyre távolabb esik egymástól a megértendő műalkotások és a befogadók életidejének kód-
rendszere, vagyis a megértéshez egyre bonyolultabb, időben egyre távolibb jelrendszereket (például mitológiákat) kell 
elsajátítani. Bizonyos energiaveszteség fölött ez már nem éri meg, ezért radikálisan át kell alakítani a kánont. Diákja-
ink egyébként kitűnően beszélnek a mítoszokéhoz hasonló elvontságú nyelveken, könnyedén használnak különleges 
jelrendszereket, s ezeken szólva a legdifferenciáltabb kommunikációra képesek (lásd gesztusrendszerüket, jelentéses 
hümmögéseiket, számítógépes és mobiltelefonos nyelvüket stb.). Sőt, ilyen nyelvet percek alatt képesek alkotni – 
többek között éppen ezért is kellene százszor jobban kihasználni az irodalomtanításban rejlő kreatív lehetőségeket. 
62 Ez annál is szomorúbb, mivel ellentétes az egész magyar oktatási rendszer deklarált céljaival, az alkotókész, auto-
nóm, az egyes korosztályok 50 %-ában felsőfokú diplomát szerző, művelt emberek nevelésére irányuló törekvéssel. 
63 Valószínűleg ők jelentik a legnagyobb veszteséget, mert ők egyébként olvasni azért szeretnének (de ezek után már 
olvasni sem fognak, hiszen állandóan azt hallják, hogy rosszul értenek egy-egy művet), csak az irodalomtörténet áll 
tőlük távol: ezt egy oktatási rendszernek kellene tudnia akceptálni. 
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9. Irodalomtankönyveink általában lezárt ismereteket közölnek (befejezett, lekerekített 
leckéket, elemzéseket stb.). Ez ellentmond a tantárgy és az emberi gondolkodás krea-
tív és asszociatív jellegének.  
 

10. Teljesen „elcsúszott” egymástól az igény és az irodalom tantárgy valósága. A társada-
lom jól és gyorsan olvasó, dekódoló, szimbólumértő embereket vár az iskolától, az is-
kola pedig egy Dante és Villon és Tolsztoj és Ady életrajzát bemagoló szerencsétlen 
diákot ad neki, aki az érettségi után pár nappal üres fejjel áll s néz körül a világban, és 
egyetlen dolgot tud egészen biztosan: öt oldalnál hosszabb szöveget életében nem 
vesz a kezébe!64  

 
11. A magyartanítás egésze alapvetően az érettségi vizsga szabályozó szerepének aláren-

delten működik (pontosabban: az érettségi vizsga ismeretet számon kérő jellegének 
alárendelten). 

 
12. Megfontolandónak tartjuk azt is, hogy míg más tantárgyak csak egészen perifériku-

san tanítják „saját tudományuk történeté”-t, addig a miénknek 70-90 %-a az iroda-
lomtörténetre épül (ez még akkor sem helyes, ha a történeti nézőpontnak tárgyunk 
esetében poétikai, illetve referenciális funkciója is van). (A nyelvtantanításban szeren-
csére ez nincs így.) 

 
13. A mi tantárgyunk esetében sokkal erősebben tartja magát a tankönyvszerzők – és a 

tanárok – fejébe belekódolt hagyomány, mint az például természettudományos 
szakmák esetében megfigyelhető. Más tantárgyak viszonylag rövid idő alatt képesek 
új tudományos eredményeket adaptálni, új világképek szerint átrendezni saját ká-
nonjukat (periódusos rendszer, strukturalista nyelvészet, einsteini fizika, 
holdraszállás, internet stb.), az irodalom tantárgy erre képtelennek látszik. (Míg f i-
zikaórán a legtermészetesebb dolog a legújabb tudományos újságcikkek, filmek fel-
említése, magyarórán elvétve fordul elő, hogy korunk legújabb szövegtípusait ele-
mezzék-értelmezzék a tanárok, még kevésbé a tankönyvek – holott diákjaink min-
dennapi életükben ilyenekkel vannak körülvéve: internet, SMS, reklámok világa, 
Facebook stb.) 

 
14. Szinte mindegyik nyelvtan- és irodalomtankönyv-sorozatból hiányzik e „másik iroda-

lom” – a számítógépes, a digitális irodalom, a virtuális világ – hangsúlyos szerepelteté-
sét, sőt, szövegeinek beemelése az értelmezendő művek körébe. Még említésszerűen is 
alig esik szó a modern szöveg- és információtárakról, közösségi oldalakrról (CD-ROM, 
DVD, internet, „felhőszolgáltatások”, Facebook stb.) vagy a gyerekeket körülvevő 
mindennapi szövegeknek és a vizualitásnak a klasszikus szövegekhez való viszonyáról.  

 
15. Egyáltalán nincsen szó arról sem tankönyveinkben, sem metodikáinkban, hogy a virtuá-

lis szövegek és szöveghordozók létrejöttével alapvetően átalakul(t) az ember–szöveg vi-
szony, hogy teljes egészében új, eddig ismeretlen és elképzelhetetlen szövegtípusok jön-
nek létre nap mint nap (lásd például a hipertext határtalan lehetőségeit). Mindezeket a 
tanítás tárgyává és eszközévé kellene tennünk. 

                                       
64 Ez a folyamat társadalmi-politikai értelemben természetesen nagyon-nagyon drága is, hiszen évek alatt a gyakorlat-
ban, a való életben kell majd sokkal nehezebben és sokkal több keserűséggel megtanulni azt, amit az iskolában kellett 
volna (nota bene: az emberiség az iskolát éppen azért találta ki, hogy ne minden szülőnek egyenként kelljen elmagya-
ráznia a gyerekének a matematikát, a történelmet stb. – vagyis a civilizációs kódrendszereket). 



 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

Oldal: 67 / 74 

 

 
VII. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEK 

 

                     A) VARIÁCIÓ         B) VARIÁCIÓ 

1. A ma érvényes, az irodalomtanköny-
vekben rögzített tananyag egy olyan 
„ideális” állapotot rögzít, amely már a 
múlté. Irodalomképünk alapvető mó-
dosításra szorul, a magyar irodalom-
nak mint tantárgynak pedig a teljes 
átgondolására és újragondolására van 
szüksége.  
 

2. Tovább nem tartható a lineáris, szinte 
kizárólag az irodalomtörténetre ala-
pozott szemlélet sem a tankönyvek-
ben, sem a mindennapi gyakorlatban. 
(A tankönyvek túlnyomó többsége 
még mindig az irodalomtörténet zsi-
nórmértékére fűzi föl mondandóját és 
a tananyagot.) 

 
3. Szerintünk nem feltétlenül Homé-

roszt, Dantét, Dosztojevszkijt, Joyce-
ot kell olvastatni 14–18 éves korban, 
hanem olvasni – szöveget érteni, 
szimbólumokat érteni – kell megtaní-
tani gyerekeinket, hogy majd felnőtt 
korukban mai diákjaink elolvassák 
azt, amit jó ízléssel kiválasztanak (ezt 
az ízlést kell „megtanítanunk”, de eh-
hez aligha csak irodalomtörténet 
szükséges). Azt kell elérnünk, hogy az 
irodalmat ne csak egy tantárgynak 
lássák diákjaink, száraz és unalmas 
tanulnivalónak, hanem örömforrás-
nak, s később se idegenkedjenek 
majd tőle. 

 
4. A „másik irodalom” – a digitális iro-

dalom – szövegeit és szimbólumrend-
szereit, továbbá a hétköznapi szöve-
geket és szimbólumrendszereket – 
azok értelmezési készségeinek elsajá-
títását – haladéktalanul be kell emelni 
a nyelvtan és az irodalom tantárgy 
anyagába (sajtóműfajok, a reklámok 

1. Nincs szükség alapvető újragondolás-
ra, maradjunk meg az irodalomtörté-
neti elvű, első renden pozitivista és 
életrajzi szempontú, referenciális iro-
dalomtanításnál, melynek során alap-
elv az ismeret- és kultúraközvetítés – 
a másfél évszázados tantárgyi ha-
gyományoknak megfelelően. 

 

2. A fejlesztés alapvetően irodalomtör-
téneti elvű továbbgondolása lesz a 
tananyagnak és a tantárgynak. Az 
OFI által fejlesztendő tankönyvek el-
ső renden lineárisak és pozitivisták 
lesznek – esetenkénti online kiegé-
szítésekkel. 
 

 

3. Megmaradnak az eddigi elvek – en-
nek az lesz a következménye, hogy 
az irodalom tantárgy tovább margi-
nalizálódik, s egyre inkább „nemsze-
retem” tantárgy lesz az iskolákban. 
Az olvasóvá nevelés helyett „elijeszt-
jük” az olvasástól diákjainkat. 

 
Nem tudjuk elhitetni tanítványaink-
kal, hogy irodalommal foglalkozni, 
olvasni nemcsak öröm, hanem nél-
külözhetetlen tevékenység az embe-
riség életében s természetesen min-
denkinek a saját életében. 

 
 
 
4. Nem emeljük be a „másik irodalom” 

elemeit, szövegeit és szimbólum-
rendszereit, eszközeit és módszereit 
az irodalom és a nyelvtan tanításá-
nak folyamatába. – Vélelmezhető, 
hogy ennek következtében lassan a 
legkonzervatívabb tantárggyá válunk 
az iskolákban a gyerekek szemében. 
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világa, SMS-kultúra, számítógépes 
kultúra, Facebook-kultúra stb.).65 

 
5. Az irodalom és a nyelvészet tudomá-

nya és tanítása közeledni látszik a 
természettudományok szemléletmód-
jához és módszertanához: egy új fel-
fedezés átírhatja az egész tudományt 
és átírhatja az egész tananyagot. Ese-
tünkben, az ezredforduló körüli évek-
ben: az irodalomtudomány forradalma 
és a számítógép forradalma, a virtuá-
lis szövegek és a digitális szövegtárak 
megjelenése tudományokat és élet-
műveket írt át, és hozott létre igen rö-
vid időn belül. Erre nincs felkészülve 
a szakma, s főképpen nincs felkészül-
ve az új szövegformák és szöveghor-
dozók (SMS, internet, CD-ROM66, 
DVD, felhők, Facebook stb.) tömeges 
elterjedésére és kezelésére. 

 
6. A jövő tanárképzésének tehát nem 

egy kánon átadására kell felkészítenie 
a tanárjelölteket, hanem arra, hogy 
életük során több kánonmódosítást 
legyenek képesek nemcsak akceptál-
ni, hanem mindennapi gyakorlatukba 
átvezetni, megvalósítani. Az egyete-
men-főiskolán megtanult kánont a jö-
vőben már nem lehet egy szakmai 

                                       
65 A ma érvényes irodalmi tananyagban – lásd a NAT-ot éppúgy, mint a kerettantervet vagy akár a kétszintű érettségi 
szabályozását – sajnos nincsen helyük nemcsak azoknak a szövegeknek, amelyek nem kimondottan szépirodalmi 
célzattal, de még azoknak a szövegeknek sem, amelyek nem eléggé emelkedett stílusban fogalmazva születtek. Nincs 
helye semminek, ami nem az eszményi szépirodalom oltáráról való. Holott ezek tananyagba emelésére nagy szükség 
volna: éppen azért, hogy kialakítsuk-fejlesszük diákjaink esztétikai érzékét: hogy meg tudják különböztetni egymástól 
az igazán értékeset és a talmit. Még pontosabban szólva: hogy el tudják különíteni a szépet a rúttól, az igazságot a 
hamisságtól. Hisz mi lehetne más a célja minden irodalomtanításnak, mint éppen ez? (Lásd erről korábbi fejtegetése-
inket is a Bevezetésben!) 
66 Nem tudunk róla, hogy jelenleg lenne a piacon – akár a felhőben, akár más, online módon elérhetően vagy letölt-
hetően, iOS vagy Android alapon működő, okostelefonon, tableten futtatható irodalom vagy nyelvtan tananyag. 
(Néhány kísérletet ismerünk, de ezek kellő érdeklődés hiányában sajnos – egyelőre – inkább megmaradtak a kísérlet 
szintjén [s megjegyezzük, hogy érdekes módon nem az irodalomszakma felől kezdeményezték létrejöttüket]: Arany 
János balladáiról Czémán Zsófia egyetemi hallgató (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 
(http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6572,Arany_Janos_balladai_hipertextekben_elbeszelve [2014. január 
31.]), Jókai Az arany emberéről Király Hajnal (Lisszaboni Egyetem!) készített digitális alkalmazást: http://videotorium 
.hu/hu/recordings/details/6605,Az_arany_ember-_es_Az_aranyember-_lmek_az_irodalom_ tanitasaban [2014. 
január 31.]. Ottlik Géza Hajnali háztetők című regényéről pedig komplett okostelefonos programot alkottak a Moholy-
Nagy Egyetem hallgatói az érdeklődő nagyközönség számára (mely egyben tananyagként is értelmezhető), Mata Juli, 
Jankó Anna, Oravecz Júlia – bemutatását lásd például itt: http://videotorium .hu/hu/recordings 
/details/6612,A_Hajnali_haztetok_okostelefonon [2014. január 31.]  

 

 

5. Nem támogatjuk, hogy az irodalom 
és a nyelvtan tanításának folyamatá-
ba beszivárogjanak a legújabb esz-
mék és gondolatok, tudományos fel-
fedezések. Az irodalom nem arra va-
ló, hogy posztmodern eszméket ter-
jesszünk általa, az irodalom a ha-
gyományőrzés és -ápolás egyik leg-
fontosabb kulturális terméke és jö-
vőbeni eszköze, ezért nem is szük-
séges, hogy általa értsük meg az új 
szövegformákat. Az a dolga, hogy 
elősegítse, a klasszikusok művei ne 
essenek ki a nemzet tudatából. Az 
„SMS-kultúra” vagy a Facebook 
megismerése nem tartozik az iroda-
lomtanítás illetékességi körébe. 
 
 

6. A tanárképzésnek az osztatlan kép-
zés ismételt bevezetésével az a fel-
adata, hogy állandó értékeket, biztos 
kánont tanítson meg az egyetemi 
hallgatóknak, akik pedagógusok 
lesznek. A szakmai kánonok válto-
gatása nem lehet perspektíva egy 
tanár számára. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6572,Arany_Janos_balladai_hipertextekben_elbeszelve


 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 

Oldal: 69 / 74 

 

életúton keresztül végig érvényesíteni 
sem irodalomból, sem nyelvtanból. 

 
7. Az előttünk álló évtizedben kétségkí-

vül bekövetkezhetne a tankönyvek 
specializációja. Az akkreditált tanítási 
programok szaporodásával együtt jár-
hat – de attól függetlenül is érvénye-
sülhet – az e programokhoz kötődő, 
speciális szemléletű, de az érettségire 
és a továbbtanulásra is felkészítő – 
tankönyvsorozatok megjelenése.67  

 
8. Napjainkban az irodalom- és a nyelv-

tankönyv általános funkció- és műfaj-
váltáson megy keresztül. A mai tan-
könyvek egy extenzív fejlesztési kor-
szak összegzései, s egyben ennek a 
végét is jelzik. Ez a szemlélet tovább 
már nem tartható és nem fejleszthető.  

 
9. A minél több ismeretmennyiség át-

adására alapozott tankönyvstruktúra 
és tankönyvkultúra végét érzékelteti 
irodalomból például a már említett 
Karakter-sorozat és jelen sorok írójá-
nak tankönyvsorozata. E kötetek le-
hetséges új tankönyvírási tendenciá-
kat, specializációs irányokat is felmu-
tatnak. 

 
10.  Várhatóan és remélhetően a közeljö-

vőben megerősödnek az irodalom- és 
nyelvtan tankönyvek új funkciói68: 
egyre kevésbé tananyagot fognak 
közvetíteni, s egyre inkább szemléle-
tet, szövegértelmezési és szimbólum-
értelmezési példázatokat és kreatív 
írásgyakorlatokat tartalmaznak majd. 
(Részben lásd a Karakter-sorozat tö-
rekvéseit!) 

 
11.  Várakozásunk és véleményünk szerint 

az egyetlen érvényes irodalomtörténe-

                                       
67 Korábbi példát mutatnak a többitől karakterisztikusan különböző sorozatra a problémacentrikus irodalomtanítás 
könyvei – Arató László és Pála Károly munkái –, jelenleg érvényesek a már említettek, a Nemzedékek Tuidása és a 
Krónika Nova Kiadó egy-egy sorozata.  
68 Ezzel a többi tantárgy tankönyveitől való különbözőségük is egyértelműbbé válik. Ugyanakkor azonban megnő az 
irodalom metatantárgy szerepe is, hisz a szövegértés-, megértés-fejlesztés a többi tantárgy hatékonyságát is növeli. 

7. Az elkövetkező években, évtizedek-
ben várhatóan a tankönyvi tartalmak 
és formák standardizálódása követ-
kezik be a magyar közoktatásban. 
Célunk, hogy több éven keresztül 
használható, ingyenes tankönyveket 
adjunk a diákok és a tanárok kezébe, 
ez pedig csak standardizált tartal-
makkal és formában lehetséges. 
Nem lenne jó, ha ennél differenciál-
tabb lenne a magyar (irodalom-) 
tankönyvpiac. A kétféle kerettanterv 
– négyféle tankönyvcsalád elve elég-
ségesnek látszik az igények kielégí-
tésére.  
 

8. A jövőben megmaradnak a magyar 
irodalom- és nyelvtankönyvfejlesztés 
legjobb hagyományai mint elvek a 
további kutatás-fejlesztés számára. 

 
9. A minél több ismeret átadása helyett 

tankönyveinket úgy kell átalakítani – 
tehát ez lehet a mostani fejlesztés fő 
iránya –, hogy elsősorban a szövegér-
tési-esztétikai (kulcs)kompetenciák 
kihívásainak tudjanak általuk eleget 
tenni diákjaink. Lehetséges irány a 
nyelvtan és az irodalom tananyag egy 
kötetben való megjelentetése. 

 
10.  A tankönyveknek elsősorban nem 

gyakorlatokat és feladatokat, hanem 
tananyagot kell tartalmazniuk. Ter-
mészetesen meg kell engedni, lehe-
tővé kell tenni, hogy a kreatívabb 
gyerekek önállóan is tudjanak dol-
gozni a tankönyvek segítségével, ám 
a tankönyveket elsősorban mégis-
csak örökbecsű ismeretek forrásának 
szánjuk.  

 
11. A befejezett tudás a tudás, tehát iga-

zi, hagyományőrző kánon csak egy 
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ti, illetve nyelvészeti kánon igénye 
hamarosan eltűnik az oktatásból, s 
megjelenik helyette a sokszínűség, a 
kreativitás, a szövegértelmezés mély-
sége – maga a szövegértés, a megértés 
– mint érték. 

 
12.  A nyelvtan mint tantárgy jelenleg nem 

használja ki a saját lehetőségeit. A jö-
vőben azonban az egyik kulcstantárgy 
lehet, melynek célja a világmegismerési 
készségek fejlesztése lesz, azaz szintén 
a megértés készségeinek fejlesztése. 

 
13.  A jövő szerintünk az élményközpontú, 

alkotó, asszociatív, elidőző irodalom- 
és nyelvtantanításé, melyek a ma leg-
fontosabb öt érték szerint szervezik és 
alkotják meg a tananyagot (mint dol-
gozatunk elején is jeleztük):  

 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA,  

SZOLIDARITÁS, TOLERANCIA, ERŐSZAK-

MENTESSÉG, KÖRNYEZETUDATOSSÁG. 

 

 
 
LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEK 
 

A) variáció                      B) variáció 
 
 
 
 
  

lehetséges. Felesleges a közoktatás-
ban a sokszínűséget ráerőltetni a 
gyerekekre. Lesz még idejük ezt ké-
sőbb megtanulni, s lesz még idejük 
gyakorolni a döntési képességüket. 

 

12.  A nyelvtan tantárgynak nem feladata 
a „világmegismerési készség”-ek 
fejlesztése, elsődleges célja inkább 
az, hogy gyermekeink biztonságo-
san és minél kevesebb hibával hasz-
nálják az anyanyelvüket. 

 
13.   A irodalom és a nyelvtan tantárgy-

nak a jövőben is a hagyományőrzés 
és a kultúraátadás lesz az elsődleges 
célja és feladata. Az élményközpon-
túság lehet egy irány, de elsősorban 
arra kell törekednünk, hogy törté-
nelmi-művészeti-kulturális értéke-
ink és hagyományaink lineáris, és 
nem asszociatív alapon szerveződő 
átadására törekedjenek majd gyer-
mekeink az irodalom segítségével.  

 

 

 

 

A világra és a másik emberre nyitott, 
alkalmazkodóképes és kíváncsi diákok 
ülnek az iskolapadban, akik érdeklődő, 
olvasni szerető felnőttekké válnak majd. 
 
Elsődleges céljuk, hogy kiteljesítsék ön-
maguk képességeit, de úgy, hogy egyetlen 
pillanatra se sértsék mások érzékenységét 
vagy szabadságát. 
 
Szeretik az irodalmat, szeretik a nyelvü-
ket, bármilyen szakmát is műveljenek, és 
soha nem nélkülözik a humort. A kultúrát 
az ember élete nélkülözhetetlen részének 
tartják, s ugyanilyen fontosnak gondolják 
azt is, hogy segítő módon vegyenek részt 
mások életében. 

Művelt, sok-sok ismerettel rendelkező, 
a kultúra egyes ágazatira fogékony diá-
kok ülnek az iskolapadban. Ismerik a 
magyar kultúra hagyományait, történe-
tét, nagy alkotóit. 
 
Elsődleges céljuk, hogy minél többet 
tudjanak róluk, s hogy minél jobban 
értsék műveiket. 
 
Egyetlen problémájuk van: amikor 
akad egy kis idejük, hogy szépirodal-
mat olvassanak vagy színházba menje-
nek, sosem tudják eldönteni, melyik 
könyv vagy melyik előadás is lenne a jó 
számukra… – mindig elbizonytalanod-
nak, amikor dönteniük kell… 
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A MAGYARTANÍTÁS MODERNIZÁLÁSA AZ A) VARIÁCIÓNÁL  
JELZETT GONDOLATOK JEGYÉBEN MÉG KONKRÉTABBAN  
ÉS MÉG RÖVIDEBBEN AZ ALÁBBIAKAT JELENTENÉ: 
 

a) megszabadulás a pozitivizmus kizárólagosságától; 
b) megszabadulás az irodalomtörténet kizárólagosságától; 
c) megszabadulás a tananyagszervezés erős központosításától; 
d) megszabadulás a papír alapú ismerethordozók mindenhatóságától; 
e) megszabadulás a reproduktivitástól, ismeretelvűségtől; 
f) megszabadulás az elitista irodalomszemlélettől. 

 
 

EZEK HELYETT A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKEK ELŐNYBEN  
RÉSZESÍTÉSÉT JAVASOLJUK: 
 

a) minden osztály és minden tanár a maga ízlése szerint formálhassa a tananyagot; 
b) a tanár többféle irodalomtudományi iskola felfogását mutathassa be; 
c) a tananyagnak maximum kb. 30 %-a legyen központi tervekben szabályozott; 
d) váljék elfogadottá, sőt támogatottá magyarórákon az IKT-s eszközök használata; 
e) módszertanunk középpontjába a kreativitás és a produktivitás kerüljön; 
f) válhasson a tanítás részévé a populáris irodalom és kultúra, és sokkal több figye-

lem essen a ma irodalmára! 

 
TOVÁBBI KONKRÉT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK, 
RÉSZBEN MÁR EMLÍTETT, MEGFONTOLÁSRA AJÁNLOTT, 
LEHETSÉGES, RENDSZER SZINTŰ ELKÉPZELÉSEK 

 
1. SZEMÉLYRE SZABOTT ÉRETTSÉGI BEVEZETÉSE MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMBÓL. 

 
2. 1,3-ES ÓRASZÁMSZORZÓ ALKALMAZÁSA A MAGYAR SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA (ÉS MIN-

DEN „DOLGOZATOS”, FELKÉSZÜLÉS-IGÉNYES TANTÁRGY PEDAGÓGUSA SZÁMÁRA). 

 
3. A TANKÖNYVI SOKSZÍNŰSÉG LEHETŐSÉGE MARADJON MEG LEGALÁBB KÍSÉRLETI JEL-

LEGGEL MAGYAR NYELVTANBÓL ÉS IRODALOMBÓL MINDEN ISKOLAFOKON ÉS ISKOLA-

TÍPUSBAN! 
 

4. A MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTANÍTÁS FOLYAMATOS INNOVÁCIÓJA ÉRDEKÉBEN KÍ-

SÉRLETI MŰHELY(EK) LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZ ORSZÁGOT BEHÁLÓZVA. 

 
5. TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MEGSZERVEZÉSE A DIGITÁLIS KUL-

TÚRAVÁLTÁS JEGYÉBEN. 

 
6. VALAMELYIK SZOMSZÉD ORSZÁG NYELVÉNEK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANULÁSA   

A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN (KEZDETBEN A MAGYAR NYELVTANÓRÁK TERHÉRE 

9. OSZTÁLYBAN). 
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