
Erdélyi Margit 
 

Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban 
 
 
A magyar nyelv és irodalom újszerű általános és középiskolai tantervei megváltoztathatják 

az eddigiek során megcsontosodottnak mondható szemléleteket az irodalomtanításban. Az 
irodalomtörténeti gondolkodás háttérbe szorulása az oktatás módszertani célzatainak meg-
erősödését az irodalomelméleti szempontok nagyobb érvényesítésével segíti. Megszűnőben van a 
tananyagot tervezők teljesség iránti igénye. Az irodalomoktatás történeti szempontjai szerint 
kimaradt a korrajz, a történelmi háttér vizsgálata, az életrajzok oktatása, szelektálódik a régi 
magyar irodalom, merthogy mennyiségében és minőségében is újragondolást, sőt kíméletlen 
megválogatást követel ez a tervezés. Az időtényező és a többi tantárgy óriási térnyerése (pl. idegen 
nyelvek, számítástechnika, a reál ill. természettudományi tárgyak megerősödött vonzásköre, a 
divatszakmák túlburjánzása) a humánok rovására már látványos az iskola középső fokán is.  

A tanárképzés tanulmányi programjai megközelítőleg azonosak a különböző felsőoktatási 
intézményekben. A Selye János Egyetem Tanárképző Karán a magyar nyelv és irodalom kilenc 
szakpárosításban érvényesül, s azon kívül felvállalja az óvó- és tanítóképzés magyar nyelv és 
irodalom programját is. Az irodalomtanárra vonatkozó kompetenciák kiépítését a többi idegen 
nyelv és irodalom szak programjával együtt oldjuk meg. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
immár három fokon nyújtja a képzést: BA, MA és PhD szinten. A magyar szakon belül arányosan 
megoldott a nyelvtudományi és irodalomtudományi diszciplínák megjelentetése, persze a 
legszélsőbb határokat súroló, előírt minimális óraszámban. Az akkreditációs anyag 
összeállításakor gondosan fontolóra vettük, hogy az adott lehetőségek között mennyi órát 
(előadást és szemináriumot) szánhatunk az irodalomtörténetek (magyar és világirodalom), az 
irodalomelmélet, a recepcióelméletek, a komparatisztika, az irodalomkritika, a gyermek- és ifjúsági 
irodalom oktatására, a módszertani diszciplínákra, illetve az általunk fontosnak tartott 
drámaelmélet, színházelmélet, filmesztétika beiktatására. Úgy véltük, a kor követelményének 
leginkább akkor tudunk megfelelni, ha az elmélyülés mellett a sokszínűség, a többféle rálátás 
lehetőségét is biztosítjuk hallgatóinknak. Meggyőződésünk, hogy tanárnak készülő abszolvenseink 
kellő felkészültséggel rendelkeznek.  

A korábbi műveltségeszményt, a teljességre törekvő kulturális kódrendszert új elvárások, új 
célok váltják fel, amelyek elsődlegesen a tudás hasznosíthatóságát célozzák meg. Ezek az 
intenciók nem csupán irodalmi vonatkozásúak, hanem jóval tágabb horizontokat súrolnak: az 
Európai Unió elképzeléseit, illetve a Kárpát-medence nemzeti /regionális/etnikai kultúrájának 
besorakozását, s mindezek az ember által teremtett értékeknek nem csupán megőrzését, hanem 
továbbfejlesztését is jelentik valamilyen módon. A kinyílt világ a kultúrák nyitottságát is 
eredményezte. Az irodalomtudományi vizsgálódás hangsúlyai a jelenkori tudományos 
szemléletekre, fogalom-használatra, beszédmódra, a szöveg nyitottságára hívják fel a figyelmet, 
meghatározóvá válik a formakomponensek vizsgálata. Az eddig inkább passzív befogadó/olvasó 
a szövegek szakértőjévé válhat, egyedi módon értelmezhet, viszonyíthat, interpretációjával maga 
is formálhatja/tökéletesítheti a műalkotást avagy annak értelmezését. Az irodalomtudomány és az 
irodalomtanítás a köztük lévő nagy eltérések ellenére is csak közösen tudja kidolgozni, 



megajánlani az olyan irodalomértési stratégiákat, amelyek segítik a kor követelményeinek 
megfelelő olvasói, irodalomtanári felkészülést. Az újabb és újabb irodalmi korszakváltások új 
elméleteket, értelmezési technikákat is létrehoztak, s ezeket az irodalomoktatásnak követnie kell – 
természetesen – elsőként a felsőoktatásban, majd fokozatosan beépítve az alsóbb szinteken is. Mi 
most nem kívánjuk történetiségében vizsgálni az irodalomtudomány és irodalomtanítás 
szimbiózisát, csupán néhány kiemelt problémakörre koncentrálva mutatnánk be összetettségét. 
Az irodalomelméleti alapú gondolkodás a műelemzésre koncentrál, ezért lehet a modern 
irodalomtanítás elsődleges bázisa. A forma által történő megértést, az önmegismerés lehetőségét, 
a művészetekre való érzékenységet az irodalomelméleti ismeretek által tudja az oktatás 
közvetíteni. Tehát a tankönyvek, tansegédletek, a tanári kompetenciák, módszerek, eljárások a 
föntiekhez igazodva lesznek hatékonyak. Vannak és lesznek olyan irodalomtanítási modellek 
(vagy modulok), amelyek megvigyázzák az irodalom nyelvi esetleg nem nyelvi megoldásait. Ezek a 
különböző intepretáció- és recepcióelméletek esszenciáját tananyaggá tömörítik, így létrejöhet egy 
Bókay Antal által textuális - tárgyi típusú irodalomfelfogás, egy újszerűnek nevezett modell, s az 
ennek alapján megvalósítható irodalomtanítás biztosítja az irodalmiság-tudást, illetve:  

1. az irodalomhoz való eljutás előfeltételeit;  

2. meghatározza az irodalom jelenségének formai összetevőiről való szükséges tudást;  

3. értékeli és méri azokat a tevékenységi formákat, amelyek a szövegek megértésbe épí-
tettségének tudatosítása kapcsán szükségesek.  

Az irodalomról, kultúráról történő újszerű diszkurzus soktényezős rendszer, amely magában 
foglalja az irodalomhoz való eljutást, a kultúrát mint beszédkontextust, az irodalmi és kulturális 
szótárt. Az irodalmi szöveg értékelése a megértés kódja; a metanyelvi alapok érvénye, majd a 
megértési aktusok vitája – az interpretációk interpretációja.1  

Veres András mintegy vitát indítva, voltaképpen az irodalomtörténeti oktatási gyakorlat 
fenntartása mellett érvel, noha ő is kerülendőnek tartja az irodalomtörténeti kronológia 
kizárólagosságát, dominanciáját. „Ha valaki a teljesség ígéretében tanít, nyilván kifut az időből – 
ez könnyen belátható. De nem világos, hogy miért a kronologikus tananyag-elrendezést kell 
okolni az abszurd teljesség-igényért. (…) Végül is a kronológia egy formális, önmagában üres 
koordináta-rendszer, amelynek az időbeli pozicionálás az egyetlen, de mással pótolható funkciója. 
Vele kapcsolatosan nem indokolt sem az elaprózás, sem a teljesség-igény vádja. Mert a 
kronologikus váz csupán keret; az pedig, hogy mivel töltjük ki, már a mi értékszempontjaink és 
rendezési stratégiánk függvénye.”2 Szerzőnk ebben a tanulmányában meglehetős részletességgel 
dolgozza ki az irodalomtörténeti szempontú oktatást pártoló érveket, s több esetben kitér a tanári 
feladatokra is. „A magyar tanárok nincsenek irigylésre méltó helyzetben. Sokan úgy tesznek, 
mintha most is a felsőbb hatalmak döntenének helyettük. Van, aki úgy gondolja: az egyetemre 
kellene bízni az irodalomtörténet oktatását. Persze ez azzal járna, hogy idővel csak a bölcsészek 
tudnák, hogy mi fán terem. Mások azt mondják: nem a szövegek története a fontos, hanem a 
szövegekből kinyerhető történelem. (Ami akár megoldás is lehetne, ha tudnák, hogyan kell 
´kinyerni´.) Sokan csak azt érzékelik, hogy megszűntek a biztos fogódzók, hogy magukra 
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Budapest: Gondolat Kiadó, 2003, 529. 



maradtak, és még magukra sem számíthatnak. Végül vannak olyanok is (nem valami sokan), akik 
lázasan keresik a piacon az éppen kelendő árut, mert szeretnének korszerűek lenni. Az 
irodalomtörténeti megközelítés elutasítása mögött is efféle „lépéstartó” motivációt sejtek. Az 
eredmény viszont fölöttébb kétséges, mert nem állítanak semmi olyat a fejlődés-modell helyébe, 
ami belátható előnyökkel kecsegtet.”3  

Veres András az egyik hatásos megközelítési módnak tartja az irodalomtörténetit, ti. a 
tananyagba tartozó műveknek és azok értelmezésének elrendezésére sokféle lehetőség adódik. 
Úgymint a tematikus csoportosítás, vagy az irodalomtörténeti szempont felvezetőként 
funkcionálhatna egy más aspektusú rendezéshez. Olyan fontosnak tartja az irodalomtanítás 
alapozását mint a matematikáét, amikor is sok múlik az első megközelítéseken: miként 
ismerkedünk meg a tanulással, a betűvel, a könyvvel.4  

A művészettudományoknak megkerülhetetlen sajátossága, hogy szétválaszthatatlan bennük 
a vizsgálat tárgya és a vizsgálódó, az interpretátor. Kulcsár Szabó Ernő tömör magyarázatot ad a 
jelenségre: „Értelmező és értelmezés tárgya azért nem képes elkülönülni egymástól, mert a tárgyat 
– miközben értelmezi – imagináriusan maga az interpretáció hozza létre sajátmaga számára.”5 
Ebből leegyszerűsítve az következik, hogy ugyanaz a szöveg más-más hatást gyakorolhat a 
különböző olvasókra, s ez a hatás ugyancsak változhat egy-egy újraolvasás esetében is.  

A műalkotás vagy irodalmi mű definíciói több esetben is erősítik az irodalomtanár 
dilemmáit. Ha elfogadjuk a meghatározást, hogy a műalkotás legfontosabb tulajdonsága, miszerint 
esztétikumot tartalmaz, rájövünk, hogy az irodalomtudományi vizsgálódás nem tud minden 
kérdésünkre válaszolni, ezért még mindig az esztétika rendszerében való jártasság is fontosnak 
minősül. Az irodalmi mű esztétikumának alapforrása pedig az adott nyelven megfogalmazott 
szöveg, a megértés-értelmezés folyamata elképzelhetetlen nyelvismeret, nyelvi felkészültség, a 
nyelv specifikumainak felismerése nélkül.  

A második ezredvég több irodalmi iskolája megfogalmazta azt is, hogy az irodalom 
nemcsak esztétikai élvezetet nyújtó gyűjteménytár, hanem kulturális identitások, szemléletmódok, 
világképek létrehozásának, átörökítésének, besulykolásának egyik intézményrendszere is. Ezzel 
függ össze a kánon fogalma, amely koronként és kultúránként változó szemléletmód és az 
irodalmi művek kiválasztását, értelmezését, rangsorolását, osztályozását elősegítő 
szempontrendszer, mely többnyire szorosan kötődik egy adott kultúra pillanatnyi állapotához, 
mintegy annak kifejezésére szolgál.6 Az irodalom sokszínűségét mutatja az az irodalmat értékelő 
ugyancsak kánont teremtő kritika is, amelyet majd az idő és olvasottság függvényében az 
irodalomtörténet is kanonizál aszerint, hogy milyen műveket prezentál olvasóinak.  

Az irodalomtanár további kérdésére, azaz miként lehet jó vagy jelentős irodalmi művet 
létrehozni, ismét nem válaszol egyértelműen az irodalomtudomány. A műalkotás, azaz az irodalmi 
mű definíciójával továbbra is küszködünk, merthogy minden mű egyedi módon teremti meg saját 
esztétikumát, sajátságos értékeit. Ugyanakkor a műnemi, műfaji kérdések megvilágításának 
gondjai, metodikai vetületei is bőséggel megjelennek a tanításban. A fogalomhasználat 
pontatlanságait helyretenni sokszor a folyamatos változások vagy szemléletváltozások miatt sem 
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tudja az okító tanár. Pl. a világirodalom vizsgálata során a goethei fogalom elterjedt ugyan, amely 
szerint a világirodalmi rang az általánosan emberivel, az esztétikai értékkel és egyetemességgel 
hozható összefüggésbe. Alaposabb vizsgálódás után láthatjuk, hogy e hierarchizálás nem mindig 
mentes az előítéletektől, az intézmények elvárásaitól, a fordítótól, az olvasó idegennyelv-
ismeretétől. Szegedy – Maszák Mihály tézise szerint minden összehasonlításkor minőségi 
különbséget kell tenni. Más, ha (1)az olvasó saját anyanyelvén olvas, (2) ha fordításban és (3) ha 
idegen nyelven, eredetiben. A háromféle helyzet az irodalmi mű megértésének három különböző 
módját képviseli. Ebben az esetben megkérdőjelezhető az egységes világirodalom fogalma, hiszen 
minden nyelvterületnek saját világirodalom-képzete van.7 Molnár Gábor Tamás tömörítő 
megjegyzése, miszerint „Magyar nyelven azt érdemes világirodalomnak nevezni, ami magyar 
fordításban olvasható idegen szerzőktől”8 - követhetőnek látszik a tanári gyakorlatban. Persze 
bonyolítja a kérdést, hogy a „sztárírók”, a bestseller-írók is színesítik a helyzetet, mivel egy 
könnyebben fordítható írás nagyobb világirodalmi rangra tehet szert, mint egy másik a nyelvi 
kötődése miatt. Gyakori eset, hogy a prózát inkább fordítják mint a verseket, a kevésbé 
terjedelmes regényt inkább mint a több köteteseket stb. Ne szalasszuk el megjegyezni azonban, 
hogy a fordításnak azáltal, hogy „biztosítja a szellemi cserekereskedelmet”, óriási értékközvetítő, 
értékőrző szerepe is van a művészettudomány világában, az interkulturális dialógusok, újszerű 
művelődésmodellek megvalósításában.9 A magyar nemzeti irodalom, vagy a nemzetiségi, etnikai 
ill. a határon túli magyar irodalom fogalomhasználat folyamatos viszonyításokban, 
módosulásokban, újraelnevezésekben jelenítődik meg, az utóbbiak természetesen − 
értékteremtésük függvényében − besorakoznak mind a nemzeti, mind a világirodalom 
fogalomkörébe.  

A posztmodern megjelenésével teljességgel megváltoznak az irodalom módszertanának elvi 
felfogásai. A modern kor embere még hitt abban, hogy a fejlődés lényege generációk 
tapasztalatainak, eredményeinek összegzése, amely által képesek vagyunk megismerni környező 
világunkat. Lyotard, a posztmodern egyik legjelentősebb elméleti szakembere éppen az 
ellenkezőjét állítja az előbbi vélekedésnek. Szerinte nincs folyamatos előrehaladás, hanem  mivel 
bizonyos érdekcsoportok céljait szolgálta az ún. „nagy elbeszélések” ideje, ezért a mostani „kis 
elbeszélések ideje” a sokszínűséget hozta be szemléletünkbe. Mindent eddig sem tudott leírni a 
tudomány – ha leírta, az sokszor tele volt ellentmondásokkal, illetve csupán addig élt egy-egy 
szemlélet, míg felül nem írta őt egy következő elmélet. A hatalom és legitimáció viszonyának 
vizsgálatában a posztmodern felszínre hozza a tabut, az eltitkoltat, a mást. E kor gondolkodója 
nem ismeri el az egyetlen norma érvényességét, szívesen vizsgál több lehetőséget, még a 
periferikus jelenségeket is. A posztmodern irodalomfelfogás nagy paradigmaváltással jár együtt a 
szerző − mű − olvasó hármas viszonylatában, amikor is a szerzőnek egyre kevesebb szerepet 
tulajdonít. Ha a modern elhatárolódott a hagyományoktól, a posztmodern tudatosan épít a 
korábban született alkotásokra és alkotásokból. Az irodalmi műveknek mind az írása, mind az 
olvasása fókuszba kerül. A művészet fogalma ugyancsak átértékelődik a modernhez képest. A 
piedesztálra emelt művészet-fogalom átvált a sokszínű művészetekre, sőt, az egyedi 
műalkotásokra, merthogy sok esetben nehéz besorolni egyiket-másikat valamely művészetbe, 
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műfajba vagy irányzatba. A posztmodern kor – nyitottsága révén – tudatosítja ugyan, de nem 
kívánja szétválasztani az elit és populáris művészeteket sem, elfogadóbb a szórakoztató, 
valamiféle élményt nyújtó lektűr, horror, krimi, science-fiction iránt, műértékelésében a 
funkcionálást tekinti elsődlegesnek. A posztmodern világ egy alaposan megváltozott információs 
társadalom lett, ahol is a médiahatás következtében a valóság és fiktív viszonya is átalakult, olykor 
a kettőt nehéz szétválasztani is. A nyomtatott média, a tévé, a rádió, az internet olyan hatalomra 
tettek szert, hogy napirenden befolyásolják az ember és világa viszonyát, az ember gondolkodását, 
pszichikumát, az ember építő vagy önpusztító hajlamait. E csupán érintőlegesen vázolt új 
korstílus teljességében megmutatja magát (különös sajátosságait) a művészetek, az irodalom 
minden műnemi/műfaji vetületében. Ezek tanulása (újratanulása) majd megfelelő módon történő 
átadása folyamatos, rugalmas felkészülésre készteti az irodalomtanárt. Sokszínű lett, alapjaiban 
megváltozott az alkotók gondolkodása, az irodalomtudományi gondolkodás, s mindezek 
magukhoz igazítják az irodalomtanítás szükségszerű változásait, sokszínűségét is.  

A posztmodern fogalomhasználata és magyarázatai gyakran azonosak az útvesztő 
fogalmával. Konszenzust igényel az értelmezések sokasága, miszerint korszakfogalomról, 
irányzatról, szemléletmódról beszéljünk-e a posztmodern esetében. A Kulcsár Szabó Ernő által 
alkalmazott korszakolási elv szerint a modern és posztmodern ideje a következőképpen 
vázolható:  

- Klasszikus modernség vagy esztéta modernség: kb. 1860-1910  

- Történeti avantgárd: kb. 1910-1930  

- Késő modernség (kései modernség v. másodmodernség): kb. 1930-1960  

- Posztmodern: kb. 1960 –  
A továbbiakban is bővítendő válaszra vár a kérdés: Mit jelent a posztmodern? A kulturális 

értékek kulminációját követő kifulladást, romlást vagy megújulást és feltöltődést, a tradíció 
újraértelmezését? Kiválasztásra vár a mindennemű besorolások szempontjainak rendszere: 
Tömeg- vagy elitirodalom-e a szóban forgó alkotás? Melyek az irodalmi hagyomány kezelésének, 
felhasználásának, átdolgozásának módozatai? Miként funkcionál a műben a detotalizáló 
gondolkodásmód, az időszemlélet megváltozása, a történelemszemlélet teljes megújulása, a 
retorikai stratégiák, a látvány és a csend retorikája, a másképp-látás és másság-látás perspektívái, a 
sokszempontúság szerepe, a fikció és a valóság szerepváltásai, a téma és a formanyelv, a 
dekanonizáció és a kánon – s mindez kortársi horizontból nézve.  

Csupán ízelítőnek néhány kiemelt témakörrel illusztrálnánk az utóbbi években láthatóan 
megváltozott tanári/tantervi/tankönyvi hozzáigazodást az iskola középfokán:  

- A jelenéből kihullott ember – Egy motívum a 19. századi magyar irodalomban  

- A vérvád és az antiszemitizmus ábrázolása a magyar irodalomban  

- Az eszmény megszállottja: Don Quijote az irodalomban  

- Az igazságkereső: Kolhaas Mihály  

- A megismerés hőse: Faust és a fausti ember  

- Bibliai témák és motívumok az irodalomban  

- Ars poeticák az irodalomban  

- Élet és irodalom? – Költői szerepek a lírában  

- A dráma és reformelmélete  



- Az irodalmi paródia  

- Költészet és játék  

- A modern színház kialakulása és története  

- Az irodalom határterületei  

- A gyermek- és ifjúsági irodalom  

- Cigány irodalom  
- Európai irodalom és film  
Végül ismét Veres Andrást idézzük: „A magyartanítás sikerességének záloga (legalább 

részben) az alkalmazott megközelítésmódok gazdagsága, illetve változatossága. Merthogy nem 
vagy nemcsak irodalomoktatásról van szó, hanem (legalább ennyi joggal) beavatásról is az élet és 
a kultúra nagy mítoszába.”10 

                                                 
10 Veres (2003): i.m. 529 
  



Felhasznált irodalom 

 

BÉCSY Tamás: Drámák és elemzések. Budapest – Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2002. ISBN 9639310697  
BÓKAY Antal: Az irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei. In: Sipos Lajos főszerk.: Irodalomtanitás a harmadik 
évezredben. Budapest: Krónika Nova Kiadó, 2006. ISBN 9639423750  
ERDÉLYI Margit, L.: Az irodalom vetületei. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-642-3  
FENYŐ D. György szerk.: Nézőpontok, motívumok. Budapest: Krónika Nova Kiadó, 2001. ISBN 963 9128 511  
KULCSÁR Szabó Ernő: Történetiség – megértés – irodalom. Budapest: Universitas, 1995.  
MOLNÁR Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után. Budapest: Hatágú Síp Ala-pítvány, 2005. ISBN 963 7615431  
MOLNÁR Szilvia, Sz.: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány, 2005. ISBN 963-7615-
44-X  
SIPOS Lajos főszerk.: Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Budapest: Krónika Nova Kiadó, 2006. ISBN 963 942 3750  
VERES András: A magyartanítás elméleti dilemmái. In: Zemplényi Ferenc és koll. szerk.: Látókörök metszése. Budapest: 
Gondolat Kiadó, 2003. ISBN 963 9500 445  
VÖRÖS József: Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963 1883 515  
 


