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Az irodalomtanítás célja(i)

• Alan C. Purves:

1. Imitatív (kánon- és kulturális örökség-átadás)

2. Analitikus (kompetenciafejlesztés, elemzés)

3. Generatív (befogadóorientált, attitüdinális)

Feladó/Szerző = imitatív

Üzenet/Mű = analitikus

Vevő/olvasó = generatív 



Arató László felosztása:

1. a nemzeti irodalmi örökség áthagyományozása

2. az élményközpontú irodalomtanítás

3. a műértelmezés technikáit és fogalmi kereteit 

középpontba állító irodalomtanítás

4. a kommunikációs képességek fejlesztését 

középpontba helyező tanítás

5. az önértelmezést, önmeghatározást középpontba 

helyező irodalomtanítás



Horváth Zsuzsa felosztása:
1. A személyes gyarapodás nézete a szövegértés fejlesztésében és a társas-

szociális képességek kimunkálásában érdekelt

2. A tantárgyközi nézet a nyelvhasználat és az írásbeliség funkcionális 

alkalmazásának képzését húzza alá

3. A felnőttkori igények szerinti nézet (amely az olvasási és szövegértési 

képességek fejlesztését a felnőttkori kihívásokkal kapcsolatos eredményes 

felkészítés miatt részesíti előnyben)

4. A kulturális örökség nézete, mely az olvasást elsősorban a kulturális, 

erkölcsi és szellemi horizontok, továbbá a nyelvi-kulturális örökség 

folytonossága miatt tartja fontosnak

5. A kulturális elemzés nézetében az olvasás szerepe amiatt fontos, mert a 

kulturális környezet és a világ kritikus felfogásának képessége ennek 

segítségével bontakozhat ki leginkább



A 60-as és 80-as évek között két 

paradigma alakult ki Európában:

• Cambridge-i modell: tradícióközpontú, 

kánonközpontú, elitista, humán-kultúra 

exkluzivitását vallja, az irodalom szocializációs 

funkcióját kiemeli, ipari országok college-tipusú zárt 

attitűdje

• Londoni modell: kerüli a tudományos 

szövegértelmező szintet, célja nem 

hagyományátadás, hanem kompetenciafejlesztés; 

nemcsak klasszikusokat olvastat, hanem populáris 

irodalmat, sőt non-fictiont is



Paul Morris & John Williamson

• A tanári szerep két nagy alternatívája:

– Kulturális transzmitter szerep

– A kultúra transzferálója szerep



Kimeneti embereszmény

• Tudós

• Szakember

• Kompetens állampolgár

• Szaktárgyi tartalomtudás vagy kulturális 

eszköztudás, vagy egyik sem?

• Tudni mit? vagy Tudni hogyan?



Marijne Slager faktorai:

• a tudományos-műveltségközvetítő (academic 

paradigm)

• a személyiség- és kompetenciafejlesztő (developmental 

paradigm)

• a kommunikatív-emancipációs (communicative 

paradigm)

• a hasznosságelvű társadalmi előmenetel (utilitarian 

paradigm) 



Irodalomtanítási hagyományaink

Klerikusműveltség, káptalani iskolák (kora újkor)

• Alapszint: lectura, számolás, latin, grammatika, 

memorizálás

• Középszint: latin (köznapi+tudományos), diktámen

(retorika, fogalmazás, verselés, logika, jogi 

propedeutika), computus (matematika, geometria, 

földrajz)

• Felsőszint: szakosodás (teológia, orvoslás, filozófia)



Kollégiumi műveltség

• Klasszikusok imitálása, memorizálása, 

grammatika, retorika exemplumok alapján 

(Cicero, Vergilius)

• Felsőbb poétikai osztályban: Corneille (1650 k.)

/Bessenyeit, a Kártigámot szamizdat olvassák…/



• I. Ratio Educationis (1777)

• II. Ratio Educationis (1806)

• Rousseau eszmerendszere, napoleoni centralizációs 
technikák (etikus kultúraközvetítés), „boldogító 
állam” eszméje

• Jellemző angolszász kimeneti súlypontok 
párhuzamosan: problémamegoldó kreativitás, 
praktikus intelligencia (good citizen idea)

• 3 év alapszint, 4 év kisgimnázium, 2 év akadémiai 
bölcselet

• Vernakuláris + német közvetítő (tolerancia)



• 1814: gimnáziumok 5-6. o. heti 2 óra (latin 

mintájára) – magyar retorika, grammatika, 

poétika (történelmi drámák, Dugonics: Etelka)

• Középszint: erkölcstan, állampolgári ismeretek, 

földrajz, történelem, természetismeret, 

egészséggondozás

• 1816: első 5 kötetes tankönyv (Verseghy Ferenc)

(ezópuszi mesék, 8 vers, latin-magyar 

közmondások, mintalevelek)



• 1825: Szabó Román tankönyv-kiegészítése: 
poesis hungarica (Gyöngyösi István, Rájnis 
József, Baróti Szabó Dávid, Csokonai, Verseghy, 
Kisfaludy Sándor) kortársak!

• Bitnitz Lajos, Pápay Sámuel irodalomtörténetei 
(Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel is benne…)

• 1848 előtt: még nem külön tantárgy az irodalom, 
de verstani, műfajtani ismeretek kortársakkal 
(Vörösmarty, Petőfi megjelenik az anyagban…)



• 1850: tanügyi rendelet: 4 o. algimnázium, 4 o. 
főgimnázium - szaktárgyak rendszere, köztük a 
magyar nyelv (helyes írás-olvasás-beszéd, 
ízlésnemesítés)

• 1879: magyar nyelv és irodalom 
tantárgymegnevezés – 1.o. heti 6 óra: próza, vers, 
népmondák, történeti mondák, mítoszok; 2.o. heti 5 
óra; 3.o. heti 5 óra: összefüggő történeti mondák, 
elbeszélő költemények; 4.o. heti 3 óra: Toldi; 5-6.o. 
heti 3: románcok, balladák, líra, levelek, 
beszélgetések, értekezések, szónoklatok, 
Shakespeare; 7.o.: költői műfajok elmélete; 8.o.: a 
magyar irodalom fejlődéstörténete (kezdetektől 
Bessenyeiig) 



• Arany János tankönyve Toldy Ferenc 
irodalomtörténete alapján (Toldy korszakai: 1000-
1526, 1526-1606, 1606-1711, 1711-1772, 1772-
1811, 1811-1848)

• 1910: jelentős váltás Babits Mihály koncepciója 
(nem ideologikus, hanem praktikus: gondolkodás és 
beszéd)

• Explication de texte elve kezd terjedni (close
reading)

• Ezzel áll szemben a nemzeti lélek narratívája (1820-
1844: regényes nemzeti költészet, 1844-1882: népies 
nemzeti költészet



• 1924: Klebelsberg Kunó: magyar nyelv 
stílustörvényei, szabatos előadás szóban és 
írásban, fejlődéstörténet és műformák elmélete 
(mondáktól a kortársakig 1-től 8. osztályig, de 
nem kronologikusan, hanem vissza-visszatérően 
más-más szövegekkel a kánoni szerzők + 
havonként beadandó házidolgozatok)

• 1944: szocializmus, Németh László indítványa 
összevonja a nyelvtant, irodalmat és történelmet 
(értékfogalom, kritikai attitűd, közelmúlt 
irodalma, főleg a Nyugatosok)



• 1947: kommunizmus, szovjet írókkal, szocialista 

dialektikával (Fagyajev: Távolban egy fehér 

vitorla, Gorkij, Sztálin, Lenin hitvallásai…)

• 1950-ig a központi szabályozó előírás alapján 

korlátlan számú tankönyv-változatok, utána „egy 

tanterv egy tankönyv” elv, külön tanítási 

útmutatóval… 



• 1978: új, felpuhult tanterv 1989-ig. Marxista 

jellemnevelő szocialista világismeretre tanít, de nem 

diktatórikus, ajánlásokat fogalmaz meg, kevéssé 

tantervi utasítás jellegű.

• 1990: a NAT előkészítésének munkafázisában az 

irodalomtanítás nem az Anyanyelv, hanem az 

Esztétika fejezetben van! 

• 1991: a 11 műveltségterület közül a Művészetek

címűben van az irodalom. Tartalmai: képzelet és 

empátia, műismeret, kritikai érzék, véleményalkotás, 

irodalmi kifejezésformák, olvasóközönség, írásbeli 

és szóbeli szövegalkotás



• 1995: NAT. Irodalom és anyanyelv egy 

műveltségi területben jelenik meg, a 10-ből ez az 

első, tehát meghatározó szerepű; a Művészetek a 

7. (zene, tánc, dráma, vizuális kultúra, médiaismeret)

• 1999: a NAT és a helyi programok közé: 

Kerettanterv. Témakörök, tartalmak, memoriter, 

fogalmak, művek. Nagyobb szabadsággal, mint 

ma! 2002 óta nem kötelező. 2005 óta kétszintű 

érettségi előremutató fejleményekkel.

• 2012: NAT (bővebben később)

• 2020: NAT (folyamatban…)



Irodalomoktatás a szomszédságban

• Kárpátalja: általános iskolában irodalmi olvasás, 

középiskolában irodalomtörténet; korszakolás: 

kezdetektől a felvilágosodásig, aztán 48-tól a 

kiegyezésig, Adytól a „felszabadulásig”; életút és 

műértelmezés megy, cél az értő műélvezet, az 

értő olvasás elsajátítása.

• Vajdaság: ideológia mellett 

kompetenciaközpontúság, az irodalom az anyag 

60%-a; erős „jugoszlávosító” tendencia, de 

Petőfi 13 verssel szerepel például…



• Szlovénia: 1996-tól tananyagcsökkentés és a 

lexikális tudás háttérbe szorítása (Apáczai 

tankönyvek); Középiskolában 8 óra Petőfire: 

látomásos költészet, hitvesi költészet, tájleíró 

költészet, elbeszélő költemény

• Burgenland: érettségi témakörök 2003-ban: 

nyelvemlékek, nyelvújítás, műfajok, János vitéz, 

Arany ember (film), Mikszáth, Móricz, Pál utcai 

fiúk (film), Édes Anna (film), Karinthy, Tamási 

Áron, Sütő András, Örkény, Déry Tibor, Krúdy 

(Szindbád film), Tüskevár, Illyés Gyula; 

multimediális hangsúlyok: drámaped., színház, 

film



Szlovákia
• kronologikus tananyagszervezés, de van benne pl. 

mozilátogatás.

• A 2011-es Állami Művelődési Program hasonló a 2012-es 

magyar NAT-hoz. Poroszos struktúra, a kánon 

tekintetében erősen előíró és túltervezett. Kronologikus, 

antikvitástól Esterházyig és Grendel Lajosig.  Fő profilja a 

hagyományközvetítés, az életrajzközpontúság.

• Revideált oktatási program 2015: Kötelező lista 4 évre: 20 

lírai, 6 epikai, 3 drámai, 5 világirodalmi alkotás, kronológia 

helyett tematikus blokkok; elv: az interart tömegkultúra a 

diákok bázisa 

kortárs kultúra = klasszikus+modern+populáris



Vélemények a revideált oktatási program nyomán:

• mából a holnapba, ismerttől az ismeretlenhez, 

közelitől a távoli felé

• van olvasás, csak nem minőségi

• életközeliség (exponenciális függvény hasonlata)

• időkapszula-jelleg, mauzóleum

• a rétegzett, exkluzív posztmodern sem jó!

• „becsengetésnyire” az irodalomórától

• a tömegkultúra is kielégíti az álomigényt, 

azonosulásvágyat, hősigényt: nem harcolni kell 

ellene, hanem integrálni



Románia

• 1984: ideológiai, társadalmi tanúságtevő jelleg (az 

irodalom a politika szolgálóleánya: ancilla politicae); 

országos tartalmi javaslatcsomagok, 

tankönyvforgalmat az állam nem tiltja, de nem is 

támogatja; kultúraátadás, sikeres kommunikáció. A 

2000 nyarán javasolt tanterv képességfejlesztő 

ismeretekként hasznosítható tartalmak közvetítését 

várja el, Petőfi esetén ez szövegtípusok, műfajok 

tanítása. (pl. Nemzeti dal, Egy gondolat bánt 

engemet)

• 9. osztálytól nincs kronologikusság



Romániai ötödikes magyartankönyv 

(2017)

• svéd költőnő gyerekversével indít (kortárs)

• kompetenciaalapú pedagógiai szemlélet 

(lexikalitás csupán nyomokban)

• integrálja a nyelvtan-irodalom-kommunikáció 

hármasát

• megfelelő arányú kortárs mesék, gyakorlatias 

szövegek (Szabó L.: Falusi hangverseny, Nemes N. Á.: Köszöntő)

• feladatközpontú, nem reproduktív

• társas nyelvszemléletű, empirikus















• Az illető tankönyv pdf-ben: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%2
0V-
a/Limba%20si%20literatura%20materna%20m
aghiara/Norand/A438.pdf

Szakmai kommentár: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/
08/13/szemleleti-kulonbseg-arato-laszlo-a-
romaniai-magyar-nyelv-es-irodalom-
tankonyvrol/

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a V-a/Limba si literatura materna maghiara/Norand/A438.pdf
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/08/13/szemleleti-kulonbseg-arato-laszlo-a-romaniai-magyar-nyelv-es-irodalom-tankonyvrol/




Irodalomtanítás Angliában

• a konzervatív-elitista Cambridge-i és a 

demokratikus-kompetenciaközpontú Londoni 

modell „harca”

• pragmatikus tanuló-, illetve élményközpontú 

irodalomtanítással szemben álló kanonisztikus, 

tanárközpontú irodalomoktatás (egyre inkább a 

londoni felé mozdul el)



• „3 egyetem van, Cambridge, Oxford meg a 

többiek…”

• elemi oktatás 11 éves korig, utána középiskola

• az irodalomtanítás célja is a nyelvi kompetencia 

és performancia (perfect english)

• eszközrendszer kialakítása, mely a többi tantárgy 

és a hétköznapi élet sikerének is záloga

• klasszikus humánműveltség helyett 

kommunikáció-orientáltság a hetvenes évektől



• egy angol középiskolásnak Shakespeare két 

drámáját kell ismernie

• nyelvtan és irodalom nem válik külön

• 1914 előttről és utánról: 1 drámaíró, 2 prózaíró, 

4 költő, egy közös listáról

• világirodalom szemelvényszerűen felsőbb 

évfolyamokon

• irodalomtörténet, irodalomelmélet csupán 

mozaikosan, rálátást középiskolai szinten nem 

biztosít (témakörök szerinti strukturálás)



• levelek, naplók, riportok, interjúk, enciklopédiák, 

szórólapok, reklámanyagok elemzése

• Shakespeare  módszertani feldolgozása: 

monológ, villamosszék, tabló, védőbeszéd, 

kollázs, rendezői utasítások  (78.)

• kortárs irodalom mindhárom műfajból 

szemelvényszerűen

• non-fiction, integrált english

• creative writing szemben a leíró nyelvtannal



• A képességfejlesztés területei: szövegértés

(interpretációelméletek, denotatív/konnotatív 

szintek), írói mesterség (narratológia, stílus, 

műfajelmélet), irodalmi örökség (hatás, 

mitológia, magas irodalom), más kultúrák 

megértése, inormáció és média

• csoportos foglalkozás + frontális módszer, 

portfoliók, tesztezés, kisesszék, kölcsönzött 

szöveggyűjtemények, színpadi feldolgozás, 

szabad műelemzés, multimédia



Franciaország

• előíróbb jellegű (államnemzet + kultúrnemzet)

• erős kiementi szabályozottság, magas 

akadémikus sztenderdek (hasonló a magyar is)

• e nemzeti tantervek elég részletezők

• általános iskola: az irodalom az anyanyelvi 

oktatás része; a két utolsó osztályban már 

szépirodalmi szövegek olvasása is, szemelvények, 

teljes művek, memoriterek, szövegalkotás



• szisztematikus irodalomtörténet még a felső 

középiskolában sincs.

• szövegcsoportok által egy-egy gondolat vagy 

stílus mikrotörténete azonban van

• szövegközpontú elemzés, kritikai attitűd a 

személyes ízlés által

• érveléstechnika fontos mint a polgári nevelés 

része

• egyedi-páros-csoportos formák, expozé-jelleg

• a középiskolai irodalomtanítás a saját francia 

irodalom oktatását jelenti



• a világirodalmi klasszikusokkal ugyanakkor 

számot vet a tantervi megvalósítás, amely csak 

ajánlatokat tesz

• ha nem is kronológiai sorrendben, de minden 

nálunk futó világklasszis szöveg előkerül itt is 

(nem európai csak igen kevés, csak ami francia 

nyelvű) 

• szabad tankönyvpiac (az iskolai 

munkaközösségek választják ki a megfelelő 

könyvet)

• egy Voltaire-levél többszintű feldolgozása… (101.)



Izrael

• multikulturalitás (bevándorlás), de homogén 

(vallás)

• high-tech színvonal 

• pezsgő kulturális élet

• csak kábel tévén 3 különböző orosz nyelvű 

csatorna létezik a bevándorolt orosz zsidóknak

• az oktatási program egy része szabadon 

feltölthető, de vannak kötelező részei is. 



• LÍRA: 25 vers, többségük héber, inkább régebbi 

korokból (5 közülük középkori vers, 12. sz., 7 

vers pedig modern héber költészet)

• nem kronológiailag tanítják a verseket, hanem a 

könnyebbektől haladnak a nehezebbek felé, a 

klasszikusokkal a végén

• EPIKA: 10 rövid elbeszélés, listából lehet 

választani (héber, orosz, amerikai, angol, francia, 

olasz, német és jiddis nyelvűek)

• Regények: 4 regény, legalább egy héber (Bűn és 

bűnhődés, Bovaryné, Hang és téboly stb.)



• DRÁMA: Szophoklész, Shakespeare, 1 modern 

héber, 1 modern külföldi

• Szakosodás: plusz anyagrészek (pl. Cervantes, 

Homérosz), illetve tematikák: zsidó és izraeli 

identitás, irodalom és holokauszt, serdülőkor az 

irodalom tükrében, a mitológiától a fantasztikumig, 

nemek és nemiség az irodalomban (ezek 

valamelyikéből záródolgozatot is kell írni)

• 1-6 általános iskola, 7-9 alsó középiskola, 10-12 

felső középiskola

• kicsi irodalom-óraszám, más dominanciák

• önálló tanulási készségek kialakítása + a kreativitás 

kibontakoztatása a fő didaktikai cél



Japán

• élenjáró távol-keleti oktatási rendszer

• nem verbális, inkább vizuális jellegű kultúra, az 

indirekt és kódolt kommunikáció a direkt és 

köznapival szemben

• alapja a kínai nyelvű irodalom (régi japán)

• oktatási rendszere az amerikai alapján épült újjá, 

de itt erős központi irányítással

• ipar-állam-oktatás egyetlen szoros kört alkot



• a tanárok szokatlanul szorosan működnek 

együtt, látogatják pl. egymás óráit, megvitatják 

melyikük hogyan tanítja ugyanazt az anyagot stb.

• a tanterv előíró, de listás szabadsága van, melyet 

japánban a kollégák egyeztetnek

• centralizált, tervezett oktatás és tankönyvpiac

• Kritikák: túlzottan sztenderdizált, a helyi 

igényekre nem figyel; csoportszemléletű, a 

személyiség kibontakoztatását háttérbe szorítja; 

reproduktivitás szemben a 

kreativitásfejlesztéssel, tehetséggondozással; nem 

nevel nemzetköziségre, kompetitív 



• a japán írásrendszer roppant bonyolult, 

időigényes

• nyelvtan és irodalom integráltan, mégis kétféle 

irodalomóra van középszinten: klasszikus japán 

(19. sz. előttiek, 2 óra), modern japán (4 óra)

• tematikus szervezőelv a kronologikus helyett

• szövegközeli elemzések, felolvasással

• aprólékos elemzés, etikai, szociális, nem csupán 

esztétikai tétekkel, melyekben a japán kultúra 

nagyon hisz

• érvelést, szónoklatot is tanulnak, a klasszikusok 

tisztelete nagy



• klasszikus japán esetén vannak memoriterek, 

egyébként nem

• a világirodalom esetleges, csekély, előfordulhat, 

hogy adott helyen tanítják Hermann Hessét és 

Walt Whitmant, de Cervantest vagy Goethét 

nem.

• Egy tankönyv fejezetei: Hogyan tanuljunk 

irodalomórán; Szórakozzunk irodalommal; Mi és 

a szövegek; Élet és halál – a lét nagy kérdései; A 

környezet; Klasszikus irodalom; Én (önismeret)

• egy-egy műre átlagosan 2-3 óra jut! (140)



Németország

• európaiság, de muzulmán bevándorlás

• a szövetségi tartományok feladata a tartalmi és 

formai oktatásszabályozás

• az irodalom a „Deutsch” tantárgy része minden 

tartományban; feladata: műveken keresztül a 

képzelőerő, az értékrend, a nyelvi 

kifejezőkészség fejlesztése, a differenciált 

nyelvhasználat kialakítása



• korosztálynak megfelelő listák, kánon nincs, 

világirodalom nem jellemző, tematikus 

rendezőelv (humor, fantasztikum pl. szokatlanul 

erős)

• műközpontúság, Goethét és Schillert 

természetesen tanítják, de nem olyan átfogóan 

mint mi!..

• 11. osztályban van csak történetiség, a német 

irodalom (és nem a világirodalom) főbb 

állomásait kell ismerni (egy szakasz egy kulcsmű)

• a művek történelmi összefüggéseit, a 

műfajtörténetet azonban tanítják (159.)



• non-fiction szövegek tanulmányozása, kritikai 

attitűd kialakítása, érveléstechnika, módszertan 

(pl. anyaggyűjtés)

• nem jellemző a tankönyv, helyette dossziék 

vannak és projektek

• nagy tanári szabadság: 19. sz. előtti műből 2 

darabot 9. osztályban, vagy kortársat 2 darabot 

12. osztályban…



Svédország

• éllovas a tanuló- és élményközpontúságban

• az egyik leghatékonyabb, legmarkánsabb modell

• erős hangsúlyok a migráció miatt: a kisebbségi 

jogok; a társadalmi-kulturális egyenlőség 

eszméje; a tolerancia eszméje

• a decentralizáció, a helyi kompetencia a legfőbb 

irányelv (alapelveket, minimális célokat 

rögzítenek csak)



• alapvető szociális eszmék: egyenlőség, tolerancia, 

morál

• az irodalom tantárgy meghatározó szerepet tölt 

be ezen eszmék átadásában

• az aktuális problémákra is felelhetnek a régi 

klasszikusok (egyik alapelv)

• Célok: beszéd- , írás- és olvasáskészség, 

ismeretbővítés.

• szövegközpontú, befogadóközpontú 

megközelítések

• nem ismeretátadás, hanem személyiségfejlesztés



• a hagyományos kánontól szándékoltan elütő 

műveket is olvasnak (női szerzők, kisebbségi szerző, 

drogos-naplók, fogyatékkal élőkről szóló írások)

• gyakori az aktualizálás, a társadalmi problémákhoz 

való kötés

• kooperativitás ösztönzése

• esszék, vitaszövegek készítése, kiselőadások, 

hírgyártás, vagyis erős kommunikációközpontúság, 

retorika

• 50-50% svéd és világirodalom, a legjelentősebb 

kanonikus szerzők köré épült irodalomtörténetezés 

is megfigyelhető



• hasonló a korszakolás a miénkkel, de jóval 

szellősebb az anyag, és nem kizárólagos ez az elv

• tisztelik a popkultúrát és a 

tömegkommunikációt, memoritereket nem 

várnak el

• európai kánon-modell átadása, évente 4 nagyobb 

mű. 

• individuálpszichológiai, szociálpszichológiai 

hangsúlyok



Oroszország

• a kataklizmaszerű politikai-gazdasági 

átrendeződéshez képest csekély változás az 

irodalomoktatásban

• a központi tantervek csak ajánlások, tanári 

szabadság van (az irodalomoktatás heves 

demokratizálása arra kényszerítette a tanárokat, 

hogy az általuk megszokott tanterveket, 

óravázlatokat aktivizálják a 70-es és 80-as 

évekből…)



• a bőség zavarával küzd az orosz nemzeti 

irodalom

• csak az irodalomórák száma heti 4 körül mozog!

• DE: az anyanyelvi órák ennél is nagyobb 

számúak, ami az irodalom számára is előnyöket 

jelent

• 5-9. osztály között a gyerekek visszatérő 

koncentrikus köröket járnak be a mesék és 

mítoszok világától a jelen mítoszaiig és 

klasszikusaiig. Időben előrehaladva egyre több 

veretes irodalom, de mindig eljutnak a 

világirodalom legjellemzőbb szövegeiig is 



• 10-11. osztályban a 19-20. századi nemzeti 

irodalom elmélyült, inkább formai mint történeti 

tanulmányozása a cél

• vagyis nem kronológiai, hanem 

monografikus/elméleti megközelítés dominál

• a külföldi irodalom legjelentősebb alkotásait 9. 

osztályban tanulják (Homérosz, Petrarca, 

Shakespeare, Moliere, Hugo, Hoffmann)

• nagy figyelmet szentelnek a művekről írt 

kritikáknak is (Bahtyin, Lotman stb.)

• memoriterek meghatározók



USA

• nincs központi szabályozás, sokszor 

tankörzetenként változnak a programok

• erős multikulturalitás

• nagy kínálat, rugalmas vizsgarendszerek, de 

eliképzésbe bekerülni nehéz

• napi egy integrált English

• Arányok: 50% irodalom, 30-40% írásoktatás, 5-

6% beszédfejlesztés, szövegértés



• személyiségfejlesztés + kommunikációs 

kompetenciafejlesztés

• szövegalkotási eljárások: hírek szerkesztése, 

cikkírás, műelemzések, háziesszék

• erősödő etnikai identitás (a feketék kisebbségi 

irodalma már korrekt helyi értéket kapott az 

USA-ban)

• Történetiség elve: még mindig nagy presztizsű 

elv, az elitképzés is ezt preferálja, a nyugati 

kultúra kontinuitásának szellemében

• Erős kanonizáltság: Chaucer, Shakespeare, 

Milton, Pope, Keats, Tennyson, Poe, Whitman



• A kánon még mindig: 98%-ban fehér, 80%-ban 

férfi, 99%-ban európacentrikus

• Analitikus megközelítés: New Criticism, close 

reading (olvasói-válasz, szoros olvasás)

• Élményközpontú: lexikalitás másodlagossá válik, 

a pszichológiai, akár terápiás jelleg a lényeg (a 

személyiségfejlesztés elvének nagy a piaci értéke 

az USA-ban) (64.)

• Nyelvi megközelítés (cambridge-i tipusú)

• Attitüdinális megközelítés (londoni tipusú)

• jellemzően eklektikusak végső soron a tantervek



Irodalomtanítási paradigmák

Nézetek: kulturális eszköztudás, személyes 

gyarapodás, tantárgyköziség, polgárrá válás, 

kulturális örökség, kulturális elemzés

• Szerzőiség elve (szerzőközpontú)

1. Nemzeti örökség áthagyományozása

2. Irodalomtörténeti ismeretek

3. Kanonizált művek kanonizált értelmezései



• Élmény elve (generatív, befogadóközpontú)

1. Élményközpontú reflektálatlan

2. Élményközpontú kreatív-produktív

3. Kommunikációs kompetenciafejlesztés

4. Önértelmezés, személyiségfejlesztés

• Ábrázolás elve (analitikus, szövegközpontú)

1. Műértelmezés technikai-fogalmi variációi 

(pozitivista, szellemtörténeti, strukuralista, close

reading, reader response, dekonstruktív, 

hermeneutikai)



• Amerikai: olvasóorientált, kompetencia- és 

személyiségfejlesztés, élményközpontúság 

(német, angol, francia követők)

• Orosz: irodalomtörténet, kontextuális ismeretek, 

kanonikus, elitista (francia, angol beütések)

• Svéd: integrál

• Japán: nyelviség, hagyományátadás + kortársak, 

önelvű irodalom (de ezek nem integrálhatók ott)



Magyar…

• itt nem csak kevert formájú kronologikusság 

maradt fenn, mint máshol (főleg középiskolában 

jellemző ennek kizárólagossága)

• történeti elv dominanciája máshol nincs

• itt színpadszeűen, mimetikusan újraéljük a nagy 

sztorit, a magyar és világirodalom történetét, 

metanarratíváját

• újrateremtő teatralitás, szakrális struktúrák, 

passiójáték-jelleg



Dilemmák az irodalomoktatásban:

• Nyelvtan és irodalom viszonya

• Populáris, non-fiction és klasszikusok aránya

• Világirodalom és magyar irodalom aránya

• Határon túli magyar irodalom reprezentációja

• Élménycentrikusság és a műveltséganyag 

közvetítésének aránya

• Lexikális műveltség és 

személyiségkibontakoztatás viszonya

• Szövegértés és szövegalkotás aránya



Arató László 12 tézise (2003)

• a magyartanítás „belügyeiről” beszél (nem pl. az 

egyébként fontos tömegdemokrácia piaci jellegű 

egyenlőségelve és a magaskultúra minőségelve 

között feszülő ellentmondásról)

• Struccpolitika, panaszkodás valós megoldások 

helyett (mert az energiaigényes, költséges)



• A magyartanítás azért van válságban, mert 1978 

óta nem reagált a radikálisan megváltozott 

szociokulturális környezet kihívásaira; nem 

alkalmazkodott a változásokhoz. Az olvasóvá 

nevelés többek között azért van válságban, 

mert olvasóvá nevelés helyett minálunk 

nagyjából 12 éves kortól kezdve 

irodalomtanítás, azaz irodalomtörténet-

tanítás folyik.



• Fejlesztésközpontúság helyett 

dokumentumcentrikusság (NAT) -

megváltozott társadalmi értékrend, átalakult 

szabadidő-eltöltési szokások, változó 

szociokulturális környezet: erre a deklarációk 

nem tudnak jól reagálni. A szabályozó 

tantervek nem jók a gyakorlati eligazításban, 

hogy mi is történjen az irodalomórákon . 



• A terjedő kulturális autizmusra – a magaskultúra 

narratíváinak és metaforáinak befogadhatatlanná 

válására – csak a személyes, a jelen idejű és a 

populáris felé való nyitás, azaz a dialogikus 

elsajátítás előfeltételeinek megteremtése válaszolhatna 

eséllyel. Ezt azonban az irodalomtörténeti kronológia 

kizárólagossága, illetve dominanciája nem teszi 

lehetővé. A tanároknak a három P (a popular, azaz a 

népszerű, a present, azaz a jelen idejű és a personal, 

azaz a személyes) felé fordulását sem a mai magyar 

tanárképzés, sem egy folyamatosan frissülő tantárgyi 

programkínálat nem segíti elő.



• Amíg a diákbefogadó szempontját a 

hagyományközvetítés, a kánonközvetítés, az 

ismeretközvetítés fetisizálásának jegyében a 

magyartanítás rugalmatlanul figyelmen kívül 

hagyja, addig mind a szövegértési felmérések, 

mind az olvasásvizsgálatok továbbra is szomorú 

eredményeket fognak mutatni.



• A magyartanításban két egymással összefüggő 

radikális hangsúlymódosításra van szükség. Az 

egyik a képességfejlesztés és a kánonközvetítés 

(műveltségközvetítés) 

viszonyának átrendezése. A másik a magyar 

elnevezésű tantárgy olyasfajta koncepcióváltása, 

mely az irodalomtörténet + leíró nyelvtan 

tantárgyi kettőssége helyett a kommunikációs

képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, és 

önmegértésre törekvő, integrált nyelvi-

irodalmi tárgyat hoz létre.



• Ma az irodalomtanítás a tananyag bűvöletében, 

a teljesség igézetében él. A kronologikus 

tananyag-elrendezés uralja: a Homérosztól Nagy 

Lászlóig-elv (…) a kronológia kizárólagossága a 

gyakorlatban a tanítási folyamat végére szorítja a 

nagyobb motivációs hatású huszadik századi és 

kortárs szerzőket, másfelől az értelmező 

elidőzés helyett a folyamatos rohanást sugallja.



• A rohanás betegségéből fakad az irodalomtanítás 

másik fenesége, amit helyett-

tanításnak nevezek. Amikor művek olvasása, 

értelmezése helyett a diák puszta neveket, 

életrajzi adatokat, mű- és kötetcímeket, 

pályaszakaszokat és tartalmi kivonatokat, kerek 

és rövid műértelmezéseket magol (pótszerek, 

művégtagok az érdemi interakció, párbeszéd 

helyett; intimitás helyett protézis)



• Minálunk mindent egy iskolafokkal lejjebb

tanítanak, mint kellene: a felső tagozat utolsó két 

évében a középiskola anyagát, a középiskolában az 

egyetem alsó fokának szaktudományos-

irodalomtörténeti ismeretanyagát. Ez pedig 

kifejezetten elidegenítő hatású. Az írói 

pályaszakaszok tanítása, a legalább hat „pályakép” 

és a sok-sok író- és költőportré nem a tömegoktatás 

színterévé vált középiskolába való. Alapjában 

műveket, témákat, szövegeket kellene tanítani –

csupán két-három kiválasztott nagy szerző és egy-

két fontos korszak vagy irányzat kinagyítására lenne 

szabad vállalkozni.



• Helyet kell adni az „új” tananyag-kiválasztási és -

elrendezési elveknek: a motivikus, a 

konvenciótörténeti, a szociálpszichológiai

szempontú, az archetípusokra építő, a poétikai

szempontokat követő, a problémacentrikus és a 

szövegalkotás egy-egy meghatározott módját, 

szempontját középpontba állító, az irodalmi és 

nem-irodalmi szövegeket együttesen kezelő, a 

médiaszövegeket is bevonó, az áttekintéseket 

és mélyfúrásokat váltogató építkezési módoknak.



• Az új tananyag-szervezési elveket 

követő, képességfejlesztő 

programok létrehozását nem várhatjuk el sem 

valami központi mamut programgyártól, sem 

a helyi-iskolai fejlesztő 

barkácsműhelyektől. (…) A tantárgyi 

programfejlesztéseknek új koordináló központra 

s eköré szatellitekként szerveződő projekt-

munkacsoportokra van szüksége.



• Ha nem térünk át az irodalomtörténeti

ismeretközlésről a kommunikációképesség

fejlesztésre és az egyéni és kollektív 

önismeretet és önmeghatározást célzó 

magyartanításra, akkor veszélyeztetjük a 

társadalmi csoportok közötti megértést és 

együttműködést, a nemzeti-társadalmi kohéziót.



Veres András reflexiói 

• A válságbeszéd veszélyes

• Redukciós logika: mindenről a kronologikusság 

tehet?

• Intoleráns élményközpontúság (Vekerdy)

• Mihez képest túlterhelés? (aki nem tud olvasni, 

annak egyetlen könyv elolvasása is túlterhelés)

• A tanár inkább művészféle legyen mint 

tudósféle?



• Popularitás: Humanista tradíció, „klasszikusok 

terrorja”

• Elitista hozzáállás, de nem varázstalanodik-e a fiatalok 

kultúrája, ha beemeljük az oktatásba?

• „magaslati levegő” helyi értéke… 

• Vizuális média félrevezető hatalma (a ponyvát is olvasni 

kellett, melynek szabályai a magaskultúrából eredtek…)

• Az internet szabadsága csalfa, figyelmetlenséghez, 

felelőtlenséghez vezet

• A popularitás megerősítése diszfunkcionalitással jár, 

mert a gyerek kimaradhat a vezető értelmiségi rétegből: 

a szubkulturalitás ravasz célja, hogy fogyasztók legyünk, 

ne alakítók…



• Személyesség: ez önkéntes, uralhatatlan 

folyamat, szisztematizálni miként is lehetne?

• Tömegesedő közoktatás a tere ennek!

• A tanárt mindenekelőtt a tudása avathatja 

tekintéllyé.

• A személyesség sokszor a tanár maga 

barkácsolta műveltségének lelkes propagálása

• Az emocionális-racionális ellentétezés 

tarthatatlan: az élményszerűség nem áll szemben 

az értelmező munkával



• Műélvezet, élmény- és véleményközpontú 

megközelítés kell, de az élmény racionalizálása a 

cél!

• A tanár-diák személyesség intellektuális terhelés 

nélkül mit sem ér.

• Az egyenrangúsítás egy téves cél, hisz az 

oktatásnak tekintély-beavatás jellege volt mindig 

is! (mester-tanítvány viszony)

• Jelenidejűség: biztos, hogy az időben közelebbi 

mindig az érdekesebb? (megszerettethető a régi 

is, megutáltatható a modern is)



• A jelen horizontja nem alakulhat ki a múlt nélkül 

(Gadamer)

• A jelen művészetében nem tudunk biztonsággal 

mozogni, még tanári szinten sem (hát még a 

gyerek)

• Tandori éppen nem közel, hanem messze áll a 

diákoktól: jelenünk tudata éppúgy 

megteremtendő feladat, mint a történelmi tudaté

• Kronológia: nem a tanár osztja be az időt, 

hanem a módszer írja elő neki? Történetiséggel 

is lehet „elidőzni”.



• A kronologikusságnak nincs önmagában 

ütemezése, csak az időbeli pozicionálás elve köti; 

szelektálni, súlyozni miért ne lehetne?

• A kronologikus elrendezés nem gátolja a 

különféle olvasásmódok működtetését. 

• A történeti vizsgálódást megalapozhatja a 

tematikus vagy személyközpontú kiindulás, de 

nem pótolhatja.

• A régi és az új ellentétének intenzív megélése 

éppen hogy fogékonyabbá tehetné a fiatalokat a 

történetiség iránt a felgyorsult és 

homogenizálódó világban 



• Teljesség igézete: jogos, de vagy „akkor és ott” 

hall róla a gyerek, vagy már nem fog soha…

• Az idő elrendezése, a korszakolás nem igaz és 

hamis között választ, hanem a rendezettség és 

rendezetlenség között.

• A korszaktudat identitásgenerátor, a sajátot és az 

idegent is tudatosítja. 

• A kronologikusságot elvetők divatolnak, és 

semmi érdemibbet nem tudnak ajánlani 

helyette….



Viszontválasz (Arató)

• a populáris irodalmat és a populáris 

médiaszövegeket én nem elsősorban tanítandó 

anyagként kívánom „beemelni”, ahogyan azt 

Veres vélelmezi, hanem a diákok előzetes 

tudásának forrásaként, a tanár által számba 

veendő bázisként, a megértési út egyik 

elemeként, „hídként”, közvetítőként javasolom 

bevonni a magyartanításba.



• Az iskolákban tanult narratívák befogadása 

feltételezi a tanuló aktív tevékenységét, amellyel 

működésbe hozza narratív repertoárját: részben 

saját élettörténetéhez kapcsolódó elbeszéléseket, 

részben már korábban asszimilált, azaz 

személyessé tett történeteket.



• Szent Erzsébet története például aligha érthető 

meg a lázadásról, az alázatról, az önfeláldozásról 

szóló belső történetek nélkül. És aszerint, hogy a 

befogadó sémarepertoárjában ezek közül melyik 

dominál, válik a szent története a lázadásról, az 

alázatról, az önfeláldozásról vagy a lelki terrorról 

szóló narratívává. Ezt a gondolatmenetet 

követve az elbeszélések archetípusaihoz 

juthatunk el, amelyek konkrét összekötő 

láncszemet jelenthetnek a személyes, a populáris 

és a „klasszikus” történetek között.”



• „ A hagyomány narratívái – mint láttuk – a 

tanulók által csak számukra releváns kulturális 

horizontokról értelmezhetők. Ha viszont ez így 

van, akkor ezek a horizontok maguk is 

feltárandók, tudatosítandók: helyet követelnek 

maguknak a tanórán. ”

• A népszerű kultúra csak utalási mező legyen; az 

interpretatív hozzáállás (attitűd és kompetencia) 

gyakoroltatása a cél



• a népszerű olvasmányok és tévéműsorok 

elemzése utat és hidat jelenthet a 

klasszikusokhoz: 

o Columbo = Hamlet

o Harry Potter = Nyilas Misi

o Jóbarátok = Moliere helyzetkomikumai

o Bruce Willis = Akhilleusz

a tanterveknek és vizsgakövetelményeknek olyan 

szellőseknek, sőt inspirálóaknak kell lenniük, hogy 

lehetővé tegyék ezen vagy hasonló felvezetések, 

megértési bekötőutak kiépítését



• A „mediális kultúratudomány” számos szerzője 

sokkal kevésbé látja kiszolgáltatottnak a nézőt 

mint Veres, illetve a kiszolgáltatottságot az 

iskolai médiaoktatással, illetve az anyanyelv- és 

irodalomoktatásba integrált médiaoktatással 

jelentősen csökkenthetőnek véli



• én nem a tanár személyességéről, személyes 

involváltságáról beszéltem, bár egyetértek azzal, 

amit e kérdéssel kapcsolatban Veres András 

elmond. Azzal is maradéktalanul – és régóta –

egyetértek, hogy hamis az emocionális-racionális 

ellentétpár felállítása, az élményszerűség 

szembeállítása „az értelmező munkával”

• személyesség = dialogikus elsajátítás, 

párbeszédképesség személyekkel, szövegekkel



• Az irodalomtörténeti tudásanyag motiválatlan és 

frontális közvetítése nem kedvez a 

személyességnek. A személyesség nem holmi 

érzelmességet, hanem a diákbefogadó 

feltételezhető szempontjaira való építést jelenti. 

A diákbefogadó szempontjának érvényesítését a 

tananyag-kiválasztásban, a tananyag-

elrendezésben és a tananyag 

megközelítésében, feldolgozásában. Azaz a 

motiváció erőteljesebb hangsúlyát, a diák 

narratívái és metaforái és a magaskultúra 

narratívái és metaforái közötti találkozási pontok 

módszeres keresését.



• két évre redukálnám a kronologikus 

irodalomtanítást; vagy akár a három – talán még 

a négy – év kronológiát is el tudom fogadni, ha a 

kronológia mellett más rendezőelvek is 

markánsan jelentkeznek a (keret)tantervekben és 

tankönyvekben. Ha a szélességelv, a terjedelmi 

elv mellett hangsúlyosan érvényesül a mélységelv 

is



• Persze, hogy nem feltétlenül vált ki nagyobb motivációs 

hatást egy 20. századi mű, mint egy régi; DE számos 

modern írót előbb érdemes tanítani, mint Zrínyit, 

Dantét, Homéroszt, Balassit

• Nem a szerző-portré elv, hanem az elrendezett 

műcsoportok olvastatása a cél

• a világ legtöbb irodalomtanítási rendszerében –

lényegében néhány volt államszocialista ország 

kivételével – nem tanítanak az általános iskolában 

irodalomtörténetet –, ill. nem dívik a kronologikus 

elrendezés, a középiskolában pedig a kronológia 

általában csak egyike a rendezőelveknek, és szinte soha 

nem fogja át az iskolatípus egészét



• Négy és/vagy hat évig sehol nem tanítanak kronologikus 

irodalomtörténetet, ugyanis az angoltanítás, 

némettanítás, franciatanítás, finntanítás, dántanítás 

célja más, mint a két résztárgyra szakadt magyar 

nyelv és irodalomtanításé: ezekben az országokban 

a közoktatásban (!) az elsődleges cél a 

kommunikációs képességfejlesztés, a szövegértés és 

szövegalkotás tanítása, az önmegértés és 

önmeghatározás elősegítése és az állampolgárrá 

nevelés, ezekhez képest az irodalmi 

kánonközvetítésnek – hol jobban, hol kevésbé 

hangsúlyozott, de – mindenütt alárendelt szerepe 

van.



• vajon miért nem tapasztalható ez a teljességigény 

és rohanás azokban az országokban, ahol nem 

uralkodik a kronológia kizárólagossága?

• a módszer, pontosabban a kronologikus 

tananyag-elrendezés igenis időbeosztó faktor: az 

a tantervi-tankönyvi üzenet, hogy „végig kell 

mennem az irodalmon a kezdetektől a jelenig”, 

igenis a teljességet, a rohanást sugallja



• természetesen a jelen horizontja sem közvetlenül adott, 

és igen, a megértést éppen az időbeli távolság teszi 

nemegyszer lehetővé. A mi tankönyveink nem 

elszigetelt kortárs műveket tanítanak, hanem művek 

párbeszédét, műveket gyakran hatástörténetükbe vagy 

befogadástörténetükbe ágyazottan.



• Rend vagy káosz?

Műfaji logika

Narratopoétikai logika

Szociálpszichológiai logika

Archetipikus logika

A baj a kronologikusság kizárólagosságával van.



Források:

• https://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/Arat
o.html

• http://www.magyartanarok.freeweb.hu/Veres
_A_Kritika.html

• http://www.magyartanarok.freeweb.hu/Arato
_Kritika_valasz_VeresAnak.html

https://epa.oszk.hu/01200/01245/00016/Arato.html
http://www.magyartanarok.freeweb.hu/Veres_A_Kritika.html
http://www.magyartanarok.freeweb.hu/Arato_Kritika_valasz_VeresAnak.html


NAT (2012)

• A Magyartanárok Egyesületének véleménye a 2012-

es Nemzeti Alaptanterv tervezetéről: 

http://www.magyartanarok.freeweb.hu/NAT%2
0velemeny%202012%2003.pdf

(Elolvasandó! Nem azonosulni kell vele, hanem 

ismerni az érveit, tudni erről az álláspontról.)

• Alaptanterv = nemzeti hitvallás és minimum

• Kerettanterv = részletesebb ajánlások

http://www.magyartanarok.freeweb.hu/NAT velemeny 2012 03.pdf


Az A és B kerettantervek különbségei 

(2012)

• A = hivatalos állami kerettanterv (Oktatási 

Hivatal)

• B = alternatív, elfogadott kerettanterv (Fűzfa 

Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem)

(bővebben ld. a word óraszámos mellékletét is!)

• Antik kultúra és Biblia

A = 31 óra (nagyon sok)

B = 18 óra



• Szemléletmódbeli alapozás, bevezetés:

A = 0 óra (nagyon kevés…)

B = 15 óra

• Kortárs irodalom:

A = utolsó (12.) év végén 10 óra (kevés)

B = elosztva, újra és újra mintázva a tanmenetet, 

összesen a 4 év alatt 17 óra

• Kultúratudományos jelleg:

A = 4 óra (12. végén) - kevés

B = egyenletesen elszórva 25 óra!



• Részletesebb összehasonlítási lehetőség a 

legmarkánsabb különbségek közül néhányról 

külön wordben (kerettanterv lényegek c.)

• Bevezető hitvallások

• Határterületek

• Jókai Mór

• Arany János

(A lényegek félkövérrel, illetve pirossal kiemelve.)













Tananyag-elrendezés 

• Fűzfa Balázs tankönyvei: 

• 9. évfolyam: https://irodalmijelen.hu/05242013-1535/tulelsz-

pocok-fuzfa-balazs-irodalom09-cimu-tankonyverol

• 10: https://www.irodalmijelen.hu/05242013-1418/variaciok-

szabadsagra-gondolatok-fuzfa-balazs-irodalom10-cimu-

tankonyverol

• 11: https://www.irodalmijelen.hu/05242013-

1011/elmenykozpontu-tankonyvlapozgatas-kritika-fuzfa-balazs-

irodalom11-cimu

• 12: https://irodalmijelen.hu/05242013-0951/trendi-

tankonyvmagazin-kritika-fuzfa-balazs-irodalom12-cimu-

tankonyverol

• A sorozat koncepciótanulmánya: 

https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm

https://irodalmijelen.hu/05242013-1535/tulelsz-pocok-fuzfa-balazs-irodalom09-cimu-tankonyverol
https://www.irodalmijelen.hu/05242013-1418/variaciok-szabadsagra-gondolatok-fuzfa-balazs-irodalom10-cimu-tankonyverol
https://www.irodalmijelen.hu/05242013-1011/elmenykozpontu-tankonyvlapozgatas-kritika-fuzfa-balazs-irodalom11-cimu
https://irodalmijelen.hu/05242013-0951/trendi-tankonyvmagazin-kritika-fuzfa-balazs-irodalom12-cimu-tankonyverol
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm


Fűzfa tézisei

• egyre több holt anyagot tanítunk, miközben a 

társadalom igénye mindinkább az alkalmazkodó- és 

kommunikációképes, nyelveket beszélő, minél több 

„kulturális szótár”-t használni képes fiatalok iskolai 

képzésére, nevelésére irányul

• Ugyanezek a tendenciák jelzik az irodalomtörténet 

háttérbe szorulását a magyartanításban, s az 

irodalomnak elsősorban mint kulturális közegnek –

beszédmódnak – a használatára vonatkozó tanítási 

módszerek, tananyagok szükséges és elengedhetetlen 

előtérbe kerülését.



• A funkcióváltás kevésbé érzékelhető, de talán másik 

legfontosabb jellegzetessége, hogy az irodalomtanításnak 

a jövőben egyre inkább a világban létrejövő szöveges és 

egyéb típusú szimbólumok, szimbólumrendszerek 

megértésére, gyors működtetésére kell felkészítenie a 

diákokat.

• Fentiekkel összefüggésben várható, hogy az 

irodalomtanításban – és az egész magyar oktatási 

rendszerben – végre előtérbe kerül a reproduktivitással 

szemben a produktivitás, az ismétléssel szemben az 

örömelvű alkotás elve, összességében a kutatásnak mint 

állandó szellemi készenlétnek a tanítása, illetve az erre 

való felkészítés, a szellemi javak önélvezetén alapuló 

kreatív gondolkodási és létformák gyakorlása.



• A közelmúltban alapvetően átalakultak az irodalomtanítás 

„alapanyagá”-nak, magának a könyvnek, illetve az 

írásművek születésének technikai körülményei, a 

könyvnyomtatás munkafolyamata és technológiája, a 

folyóiratok, a heti- és napisajtó jellege és összetétele. 

Látnunk kell ezzel összefüggésben, hogy az írásművek 

nagyobb része ma már eredendően nem kézzel írva, még 

csak nem is írógépen születik, sőt ezt a nagyobbik részt ki 

sem nyomtatják papírra, hanem mindörökre „megmarad” 

egy virtuális világban. – Mindezen technológiai változások 

következtében új beszédmódok, új poétikák és új irodalmi 

értékrendszerek, értelmezési módok, eddig ismeretlen 

korpuszok, textúrák születtek és vannak születőben; 

közöttük digitális kritikai szövegkiadások is.



• Ugyanekkor megváltozni látszik nemcsak az írás, hanem az olvasás 

technológiája is. Sokkal nagyobb teret nyer az eddig megszokott, 

alapvetően lineáris, néma és individuális olvasástípus mellett a 

gyorsolvasás, a dinamikus olvasás, a képernyőolvasás, s helyenként 

megjelentek a közösségi, illetve a hangos olvasás alkalmai is a 

hétköznapokban.

• Individuális szakmai kánon: A (magyar)tanárok sajátságos 

helyzetére jellemző, hogy már eddig is kénytelenek voltak szakmai 

életük során kánonváltás(oka)t elviselni, ám mindenképpen új 

tendencia várható a jövőben azzal, hogy ilyesfajta kánonváltás – immár 

nem politikai, hanem mentális, közízlésbeli, tudományos stb. okokból –

egy szakmai életút során többször nemcsak lehetséges, hanem 

szükséges is lesz. Erre pedig gondolni kellene már a tanári képesítés 

megszerzése idején, illetve eleve ilyen típusú átrendeződések 

lehetőségeire szükséges felkészíteni már középiskolai tanítványainkat is. 

Egy új tankönyvsorozatba tehát bele kell kódolni – a könyvek 

struktúrájába és szövegébe egyaránt – az állandó változtatási 

lehetőségeket.



• Közösségi-tudományos szakmai kánon: Az 1989 után újraíródó 

irodalmi hagyomány egyre mozgékonyabb, dinamikusabb: egyfelől az 

oktatásban mind erősebb az igény a jelennel való állandó 

szembesülésre, a posztmodern irodalom tananyagbeli reflexiójára, 

másfelől pedig az egész magyar irodalomtörténet újraírását követhettük 

és követhetjük nyomon az ezredforduló körüli években – az 

irodalomtudomány egészének átalakulása közben (filozófiák, elméleti 

preferenciák, kutatási módszerek stb.).10 Különösen tekintettel kell 

lennünk egyfelől „az irodalomtudományok kultúratudományokká 

tágulásá”11-ra, vagyis arra a már részben bekövetkezett 

horizontváltásra, mely egyáltalán az irodalomtanítás tárgyának 

kijelölését érinti.12 Másrészt a szöveg- és papírkor utáni gép-13 és 

képkorszak – melyben már javában benne élünk –, illetve az irodalom 

(költészet) egyaránt egyik legfontosabb alkotó- és szervezőeleme, a 

költői kép lehetséges párhuzamaira az eddigieknél sokkal nagyobb 

hangsúlyt érdemes fektetnünk.14

https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#10.
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#11.
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#12.
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#13.
https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#14.


• Irodalomszemlélet: Alapvető kérdés, hogy mi kerül be 

a tananyagba, hogy milyen szemlélet alapján választjuk 

ki a tankönyvben is tárgyalandó műveket. Az 

oktatásügyi dokumentumok meghatározzák a 

mindenképpen tárgyalandó művek körét – ezek 

természetesen nem hagyhatók ki. Ugyanakkor azonban 

célszerű elmozdulást kezdeményeznünk az egyes 

életműveken belül, ahol a NAT és a Kerettanterv erre 

lehetőséget ad – a derűs életszemléletű, humoros, 

ironikus, a mai kor embere életszemléletének, illetve a 

diákok életkori sajátosságainak jobban megfelelő művek 

tárgyalása felé.15

https://epa.oszk.hu/01200/01245/00042/fb_0902.htm#15.


• köteteinkben a tananyagszervezés általában koncentrikus (téma, 

modul, motívum stb. szerint), illetve a jelentősebb szerzőknél 

(életművek) portré jellegű – az irodalomtörténet érzékelhető 

háttérmotívumként való jelenlétével.

• Az egész szöveghez képest szinte 50%-nyi kreatív, humoros feladat, 

kérdés, projektmunka szerepel (majd) a tankönyvekben – kutatásra, 

alkotásra, az irodalommal való élményszerű foglalkozásra biztatva 

az olvasókat.

• A sorozat szemléletmódjára nem az eldöntöttség és befejezettség, 

változtathatatlanság, hanem a gondolkodtatás, az Umberto Eco-i 

szemlélet lesz jellemző: vagyis hogy minden irodalmi műnek annyi 

értelmezési lehetősége van, ahány olvasója.

• A kreatív írás szépirodalmi lehetőségeit is szeretnénk megteremteni 

(verselés kötött és szabad formákban, novella-, drámaírás stb.)



• Hasonlóképpen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

megismerkedjenek az irodalomszakma határterületeivel, néhány 

irodalomhoz közeli hivatás jellemzőivel (tartalmi szerkesztő, 

olvasószerkesztő, műszaki szerkesztő, grafikus, korrektor, 

nyomdász stb.) Elképzelhetőnek tartjuk, hogy tanítványaink 

maguk tervezzenek, szerkesszenek verseskönyvet, újságot stb. –

tankönyvünk az ilyen munkához is szeretne ötleteket, adalékokat 

nyújtani.

• A színjátszást általában, illetve a drámajátékot különös 

fontossággal kezeljük.

• A korábban megszokott szöveghordozók mellett a CD-ROM, a 

DVD és az internet fokozott használatát erősítjük.

• A legérdeklődőbb diákok számára biztosítjuk a lehetőséget az 

irodalomtörténeti, irodalomtudományi kutatás módszertanával 

való megismerkedésre (elsősorban gyakorlati munka 

segítségével).



• Pethőné Nagy Csilla tankönyvei ismeretesek, 

módszertani kézikönyve kiemelten fontos 

(erősen ajánlott):

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachme

nts/modszertani_kezikonyv_001-372.pdf

• További használható szakirodalmak a tananyag-

strukturáláshoz (ajánlott):

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/sza

kmai_anyagok.php

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/modszertani_kezikonyv_001-372.pdf
http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/szakmai_anyagok.php


• Kísérleti tankönyvcsalád – SuliNova:

https://magyartanarok.wordpress.com/taneszkozok/

Arató László az alternatív tananyagelrendezésről: külön 

wordben (tananyagelrendezes_arato).

Sem a Fűzfa-féle, sem a SuliNova nem lett hivatalos tankönyv. 

Pethőné Nagy Csilla tankönyvcsaládja az lett, az utolsó 

időkig. Most újak készülnek. Amiről tudni kell még, az az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  (OFI) kevésbé jó 

visszhangot kiváltó digitális tankönyve:

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9/fejezet_01_fejeze

tnyito

Ezek mind alternatív innovációs útkeresésnek minősülnek.

https://magyartanarok.wordpress.com/taneszkozok/
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9/fejezet_01_fejezetnyito


Arató-Pála: A szöveg vonzásában c. sorozat

(Beavatás, Bejáratok, Átjárók, Kitérők)

Komédiatörténet: Plautus-Moliere-modern

Ódatörténet: Berzsenyi-Kölcsey-Kosztolányi-József  

Attila

Anakreón feltámadásai: Csokonai-Vas István-Géher 

István

Anekdotahagyomány: Jókai-Mikszáth-Móra-Krúdy-

Kosztolányi-Eszterházy

Horatius noster: Horatius-Berzsenyi-Petri

Itthon vagyok: Radnóti Nem tudhatom -

Vörösmarty Szózat - Kölcsey Hymnusa



Műfaji logika

Narratopoétikai logika

Szociálpszichológiai logika

Archetipikus logika

o Columbo = Hamlet

o Harry Potter = Nyilas Misi

o Jóbarátok = Moliere helyzetkomikumai

o Bruce Willis = Akhilleusz

o Valami Amerika Megáll az idő Eszerházy: 

Fuharosok



• A Kisfiúk és Nagyfiúk modulunk poétikai fókusza 

az elbeszélés alapvető tényezőinek (tér, idő, 

cselekmény, szereplők, nézőpont) és ezek 

kompozíciós-szegmentáló szerepének 

felismertetése, tematikus-szociálpszichológiai 

fókusza a beilleszkedés, a csoportnorma és a 

szerep fogalomhármasa. A sziget mint kísérleti 

laboratórium című modulunknak poétikai fókusza 

a modellszerűség és a példázatosság, tematikus 

fókusza pedig a civilizáció és barbárság ellentéte.



• Modulképző szempont lehet egy esztétikai 

minőség (pl. a komikum) vagy egy archetípus (pl. 

beavatás, fölemelkedés, ősz). Szükséges 

természetesen a keresztmetszeteket és 

hosszmetszeteket váltogatni, tehát 

szerzőcentrikus-portréisztikus, illetve 

korszakfeldolgozó mélyfúrásokra is szükség van 

a másfajta, problémacentrikus modulok mellett. 



• Az irodalomtörténet egészének metanarratívája helyett, 

illetve mellett a „kis elbeszélések”, a 

konvenciótörténetek tanítása is elősegítheti a történeti 

érzék és szemléletmód kifejlődését, másfelől 

ösztönözheti a művek egymással, illetve a mai 

befogadóval folytatott párbeszédét: az egy tanítási 

egységbe rendezett régebbi és újabb alkotások így 

mintegy „bevilágítják egymást” (Arató). A „tudat 

könyvtárában” nem kronologikus rendben 

sorakoznak a könyvek, s gyakran a későbbiek 

„szemüvegén át” olvassuk a korábbiakat, ebből az 

olvasói tapasztalatból pedig időben visszafele haladó 

hatástörténeti tanítási szerkezetek eredményeződhetnek.



• Az egyre optimálisabb készségszintű problémamegoldást és érdemi 

műélvezetet középpontba állító kompetenciaalapú megközelítések a 

szövegalkotás és a szövegértés terén például jellemző módon bizonyos 

ismeretek egyre bonyolultabb formákban vissza-visszatérő, egyre mélyebb 

elsajátíttatásában, gyakorlatoztatásában hisznek (koncentrikus elrendezés). 

Emellett jóval többször indokoltnak tartanák a mélyebb, elidőző 

műelemzéseket lehetővé tevő, nagyobb időtartamú köztes szakaszok 

beiktatását (teraszos típus), avagy olyasféle spirális elrendezést propagálnak, 

amelyben a lényeges tartalmakra és összefüggésekre az oktatási folyamat – pl. 

tematikus, archetipikus, műfaji vagy éppen lélektani modulok, vagyis több 

tanórán átívelő, projektszerű tananyag-blokkok formájában – rendszeresen 

visszatér, nem biztosítván feltétlenül plusz ismeretbővítést, „csupán” az 

addigiak biztosabb, többoldalú elsajátítását. Az imént megidézett moduláris

vagy a mozaikos (nem időrendi kompaktságot eredményező) elrendezés tehát a 

lineáris totalitást mellőzve – ám mindig valamilyen strukturáló vezérelvet 

működtetve – szervezi úgy a tananyag-blokkokat mint építőköveket, hogy az 

végezetül egészelvű ismereteket, ismeretcsomagokat eredményezzen, sokszor 

projekt-módszer keretében, amelynek mindig valamilyen konkrétabb közös 

produktum (pl. kiállítás, színelőadás, internetes prezentáció) a végeredménye.



A „kötelezők” kérdésköre
A kötelező olvasmányok és az irodalomtanítás közti 

kapcsolat egyszerre metaforikus és metonimikus.

• Egyesek szerint a kötelezők túlzott modernizációja hozzájárul a 

nemzeti kultúra hanyatlásához, míg mások úgy vélik, hogy az évtizedek 

óta változatlan olvasmányok lehetetlenné teszik a pedagógiai-társadalmi 

megújulást.

• Vannak, akik a mai gyerekek számára idegennek, nehezen olvashatónak 

tekintik a klasszikus kötelezőket, mások szerint viszont az olvasmányok 

egy része túlságosan populáris, igénytelen, aminek köszönhetően 

képtelen (nemzeti és/vagy egyetemes emberi) értékeket közvetíteni a 

fiatalok számára.

• Sokan gyerekellenesnek érzik az olvasásra kijelölt szövegeket, míg 

mások épp azt tartják a mai diákok számára a legnagyobb 

veszteségnek, ha nem ismerkednek meg a korábbi évtizedekben 

klasszikussá vált kötelezőkkel.



• Olyan olvasmányok, amelyek tanítását valamely iskolatípusban, 

oktatási szinten az oktatásügyi dokumentumok kötelezően előírják a 

tanárok számára. Szorosabban értve ezek volnának a kötelező 

olvasmányok. Tanárnak és diáknak a szabadsága ebben az esetben 

egyaránt kötött, hiszen egy központosított ideológiai-oktatásügyi 

célnak a végrehajtóiként értelmezhető a szerepük.

• Olyan szerzők/művek csoportja, amelyekből a tanár szabadon 

választhat, de kötelező valamit választania. Ezeket nevezhetjük 

kötelezően választható műveknek. Bár itt már valamelyest beszélhetünk 

a tanári autonómia érvényesüléséről, de a pedagógus választása 

mögött alapvetően valamilyen centralizált előírás húzódik meg.

• Olyan művek, amelyeket a tanár szabad döntése nyomán jelöl ki 

elolvasásra, anélkül, hogy bármilyen szabályozás vagy dokumentum 

előírná számára. Ezeket tekintjük a tanár által szabadon kijelölt kötelező 

olvasmánynak. A választást itt már csak a magyartanár saját döntése 

befolyásolja, amiben ideológiai, nyelvi-esztétikai és módszertani 

szempontok egyaránt szerepet játszhatnak.



• Célok az olvasmánylista meghatározásához:

– A nemzeti és európai műveltség, irodalmi hagyomány átadása. 

Ebben az esetben az irodalomoktatás elsődleges célja azoknak a 

kanonizált, klasszikus műveknek a feldolgozása, amelyek a 

kulturális örökség elengedhetetlen részeit képezik.

– Az irodalom élményszerűségével való megismertetés és az olvasóvá 

nevelés. Az irodalomtanítás célja, hogy az órák lehetőséget 

biztosítsanak az olvasás örömének megtapasztalására, aminek 

következtében kialakulhat a tanulókban az irodalom iránti 

fokozottabb érdeklődés.

– Szépirodalmi szövegekből kiindulva az adott korosztályt érintő 

életkori problémák vagy társadalmi kérdések megtárgyalása. Ez 

kapcsolódik az előző szemponthoz, amennyiben az irodalmi 

szövegek feldolgozásának a legfőbb motivációjává a személyes 

érintettség válik.

– A nyelvi kompetencia fejlesztése. Ebben az esetben az irodalmi 

szövegekkel való foglalatosság az általános szövegértési, 

szövegalkotási képességek fejlesztéséhez járul hozzá.



Az alaptantervi túlszabályozottság hátulütői:

• a NAT – törvényi szabályozás lévén – ritkán módosítható, így 

nem tudja követni az iskolai vagy társadalmi folyamatok 

esetleges változásait;

• nem teszi lehetővé a differenciálást az olvasmányok szabad 

választásával;

• nincs tekintettel a települések, iskolatípusok közötti kulturális 

különbségekre: ami egy elitgimnáziumban esetleg még 

érdemben elolvastatható, tanítható, az a szakképzésben vagy 

egy mélyszegénységi térség iskoláiban sokszor 

megvalósíthatatlan;

• a tanárt „hazugságra” kényszeríti, aki a gyengébb képességű 

osztályokban, iskolákban valódi elemzés helyett 

pótmegoldásokra kényszerül (cselekményismertetés, 

filmadaptáció megtekintése stb.).



Kölcsönös olvasmányok nehézségei:

• Alakulhat úgy, hogy a közös és kölcsönös olvasmányok esetében a 

tanárnak számos új szöveggel kell (rövid idő alatt) megismerkednie. 

Amennyiben az ő vezetésével dolgozzák fel a tanulók az egyes 

műveket, ehhez ráadásul meg kell találnia a megfelelő módszereket, 

munkaformákat is.

• Míg a klasszikus kötelezők a könyvtárakban és online formában is 

gond nélkül beszerezhetők, addig a diákok által javasolt 

alkotásokból nem biztos, hogy van elég elérhető példány az osztály 

minden tagja számára.

• A kölcsönös olvasmányok esetében előfordulhat – bár nem 

törvényszerű –, hogy a választott művekben részben vagy teljesen 

háttérbe szorul a szövegek esztétikai összetettsége. A tanárnak fel 

kell készülnie, hogy miképpen kezeli az ilyen alkotások 

feldolgozását (más-más okból, de sem a művek kizárólag kritikus 

irányultságú bírálata, sem a szövegalakítás sematikus jellegének 

elhallgatása nem tűnik célravezetőnek). (Gordon Győri 2009)



A számonkérés nehézségei:

• A tanár, aki sokadszorra olvasta a könyvet, sokkal behatóbban 

ismeri a szöveget, mint az első olvasatot maga mögött tudó 

diák. A tanulóknak így sok részlet közel sem olyan evidens 

(vagy emlékezetes), mint ahogy azt a pedagógus feltételezné.

• Az, hogy mit tart a tanár lényegesnek a szövegben, a saját 

értelmezésének függvénye. A diákok nem ismerik előre az 

interpretáció szempontjait, így nem biztos, hogy megjegyzik a 

hozzá kapcsolható cselekményelemeket, motívumokat stb.

• Kérdés, hogy csak a cselekményre kérdezzen a tanár (ami azt 

sugallhatja, hogy pusztán ennyi egy könyv lényege) vagy a 

szöveg egyéb aspektusaira is (amit viszont lehet, hogy az sem 

képes felidézni, aki egyébként olvasta a művet).



A számonkérés kapcsán: 

Érdemjegy összetétele az USA-ban:

• Órai aktivitás 25%

• Határidők betartása 10%

• Feladatok minősége 30%

• Előadói készségek 10%

• Anyanyelvi készségek 20%

• Pluszmunkák, társak segítése 5%



• A kötelező, közös, kölcsönös olvasmányfajtákat 

váltogatni kellene a tanév során

• Hagyományos olvasás: lineáris, verbális, 

strukturált, reflektáltan értelmező

• Internetes olvasás: hipertext, vizuális jellegű, 

flexibilis, tarka struktúrák, reflektálatlanul 

értelmező



Mi legyen a kötelező szövege?
• Rövidítés (tartalmi kivonat: 44 híres…)

• Átdolgozás: nyelvi archaizmusok ügye, terjedelem itt is 

(Nógrádi Gergely: Klasszikusok újramesélve sorozat…) DE: 

Nádasdy Ádám Bánk bán prózai fordítása („Miért a Bánk 

bánon tanulják meg a gyerekek a monotóniatűrést?” Fenyő 

D. ) klasszikus átírások: Lamb testvérek Shakespeare-meséi; 

Radnóti Don Quijotéja…

• Átírás: modernizált helyesírás: Balassi, Csokonai stb.

• Részlet (antológia régi hagyománya)

• Hangoskönyv, e-book

• Film- és színház „protézisek” (az intertextualitás, 

hagyománytörténés veszik el legtöbbször)



Kulcspontok:

• tengeri viharban úszni tanítani…

• csúszni kell a kánonnak felfelé! (ma 50 éves mű a vége, 1960-

ban 5-6 éves művek voltak…)

• tüntetően a lassú olvasás szükséges!

• 16 évesek konzervativizmusa  kortárs művészeti zaj kell! 

(kapudrog-metafora)

• 2013-as műlista megegyezik az 1978-assal…

• csinálj bármiből tananyagot, utálni fogják – a kortárs nem 

feltétlenül élvezhetőbb…

• Toldy Ferenc listája még ma is alap

• tananyagszervezés logikája vs. életkori logika



• Alapszöveg:

Gordon Győri János: Kötelező, közös, kölcsönös 

olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai 

olvasmányok kánonjában: 
http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/ggyj_0902.htm

Gyűjtőoldal a témában: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/22/igy-tudunk-a-

magasirodalomnak-jo-olvasokat-nevelni-arato-laszlo-kotelezo-

olvasmanyokrol-nemzeti-hagyomanyrol-es-popularis-irodalomrol/

http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/ggyj_0902.htm
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/22/igy-tudunk-a-magasirodalomnak-jo-olvasokat-nevelni-arato-laszlo-kotelezo-olvasmanyokrol-nemzeti-hagyomanyrol-es-popularis-irodalomrol/


Egy tanulságos vita

• Pro: Pálos Máté: Jókaival és Berzsenyivel csak 

kínozzuk a gyerekeinket:
https://www.origo.hu/kultura/20151023-kultura-magyar-irodalom-oktatas-

kortars.html

• Kontra: Orbán János Dénes: Nem a 

klasszikusokat kell kicserélni:
https://www.magyaridok.hu/velemeny/nem-klasszikusokat-kell-kicserelni-

93262/

• Rekontra: Farkas Balázs: Válasz:
https://balazsfarkas.com/2015/11/11/vita-az-irodalomoktatasrol-valasz-orban-

janos-denes-cikkere/

https://www.origo.hu/kultura/20151023-kultura-magyar-irodalom-oktatas-kortars.html
https://www.magyaridok.hu/velemeny/nem-klasszikusokat-kell-kicserelni-93262/
https://balazsfarkas.com/2015/11/11/vita-az-irodalomoktatasrol-valasz-orban-janos-denes-cikkere/


„Nemrég egy nagypapakorú ember azt mondta, 

nincs semmi baj a tananyaggal, hiszen neki is 

ezeket a műveket kellett elolvasnia, és nem volt 

vele semmi probléma. Megkérdeztem, olvasott-e 

Jósika Miklóst: esze ágában sem volt. Azt 

mondtam: nem értem, hogy lehet ilyen barbár, 

hogy nem találkozott azokkal a regényekkel, 

amelyek kötelezőek voltak az ő nagyapja 

számára[.]”

(Fenyő D. György)



Populáris irodalom, 

kortárs irodalom
• Alapvető írások: 

o Arató László: Dialógus a szakadékban

http://beszelo.c3.hu/cikkek/dialogus-a-

szakadekban

o Fűzfa Balázs: B típusú kerettanterv bevezetője

o Csobánka Zsuzsa: A „kortárs szemléletű” 

irodalomtanítás lehetőségei

https://ppk.elte.hu/file/csobanka_zsuzsa_emese_t

f_m.pdf

http://beszelo.c3.hu/cikkek/dialogus-a-szakadekban
https://ppk.elte.hu/file/csobanka_zsuzsa_emese_tf_m.pdf


• Az egyik gyakorta előkerülő sztereotípia a populáris 

kultúrát (és persze azok fogyasztóit) homogénnek tekinti. 

Ezek a kulturális termékek azonban maguk is rendkívül 

változatosak és sokfélék, mivel e produktumok egy 

részére az jellemző, hogy „a szerzői szándék szerint nem 

kívánnak minél szélesebb fogyasztóréteg számára 

hozzáférhetővé válni; tudatosan csakis meghatározott 

fogyasztói csoportokat szólítanak meg.” (Bárány 2014: 

47.) Ennek következtében a különböző identitásminták 

létrehozásában és megerősítésében érdekelt alkotások 

befogadói nem fognak automatikusan érdeklődni a 

populáris kultúra más műfajai iránt, vagyis „az operett, a 

kabaré vagy az életrajzi lektűr kedvelői nem feltétlenül 

rajonganak a kalandregényért, a krimiért és még kevésbé a 

sci-fi-ért” (Veres 2009: 15.).



• Nehezen igazolható, hogy az elit- és tömegkultúra 

viszonyát univerzálisan, minden korszakban egy bináris 

oppozíció szembenálló jelenségeiként kellene 

tekintenünk. Az avantgárd mozgalmak például a 

tömegek számára kívánták elérhetővé tenni a 

mindennapok világához közelítő műveiket (az más 

kérdés, hogy sok tekintetben távolabb kerültek a 

befogadóktól, mint bármelyik korábbi irányzat), illetve 

másik példaként említhetők a posztmodern művészi 

törekvések, amelyek a magaskultúra és a populáris 

regiszter keveredését úgy érvényesítik, hogy azok 

egymást átjárva, oda-vissza értelmezve képeznek 

dialógust az egyes alkotásokban.



• Ez utóbbiból következően történetileg, a mindenkori 

befogadás függvényében változhat, hogy mit tekintünk a 

populáris kultúrához tartozó alkotásnak. A ma 

klasszikusnak tekinthető szerzők műveinek jó része saját 

korában széles olvasóközönséget megszólító kulturális 

terméknek minősült: gondoljunk csak Shakespeare-nek a 

minél tágasabb társadalmi közeget megszólítani igyekvő 

dramaturgiai megoldásaira, a ma már a magyar romantikus 

próza klasszikusának számító Jókai 19. századi 

népszerűségére vagy a nemzeti alapműveltség formálójaként 

számon tartott Egri csillagok eredendő lektűr jellegére (Arató 

2016: 24–25.). És persze azt se feledjük, hogy a hosszú időn 

keresztül alantasnak, megvetettnek tekintett regény 

műfajának megítélése is komoly változáson ment keresztül 

az évszázadok során.



• A populáris alkotásokról általában azt tartják, hogy egyértelmű 

jelentéseket közvetítenek, értelmezésük nem jelent komoly 

nehézséget, mivel az ismétlések, a sematikus formálási elvet 

követő megoldások révén a befogadói elvárásoknak igyekeznek 

eleget tenni. Ez azonban nem igaz minden esetben: a nyitott 

struktúrákkal operáló filmek, sorozatok (pl. a Mátrix-trilógia, az 

Eredet, a Lost, a Twin Peaks), az összetett gondolatvilággal és 

retorikai megoldásokkal bíró dalszövegek vagy a műfaji sémákat 

önreflexív módon kiforgató filmek, regények (pl. Sikoly-

tetralógia, Rejtő Jenő légióstörténetei) ellentmondanak a 

befogadáshoz kapcsolt sztereotípiáknak (Bárány 2014: 54.). Az is 

igaz persze, hogy a művek megértése minden esetben 

konvenciókhoz igazodik, így az újdonság tételezése a befogadó 

előzetes tapasztalatain (és az ezáltal meghatározott elvárásain) 

múlik elsősorban, így „a poétikai újszerűség legalább annyira 

konvencionális és kontextuális tényezők függvénye, mint a 

hozzáférhetőség” (Bárány 2014: 56.).



• A befogadói igényekhez való alkalmazkodás feltételezése azt 

vonja maga után, hogy a populáris alkotásokra úgy szokás 

tekinteni, mint amelyek „biztonsági játékra” törekedve 

mindenben a konvenciók megőrzését szorgalmazzák műfaji és 

tematikus szempontból egyaránt (vagyis abban erősítenek meg, 

amit már eddig is tudtunk a világról, illetve az adott alkotás 

műfaji hagyományairól). A tömegkulturális termékek azonban 

nagyon is építenek a befogadói fantázia működésére, 

aktivizálására, csakúgy mint az újszerűség 

hatásmechanizmusainak működtetésére (Bárány 2014: 58.). És 

arról sem szabad megfeledkeznünk, milyen komoly 

szemléletformáló szerepe van a popkulturális alkotásoknak a 

társadalmi sztereotípiák, előítéletek lebontásában (és persze 

kiépítésében is): az etnikai kirekesztés elleni küzdelemre például 

egyaránt jelentős hatást gyakorol(t) az Egyesült Államokban a 

népszerű irodalom, a könnyűzene és a szórakoztató film (Veres 

2009: 13.).



Lehetséges érvek a populáris kultúra 

tanítása mellett:

• A populáris irodalom a kimeneti követelmény része.

• A populáris irodalom nagy segítséget jelenthet az 

olvasási kedv felkeltésében.

• A populáris kultúra tanórai tárgyalása nyitás a diákok 

saját világa felé.

• A populáris szövegek segítségével is megtaníthatók a 

szövegelemzés alapvető fogásai

• A populáris alkotások tárgyalása segítheti a tantárgyközi 

kapcsolódásokat



A populáris kultúra tanításának 

problémái:

• Nem érdemes kizárólagosságra törekedni

• Érdemes igazodni a tanulók érdeklődéséhez.

• Amennyire lehetséges, naprakésznek kell lenni a 

popkulturális trendek, divatok aktuális 

helyzetében



• Ilyen értelemben a lektűr inkább foglalja magában az 

elit és populáris regiszter közti átmenetet jelentő midcult

körébe sorolt alkotásokat. Némileg hasonló értelemben 

használja írásaiban Umberto Eco a minőségi bestseller

fogalmát, ami egyaránt magába foglalhatja az igényes 

„stratégiákat” alkalmazó, de alapvetően népszerűségre 

törekvő regényeket, és azokat a művészi igénnyel 

íródott szövegeket is, amelyek különféle 

befogadásesztétikai, befogadásszociológiai okokból 

kifolyólag széles rétegekben találják meg 

olvasóközönségüket. Eco ennek értelmében saját 

korának minőségi bestsellereként tekint például 

Shakespeare műveire és az Isteni Színjátékra is (Eco 

2004: 322–323.).



Felhasználási területek

• Ponyvaregények, lektűrök

• Képregények

• Megzenésített versek, dalszövegek, slam poetry

• Divatjelenségek, irodalmi kihívások az 

interneten



Populáris regiszter (Arató)
• Előszoba elmélet revíziója: lehet, hogy az antikvitás, a nagy közös 

alaptörténetek a közös „előszoba”, de a gyerekek a ház „nagyobb” szobájában 

laknak, a múlékony bútorokkal berendezettben…

• Az alaptörténetek csak variációikban taníthatók

• Szappanoperák helye a narratológiában, Columbo, Brad Pitt, Jóbarátok, Harry 

Potter stb.

• A tömegkultúrának nem bűne, hanem természete a gyors fogyasztás

• Cseh Tamás, Kispál, Tankcsapda

• Popkult kritikai megítélése: gyarmatosítja az életvilágot

• Pozitíve: a társadalmi kohézió egyfajta biztosítéka! 

• Popkult: normaközvetítő, szocializáló

• Elitkultúra: normakritika, gondolkodás

• A popkultútaszerű archetípusok előzetes megértési sémák

• „Hidat kell építenünk, s ez nem megy, ha a másik partot nem látjuk, 

illetve bombázandó ellenséges területként fogjuk föl.”



Kortárs óravázlatok 

(Feladatbankhoz)

• az Aegon Művészeti Díjhoz kapcsolódó kortárs 

irodalmi tananyagok, példaszerű módszertannal, 

elemző feldolgozással és feladatmintákkal (fontos!):

https://magyartanarok.wordpress.com/a

egon-muveszeti-dij/

(+ visszatérve a kötelezők kérdéséhez: 

https://irodalmijelen.hu/2014-aug-27-1040/roviditsuk-e-

kotelezoket)

https://magyartanarok.wordpress.com/aegon-muveszeti-dij/
https://irodalmijelen.hu/2014-aug-27-1040/roviditsuk-e-kotelezoket


Kreatív írás & irodalomtanítás

• Tematikus szám: Helikon folyóirat – Kreatív írás, 2015/1. 

(Főként Vass Norbert és Sulyok Blanka) http://real-

j.mtak.hu/6091/2/Helikon2015.1.pdf

• Czimer Györgyi, Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység 

fejlesztése, Bp., 2010, 59-66.

https://tehetseg.hu/sites/default/files/05_kotet_net.pdf

• Czimer Gy., Kovács Sz., Miklósvölgyi M.: Az irodalomtanítás 

új útjain, DE, Debrecen, 2015, 101-115.

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_ir

odalomtanitas_uj_utjain.pdf

http://real-j.mtak.hu/6091/2/Helikon2015.1.pdf
https://tehetseg.hu/sites/default/files/05_kotet_net.pdf
http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_utjain.pdf


• „A kreatív írás címszó alatt a legtöbb módszertani szakirodalom a 

fogalmazás, a szövegalkotás változatos módszerek, témák és 

munkaformák felhasználásával történő gyakorlását, fejlesztését érti. A 

megnevezésben a fő hangsúly a kreativitáson, a szokványos iskolai 

fogalmazási feladatoktól való eltérésen van.” (Raátz 2008) 

• Dianne Doubtfire: A kreatív írás tanításának nem valamiféle 

szabálykontroll a lényege, és nem célja az írói „klónozás” sem, hanem 

bevezetni igyekszik az idők folyamán kialakult szövegszerkesztési és 

alkotási technikákba, hogy ezek elsajátítása után az egyén képes legyen 

a szabályszerűtől, a kánontól való tudatos eltérésre is (Doubtfire 1996: 

2.). 

• A kreatív írás tehát egyfajta írásmódszertan és speciális szövegalkotás, 

melynek szorosabb értelemben vett professzionálisabb, hangsúlyosan 

az artisztikus íráshoz köthető praxisa is elkülöníthető (elsősorban a 

közép- és felsőoktatás világában), illetve a hagyományos értelemben 

vett szövegalkotás gyakorlatait mintegy kiegészítve a közoktatás alsóbb 

szintjein is egyre bevettebb oktatási perspektíva. 



Történeti előzmények

• 18. sz.: kollégiumi deákos kultúra (Csokonai)

• 20. sz.: Négyesy-szeminárium

• Lator László szemináriumai (ELTE)

• Klebelsberg Kunó 24-es reformja (havi 

háziesszé)

• Rendszerváltás után: Lackfi János (PPKE)

• USA: 19. sz. vége (1880-1945 az első nagy 

szakasz)

• USSR: 1930-as évek



USA

• Kezdetben nem Wissenschaft, hanem Bildung

• Tudást és praxist egyesítő életvitelhez kell: szófia-

tekhné-fronézis (önazonos, egészséges szubjektum 

eszménye itt is)

• nem filológia, nem nyelvészet, nem is teljesen kritika, 

hanem neohumanista örökség

• holisztikus tudáseszmény

• 1945 után specializálódás, a központok élére írók 

kerültek…. (művészek, nem tudósok)

• Elpiacosodás, kiüresedés, eltömegesedés



• A kreatív írás tanításával szemben hagyományosan 

szkeptikusabb Nyugat-Európa olyan országaiban 

ugyanakkor, ahol a filmipar és az irodalmi piac mérete 

nem jelentős, a kreatív írás tanfolyamok célja 

kinyilvánítottan inkább az, hogy jó és érzékeny olvasókat 

neveljenek, vagyis hogy a piac méretét növeljék. Ilyen 

hely például Finnország, közelebbről a Jyväskyläi 

Egyetem

• M.O.: az egyetemeken induló kreatív írás kurzusok – de 

hozzátehetjük: a privát, idényszerű „mesterkurzusok” is 

– azt kívánják elhitetni a jelentkezőkkel, hogy 

elvégzésük hozzá fogja segíteni őket ahhoz, hogy 

később íróként érvényesüljenek.



Problémák
• Fontos tehát hangsúlyozni a mára jócskán elhalványuló 

korai amerikai megkülönböztetés érvényét: írástudó – az 

irodalmiságot ezáltal is mélyebben ismerő – kompetens

állampolgárok, és a jövőben potenciálisan sikeres 

írópalánták képzése két markánsan különböző cél. Már 

csak azért is, mert az író-központú kreatív írás mintegy 

gazdaságilag kívánja hasznosítani a maradéktalan 

önkifejezés „romantikus amerikai álmát” (McGurl 2015: 

42; Codau 2015: 127.). A fronétikus szövegközpontúságtól a 

zsenikultusszal jegyes énközpontúság felé történő 

elcsúszás ugyanis legtöbbször hamis illúziókat kerget…

• „ízlésdiktatúrák”, önbecsapás



• Lackfi János szerint az elsődleges cél az artisztikus írás, vagyis a 

vers- és prózaalkotás szakmai részével való megismerkedés, 

illetve ennek gyakoroltatása, egyfajta jó értelemben vett „gyártás-

szempontú” – vagyis produktív-alkotó – oktatás (Lackfi 2014). 

Tapasztalatai szerint a művészi igényű írás gyakorlása három 

fontos kapcsolódó stúdiummal eredményes: 

• a kortárs magyar és külföldi irodalom minél mélyebb ismeretével, 

az élő művekkel való folytonos kapcsolattartással; 

• a klasszikus, a modern, illetve a kortárs (egymással is 

összekapcsolódó) irodalmi művek kifejezetten írástechnikai 

szempontú olvasásával, amely kimondottan figyel az olvasó 

befolyásolásának, a figyelem irányításának szakmai trükkjeire, 

vagyis a szövegek manipulációs felhajtóerejének fogásaira; 

• a „világra való nyitottság”, illetve az írásra kiválasztott téma iránti 

alkotói figyelem kialakításával. 



Czimer Györgyi

• A kreatív írás a reflexív gondolkodás eszköze.

• Az ilyen értelmű íráspraxis ösztönzője lehet a nyelvvel való 

játék öröme, a lelki sebek gyógyításának terápiája, a világ 

kíváncsi megragadása, fő funkciói pedig: 

• az írás alkotó- és folyamatjellegének tudatosítása; 

• az írásbeli műfajok normáinak megismerése; 

• a szépirodalmi szövegek teremtett világainak hatékonyabb 

megértése; 

• a kritikai gondolkodás, a képzelőerő, az empátia, a 

tolerancia fejlesztése (Czimer 2016: 131.). 



• Czimer anyaga elsősorban a szépirodalmi szövegek alkotásának 

technikáit próbáltatja ki, mesterfogásokat gyakoroltat, négy alapirányra 

építve: 

• az éber nyitottsággal párosult témafókuszált alkotói figyelem; 

• a kortárs élő, illetve a külföldi irodalommal való minél rendszeresebb 

párbeszéd; 

• a műveknek kifejezetten írástechnikai szempontú olvasása, figyelve az 

olvasó irányításának szakmai trükkjeire is; 

• a szépirodalmi műfajok írásának gyakorlása (Czimer 2016: 131–132.). 

• Czimer az analízis (azonosítás, kimutatás, válogatás, elkülönítés, 

csoportosítás, indítékok, okok és következmények keresése, 

szegmentálás ), a szintézis (tervezést, kombináló, szerkesztő 

tevékenységet, szövegalkotó, megoldásokat javasló gondolkodási 

eljárások), illetve az értékelés (következtetés, érvelés, cáfolat, magyarázat, 

összefoglalás, bizonyítás, rangsorolás, döntés, megítélés, kritériumállítás 

)kognitív aspektusait emeli ki a kreatív írás processzusában. 



• Molnár Gábor Tamás hasonló: metakognitív 

tudatosság, ágensi szerep, lassulás

• Dobozi Eszter: a fikcióteremtés hozadékai 

(modellezés, gondolatkísérlet, szimulációk, 

„fogolydilemmák”, önterápia, művészi 

önkifejezés)



• A tanárnak el kell fogadnia, hogy a tudás megszerzésének számos 

forrása van, miként egy-egy irodalmi műnek számos olvasata. A 

tanárnak, főként a kreatív írást oktató tehetségfejlesztőnek, az a 

feladata, hogy segítse a diákokat mint író-olvasó fiatalembereket saját 

jelentéseik megteremtésében. Bíznia kell abban, hogy tanítványai akkor 

is eredményesen tudnak gondolkodni, tevékenykedni, ha ő személyesen 

éppen nincs jelen a folyamatban. Az irodalomtanítás ebben a távlatban 

nem ismeretátadás vagy közvetítés, hanem az ismeretek és képességek 

hatékony, az alkotási folyamatban is felhasználható rendszerbe 

szerveződése. A tanulási folyamat középpontjában így tehát a tanulók 

személyes ismereteinek és ismeretrendszereinek bővülése, változása, 

újraépítése áll. Az így értett tanulási környezetben a tanár a tanulási 

tevékenység megszervezője és összehangolója  – vagyis moderátor, 

facilitátor, nem pedig médium (vö. mindehhez a megkülönböztetést a 

tanár transzferáló vs. transzmitter szerepéről).



Műveleti tér

• Esztétikai idealizmus

• Materialitás, medialitás, reprezentáció

• Írásjelenet: nyelv, gesztus, instrumentalitás

• Az író nem zseni, hanem „kombinátor”

• Kimenetek: A nézőpontváltás, a belehelyezkedés, az 

identifikáció és interiorizáció, a modellezés, az algoritmizálás, 

az empátia, a formaérzékenység, a problémamegoldás, a 

reflektív érzékenyítés, az önépítés és önismeret



Összefoglaló gyakorlatias anyag a 

Feladatbankhoz

• Czimer Györgyi, Bevezetés a szépirodalmi szövegek 

írásába = Élményközpontú irodalomtanítás, 

sorozatszerk. Fűzfa Balázs, SUP, 2016, 129-206.

https://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf

https://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf


Élményközpontúság, 

fesztiválosítás

• Gyűjtőoldal, elméleti bevezetővel:

https://irodalom.unideb.hu/hu/fesztivalizacio-

irom

https://irodalom.unideb.hu/hu/fesztivalizacio-irom


Irodalomtanítás és online világ

• Játékosítás (gamifikáció):

A Wikipédia kivételesen szakszerű és informatív 

szócikke: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gamifik%C3%A1ci%C

3%B3

Új Pedagógiai Szemle, 2016/3-4: 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-

szemle/lapszamok/2016-3-4 (Jakab György és tsai., 

Rigóczki Csaba, Fromann Richárd és tsa. Tanulmányai)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gamifik%C3%A1ci%C3%B3
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/lapszamok/2016-3-4


IKT és irodalomtanítás

• Egy átfogó tanulmány Gonda Zsuzsától (ELTE): 

http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_4.html

• Kovács Szilvia ismertetése (22-24. o.): 

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_u

tjain.pdf

Fegyverneki Gergő (Debrecen) kötetei:

o Játék, munka, tanulás. A 21. századi projektmódszer kézikönyve pedagógusoknak 

(2018)

o Tiéd a pálya! Projekt-és feladatbank pályaorientációs témanapra pedagógusoknak (2018)

o A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak. Módszertani és technikai ötletek a mobilozó 

tanulókhoz (2017)

o A kaméleon-pedagógus így csinálja... Inspiráló ötletek modern pedagógusoknak (2017)

o IKT-s ötlettár. Gyorstalpaló digitáliskultúra-azonos pedagógiából kezdőknek és 

haladóknak (2016)

http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_4.html
http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/docs/az_irodalomtanitas_uj_utjain.pdf


A szakmai identitás ápolása
• Társaságok, amelyekhez jó tartozni, anyagok amelyekről 

jó tudni:

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/linkek.php

Vagy itt:

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/linkek.php

A Magyartanárok Egyesületének honlapját folyamatosan 

érdemes látogatni, anyagait, lehetőségeit megismerni, 

elmenni a konferenciáikra, tréningjeikre, nyári 

módszertani táborukba. Mindez nagy segítség tud lenni 

burning out ellen… 

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/linkek.php
http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/linkek.php


Az egyik legfontosabb kötet:

• Irodalomtanítás a harmadik évezredben (2006)

http://mek.oszk.hu/22000/22017/22017.pdf

(+ Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi 

Tankönyvek III.: Az irodalomtanítás aktuális 

kihívásai – hamarosan…)

http://mek.oszk.hu/22000/22017/22017.pdf

