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A gyermekirodalom funkciója az olvasásra nevelésben 
 

 

A gyermekirodalom funkciója az olvasásra nevelésben tanulmány az egyik 

legfontosabb problémával, az olvasástanítás/-tanulás kérdésével foglalkozik; megszorítva 

pedig nem csupán az időszerű problémák felsorakoztatásával, hanem a kiút/a megoldások 

keresésével is. Egyik ilyen kiútnak avagy a problémamegoldás leginkább didaktikai 

megközelítésű lehetőségének az olvasástanítás és a gyermekirodalom szorosabbra fűzhető 

kapcsolatát lehet kiaknázni. E javaslat mögött megalapozott indoklások állnak, amelyek 

legfőképpen a humán jellegű művelődés: az irodalomtudomány, a pedagógia, a pszichológia 

elfogadott kutatásaira és konklúzióira támaszkodnak. Ezúttal leginkább a figyelemfelkeltő 

kérdések/kételyek lejegyzésére kerül sor, majd az ezek mögé besorakoztatható válaszok 

keresésére. Az alapgondolat, – miszerint a gyermekkorban a szintes gyermekirodalom avagy a 

meseműfaj segítségével hatékonyan lehet az olvasást motiválni, – érdemi továbbgondolásokat 

provokálhat. 

Elsősorban a humán intelligencia fogalmazza meg a korunkban elharapódzott 

véleményt s egyben félelmet, hogy egyre inkább csökken az olvasás, a könyv ázsiója, 

miközben az olvasás évezredeken át érvényesített funkciója, szerepe elveszíti korábbi értékét, 

s mintegy átadja helyét egy új/másfajta műveltségnek és művelődésnek, azaz a számítógépes 

világ érvényesülésének. Az internet a kommunikációnak teljesen új eszköze, s van esélye arra, 

hogy magába olvassza a korábbi kommunikációs eszközöket, megerősítendő az olvasás 

szabadságát, a variálás amúgy is végtelen lehetőségeit; megsokszorozhatja, kibővítheti, 

felfrissítheti az egyén megoldásait, ötleteit. Interaktivitása révén befogja az egész világot, s 

mindezt olcsóbban teheti, mint ahogy az a hagyományos művelődési anyagok esetében 

megoldható. A téma egy sereg megválaszolatlan kérdést is törvényszerűen evokál. Lássuk 

csak például Elek János véleményét: „A másodperc töredéke alatt több forrás van a 

kezemben, mint a történelem előtti, azaz internet nélküli korszak bármely tudósának, aki 

egész életében gyűjtötte az ismeretet tárgyából. Ugyanakkor: semmi nincs a kezemben. Egész 

életemben olvashatnám ezeket az írásokat, soha nem érnék a végére. Akkor most hol is 

vagyunk? Többet tudunk vagy kevesebbet?”1. 

Ahogy (lásd fentebb) az újságírás-tudomány felől aktuálisan vizsgálható a kérdéskör, a 

kultúrtörténet, az irodalomtudomány is évszázadok óta finomítja/mélyíti a kulturális 

emlékezetet, ha úgy tetszik a hagyomány megteremtésének és folytonosságának tényezőit. A 

kulturális értékek érvényesülése, továbbvitele s interpretációja elengedhetetlen az emberiség 

számára. Ha pedig valamely hagyománytörés tanúi és részesei volnánk, új kérdések vetődnek 

fel ebből a szempontból: „Mit jelent ez (a hagyománytörés) az olvasás kultúrájára nézve? A 

»kulturális emlékezetnek« milyen funkcióját tölt(het)i be ma az olvasás? (Hol vannak a 

törésvonalai?) Milyen köze van az olvasásnak az értelmezéshez? (Valóban elengedhetetlen és 

megterhelő velejárója-e az olvasásnak az értelmezés?) Milyen helyet foglal el az olvasás a 

művészetbefogadás más formái között? (Vajon csakugyan az összebékíthetetlen ellentét vagy 

legalábbis az összeférhetetlenség viszonyában vannak? (…) Mennyiben van értelme magáról 

az olvasásról olvasni? (Mennyiben és miképpen van értelme az olvasást mesterségszerűen 

»űzni«.”2 Vajda Kornél tanulmányát olvasva is tegyük fel a kérdést: Valóban „minden az 

olvasás ellen szól?”3 

Az olvasás, az irodalom vagy az irodalomolvasás kulcsszavaknak külön-külön is, de 

együtthatásban is seregnyi összefüggésére hívják fel a figyelmet a szakemberek. Némi 



szkepszist, ugyanakkor erős motivációt fogalmaz meg Kulcsár Szabó Ernő az alábbi 

sorokban: „… még széleskörű és mélyreható befogadástörténeti vizsgálatoktól sem remélhető 

biztonsággal, hogy valaha is hozzáférhetnénk az olvasástapasztalat ténylegesen »működő« 

irodalmi komponenséhez. Amire a mostani feltételek közt egy a saját korlátainak tudatában 

lévő irodalomkutatás vállalkozhat, az mindössze annak – a szakmai olvasás performatív 

eseményeinek nyomaira összpontosító – felderítése, hogy miként tűnik elénk az irodalom 

fenoménja olyan irodalomtudósok applikatív olvasataiban, akik – Horváth Jánostól Németh 

G. Béláig – számottevő hatással voltak az irodalomértés modern hatástörténetére. Azt 

azonban meglehetősen körülményes vállalkozás még csak szemléltetni is, miként idézik elő 

poétikai impulzusok az irodalmi olvasás egy-egy olyan eseményét, amelynek hirtelen 

kényszere alatt, az uralhatatlan esztétikai tapasztalat erejével irodalomnak bizonyul valami.”4 

A többféle irányból feltett kérdések s vélekedések végső soron ugyanazt a célt 

szolgálják, mégpedig megerősíteni az olvasás tekintélyét, elmélyíteni az olvasni tudást, az 

értelmezések révén is gazdagítani a kulturális emlékek tárházát, az írás és olvasás szoros 

összetartozását hangsúlyozandó pedig évezredek értékeinek megőrzését, továbbörökítését 

kívánják megvalósítani. Fenti felvetéseink is jelzik, hogy az olvasás kérdéseivel foglalkozó 

témakörök kimeríthetetlenek, legyenek azok az értékőrzés szempontjait kultiválók, vagy 

éppen a hiátusok, hibák/tévedések sokaságát korrigálók. Mindkét út érdemi, s elengedhetetlen 

megoldásokat váró konklúziókat provokál. 

Az olvasásnak immár története s elmélete van. Alberto Manguel5 alapozása irigylése 

méltóan gazdag és igen motiváló mind az írók, mind az olvasók számára. Nem egy követője 

más és más megközelítésben mélyíti tovább a vonatkozó ismerethalmazt. Minket 

különösképpen megszólítanak a gyakorlati pedagógia, a nyelvtudomány vagy az 

irodalomtudomány felől célirányzott vizsgálatok, merthogy e témakörnek mind elméleti, mind 

pragmatikus vonatkozásaival köteles foglalkozni az oktatásügy. Sajnálatos tény, hogy az 

olvasni tudás, illetve nem tudás egyik központi problémája lett ma az iskolának bármely 

fokon, sőt teljességgel felütötte fejét az ún. felnőtt lakosság körében is. Szigorúan vett 

diagnosztizálásokra van tehát szükség, hogy – akár rigorózusan érvényesített hatékony 

módszerekkel – javíthassunk az áldatlan helyzeten. Az olvasási képesség, a szövegértés, a 

funkcionális analfabetizmus részterületeivel egyre több szakember foglalkozik érdemben, 

akik vázolják a kivezető utak lehetőségét. A ma emberének kommunikációs módozatai és 

társadalmi érvényesülése nagyban függnek az írás-olvasás ismeretkörhöz sorolható 

tényezőktől. Steklács János hipotézisek, felmérések, összevetések függvényében írja némi 

biztatást nyújtó sorait éppen a funkcionális analfabetizmus kapcsán. „A hazai 

szakirodalomban kialakult a konszenzus a funkcionáli analfabetizmus okainak, gyökereinek 

kérdésében, és nagyjából egyetértés uralkodik a megelőzés lehetőségeinek területén is. Az 

okokat legtöbben a szociokulturális igénytelenségben, az alacsony iskolázottságban és a 

rosszul funkcionáló oktatási rendszerben látják, de többen hivatkoznak az elektronikus 

médiák térhódítására, valamint a megváltozott társadalmak átalakult életmódjára, elvárásaira 

is.”6 

A közoktatás ma rendszeresen szembesül a tanulók specifikus tanulási zavaraival, jobb 

esetben nem hanyagolja sem a diagnosztizálást, sem a fejlesztő programok bevezetését. A 

diszlexia elméleti kérdései több esetben megosztják a véleményeket a tekintetben, hogy azt 

betegségnek vagy sajátosságnak kezeljék-e. Gyarmathy Éva amellett teszi le a voksot, hogy a 

diszlexia nem betegség, hanem egész életre kiható kognitív sajátosság, amely megfelelő 

környezeti háttérrel nem válik zavarrá, deficitté. „A diszlexia nem fogyatékosság, hanem 

kisebbségi sajátosság, ezért nem gyámolítandóak a diszlexiások.” (…) A diszlexia „specifikus 

tanulási zavar, bármilyen intelligencia szinten megjelenhet, mert intelligenciától független 

sajátosság. Lehetnek értelmi fogyatékosok is diszlexiások, de úgy tűnik, magasabb 

intelligenciaövezetben nagyobb arányban fordul elő a specifikus tanulási zavar.”7 



Meggyőződésünk, hogy az iskolai oktatásban különösképpen érdemes néhány 

figyelmeztető táblát letenni, illetőleg komolyan venni a percepció és az interpretációs 

elméletek hozadékát, majd kiaknázni a pedagógia s a módszertan lehetőségeit. Nem vonhatjuk 

kétségbe azok szavát, akik a gyermekirodalmi művek megszerettetésével, alkalmazásával 

kezdik az olvasóvá nevelés, az olvasni tanítás hosszadalmas és tartós folyamatát. A szintes 

gyermekirodalom, legyen az nép- vagy műköltészeti alkotás ugyanúgy a magas kultúra része, 

mint egyéb felnőtteknek szánt irodalmi művek, művészeti alkotások. Feltétlenül 

szerencsésebb helyzetbe kerül mind a közoktatásban, mind a családi nevelésben az 

olvasástanulás és -tanítás akkor, ha a gyermekirodalomnak, a gyermekhez közel álló 

műfajoknak ázsióját nem csupán a pedagógia, pszichológia karolja fel mintegy oktatási, 

nevelési célzatainak szolgálatába. Jó, ha a különböző szaktudományok is tudatosítják a fentiek 

jelentőségét, tehát nem lekicsinylően, hanem kellő gonddal fedezik fel, elemzik, újszerűsítik 

az irodalmi műveket a gyermekek és az  

ifjúság számára, persze nem kizárva a felnőtt olvasókat sem. Az irodalomtudomány berkeiben 

sok egyéb törekvés ellenére sem megfelelően erős a gyermekirodalom irodalomtudománya, s 

a szorosan értelmezett elit tudósai ritkán foglalkoznak e fontos területtel. Tény azonban, hogy 

szaporodik azon szakemberek száma, akik a mentális és emocionális értékek 

figyelembevételével szívügyüknek tekintik kultiválását, jelen esetre vonatkoztatva az 

olvasástanulás alapvető gondjával kapcsolatosan is. Van tehát egy nem kellően kiaknázott 

terület, amely pedagógusnak és szülőnek egyaránt kezébe adja a nevelés, a szűkebben vett 

olvasásra nevelés modusait. 

A gyermekirodalom története és elmélete mára nem csupán a világ- és magyar 

irodalom jelentős alkotásaival, műfaj-tipologizálással, műelemzésekkel erősíti a módszertani 

szempontú döntéseket. Olyan lenyűgöző szakirodalom erősíti a pedagógus felkészülését, 

amely helyzetenként vitát kavarhat ugyan, de újra meg újra bizonyítja saját hatékonyságát. 

Vlagyimir Propp alapköveket rak le azok számára, akik komolyan veszik a gyermekirodalmat, 

illetve a varázsmese műfajával, annak elméleti és pragmatikus hozadékával kívánnak 

foglalkozni. Óriási szemléltető s példaanyag áttanulmányozása után mutat rá Propp a 

varázsmesetípusok alapvető összefüggéseire, legfontosabb motívumaira. 

A varázsmesék történeti gyökereinek vizsgálatakor világos indoklást találunk nála az 

elméleti megközelítés kiegészítését illetően. „Ha a meséket pusztán összehasonlítjuk 

egymással, megrekedünk a komparativizmus keretei között. Mi azonban szeretnénk 

kiszélesíteni a megértés kereteit, és feltárni azt a történeti hátteret, amely a varázsmese 

kialakulásához vezetett... Azt szeretnénk vizsgálni, hogy a történeti múlt mely jelenségeinek 

(és nem eseményeinek) felel meg az orosz mese, és ezek a jelenségek milyen mértékben 

alapozzák meg és hozzák létre a mesét. Más szóval, célunk az, hogy tisztázzuk a varázsmese 

forrásait a történeti valóság keretei között. A jelenség kialakulásának vizsgálata még nem 

jelent történeti vizsgálatot. A történelem tanulmányozása nem mehet végbe egyik napról a 

másikra, csak hosszú évek munkájával; nem egyetlen ember munkája, hanem 

nemzedékeké,…”8 

Az orosz tudós irodalomelméleti munkája A mese morfológiája, amely megelőzte a fent 

említett művet, ugyancsak bőséges támponttal szolgál a meseolvasó, -elemző szakembernek. 

Proppnak további ismét az orosz meséről szóló műve halála után több mint egy évtizeddel 

jelent meg. A kötet tulajdonképpen kiadatlan tanulmányainak, jegyzeteinek gyűjteménye, 

amelyekben főleg filológiai és kánontörténeti, kutatástörténeti tapasztalatait, a 

szóbeliség/írásbeliség váltás elméletét dolgozza fel. Hermann Zoltán írja, hogy a proppi 

meseelmélet a maga alakulástörténetében, kérdésirányaival a mesehermeneutika 

módszertanának kidolgozása felé mutat. „Propp a szerzői pozíciót az interpretációval 

helyettesíti; a szövegvariánsok kérdését az előadói aktushoz (…) köti; az előadást és a 

jelenlévő hallgatót egy aktív, dialogikus befogadói esemény résztvevőinek tartja; a lejegyzőt 



és a felolvasót aktív, a felolvasást hallgatót pedig passzív befogadói szereppel ruházza fel, a 

meseolvasás ugyanis csak részlegesen dialogikus. Azaz a mese szerzőségének kérdése nem 

vethető fel: a mesetradícióval szembe csak egy, az interpretátor, a szövegvariáns és a 

befogadó hármasságában létrejövő dialógszerű befogadás állítható.”9 

A több szempontból vizsgálódó didaktikai célzatú mesekutatás és -oktatás figyelembe 

veszi a különböző elméleti megközelítéseket, s különös gonddal kezeli a meseolvasás 

kérdését. A mese lényegét – véleményünk szerint – valós mivoltában csupán a több 

szempontú megközelítések tudják kivonatolni. Lásd vele kapcsolatosan pl. a mítoszkutatások 

hozadékát.10 Kirk például a mítosz és népmese összefüggéseit vizsgálva von le tanulságos 

következtetéseket. Csupán érintőlegesen hangsúlyozunk néhányat: „Egy mese lényege 

gyakran éppen az a leleményes módszer, amelynek segítségével a hős valami nehézségen 

vagy veszélyen győzedelmeskedik. (…) A népmesékben továbbá gyakran egyfajta 

vágyteljesítő fantázia jelenik meg. (…) Számos népmese szereplői nem is kapnak egyedi 

nevet. (…) A „mítoszok”-nak nevezett történetek – Görögországtól most tekintsünk el – 

egészen mások. A szereplők (különösen a hős) egyénített figurák, családi kapcsolataik 

részletesen jelezve vannak. Szorosan kötődnek egy bizonyos vidékhez, ez változhatik attól 

függően, hol mesélik a mítoszt.”11 

A népmesék néprajzi szempontú vizsgálata bőséggel nyújtja azokat a kapaszkodókat, 

amelyek a hagyománytisztelet, -őrzés irányába igazítják az olvasó vagy hallgató figyelmét. 

Ebből következően két különböző metodikai területünk lehet a népmesék, illetve műmesék 

feldolgozása. Mindkét esetben kézenfekvő az irodalomelméleti irodalom 

hivatkozásanyagának felhasználása, s kézenfekvő az irodalomtudományi szótárak, 

enciklopédiák, lexikonok használata is, ha fogalomtisztázásra törekszünk. A Világirodalmi 

lexikonban a hagyományos folklór értelmezés szerint két mesetípus (műmese és népmese) 

megkülönböztető jegyeit sorakoztatja fel a szócikk írója, Martinkó András12. A műmese 

sokkal kevésbé alkalmas tipologilázálásra, mesemodellek kidolgozására, kevesebb benne a 

sztereotípia stb. mint a népmesében, ebből következően egyedibb a szerkesztése, logikusabb, 

motiváltabb, intellektuálisabb a történet, az események feldolgozása. Lényeges különbség az 

írásbeliség/szóbeliség megkülönböztetése, noha ma az olvasó, a rádióhallgató, a tévé- és 

színháznéző egyaránt befogadóképes lehet e műfaj kapcsán. 

A valóság vonatkozásában a műmese veszíti el korábban a mítikus, szakrális jegyeket, 

a csodás elemeket. Az új, internetes korszakban továbbra is jelentősége lesz a könyv/a 

mesekönyv olvasásának, s határozottan hatékony lehet a meseműfajok/a gyermekirodalom 

népszerűsítésében a színjáték, ill. filmfeldolgozások, egyéb adaptációk kellő művészi szintű, 

pszichológiai és pedagógiai szempontból is megalapozott átadása. Az olvasás vagy egyéb 

befogadási módszerek sokasága a tudományosan megalapozott, a gyakorlatban bevált 

eljárásokat kultiválja, amikor is mindig figyelembe kell vennünk a nyelv, az anyanyelv 

pszichológiailag is indokolt diktátumát.13 

A pszichológiai és pedagógiai szempontokra is figyelő mesekutató alapvető 

fontosságúnak tartja a nevek történeti/elméleti vizsgálatán túl a mesemondás/mesehallgatás 

módozatainak feldolgozását is, ugyanis általuk is átélhetővé válik a személyiség legmélyebb 

rétegeit érintő kérdések tisztázása. „Mindannyian hősök vagyunk a saját élettörténetünkben, 

és vannak élethelyzetek, amelyekben pontosan ugyanaz történik velünk, mint az évszázados 

mítoszok és mesék hőseivel és hősnőivel történt valamikor régen. A történetekből meg lehet 

tanulni mindazon szabályokat és technikákat, amelyek segítségével az ember nemcsak az 

istenekkel, a természetfölötti lényekkel, az állatokkal, a növényekkel, a tárgyakkal vagy a 

halottakkal teremthetett kapcsolatot, hanem legmélyebb önmagával is.”14 Nem csupán a 

gyermek, hanem a felnőtt meseolvasó számára is jelentős tanulságok szűrhetők le a varázs-, 

illetve tündérmesék női vagy férfi szereplőinek elkötelezettségeiből/funkcióiból. Ahogy 

némely nagy dráma is gondosan szétválasztja e funkciójukban rendre eltérő szerepeket, ebben 



a műnemben is jellemzően más lehet a nők és férfiak magatartási, életviteli, viselkedési 

mintája. Míg egyik esetben a bátorság, hősiesség, felelősség kulcsszavak mentén történik az 

értékmentés és -őrzés, addig a másik esetben a szeretet, a tolerancia, az önzetlenség támogatja 

meg akár ugyanazokat a minőségeket is; rövid összegzésben a világ működésének arányos, 

kielégítő egyensúlyát. Legalább annyi veszély és akadályoztatás közepette próbálják a női 

alakok (a kivetített nőiség úgyszintén) biztosítani a természetesen elvárt pozitív mesevéget, 

azt a bizonyos mesei rendteremtést, ahogy azt a férfi szereplők és funkciók is teszik. Marie-

Louise von Franz a tudattalannal foglalkozó Jung szemléletére is támaszkodik, amikor a 

meseinterpretációról szól. „A tolmácsolás értelme és célja sokkal inkább abban rejlik, hogy 

gyökerét vesztett racionális tudatunk vissza gyökereddzék tudattalan ösztönös természetünk 

mélységeibe.”15 Bruno Bettelheim vizsgálódásai és tapasztalatai alapján a 

gyermekirodalomnak nemcsak kellő tartalmasságát, művészi színvonalát, hanem a gyermeki 

lélekhez szorosan kapcsolódó pszichológiai hozadékát is szigorúan hangsúlyosnak tartja. „A 

gyermek figyelmét az olyan történet köti le legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a 

kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha mozgásba hozza képzeletét, ha fejleszti 

intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és vágyaival, ha elismeri 

nehézségeit, és ugyanakkor megoldásokat is javasol kínzó problémáira.”16 

Noha sokan úgy látjuk, hogy a mese, tágabban a gyermekirodalom és befogadója 

között az utóbbi években megnőtt a távolság, mégis látnunk kell, hogy ha valaki (s ez 

rendszerint a megfelelő szakember) kézbe veszi az ügyet, és módszeresen diagnosztizál, 

korrigál, finomít, szoktat, oktat és nevel, akkor kifejező, akár kitűnő eredményeink 

születhetnek e téren. Mindeközben tudatosul, hogy a színvonalas, vonzó munkafolyamat jól 

választott építő technikákkal talán könnyebben is kivitelezhető, mint gondolnánk. Lásd 

például a drámapedagógiai törekvéseket, lásd a kommunikáció központú megközelítéseket, 

lásd az olvasástanítás vagy a funkcionális analfabetizmus gondjait enyhítő modusokat. 
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