
 
Kultúra és irodalom 

 

Erdélyi Margit professzorasszony, irodalomteoretikus, újabb könyvében a pedagógia és 

irodalom kölcsönhatásait vizsgálja. Rendkívül aktuális téma ez napjainkban, amikor is a 

kultúraközvetítés tartalmát oly sokan és sokféleképpen értelmezik, vitatják.    (Erdélyi Margit: 

Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 

2012) 

A kultúra alapvető műveltségtartalmának meghatározása, kiválasztása nem nélkülözheti 

a pedagógiai követelményeket, a nevelési célkitűzés és feladatok alapos, átgondolt, 

értékközpontú ismeretét, annak alkalmazását. Az irodalom fontos nevelési tényező a 

pedagógiai kultúrában. Példákat kínál a tanítónak, tanárnak az óvodától az egyetemig; 

elősegíti mind a kisgyermek, mind a felnőtt ifjú választási lehetőségét a jó és a rossz között. 

 Az első fejezetben – Gondolatok az irodalomtanár kompetenciájáról és dilemmáiról – 

azokat a nézeteket tárgyalja a szerző, amelyek egyrészt az irodalomtanítás új céljait 

fogalmazzák meg, másrészt – az irodalomtudomány és irodalomtanítás szimbiózisát, annak 

összetettségét látván – a modern irodalomtanítás elsődleges bázisára, a műelemzésre 

koncentrálnak. 

A posztmodern számos problémát vet fel az irodalom módszertanának elvi 

felfogásaiban. Nevezetesen: értékeli a hatalom és legitimáció viszonyát, a norma 

érvényességét, a hagyományok szerepét, a művészeti kategorizálás lehetőségeit, a valóság és 

fikció, valamint – az információözön világában – az ember és a világ viszonyát. Egyáltalán 

mit jelent a posztmodern? Azonos az útvesztővel, a romlással, vagy megújulást, a tradíció 

újraértelmezését jelenti? – teszi fel a kérdést maga a szerző is. A válaszokat a további 

fejezetek kínálják.  

A Sajátos kulturális környezetünk című fejezet globalizálódó világunk egyik fő 

problémájára  összpontosít, arra, hogy ritkán törekszik az egyetemességre, sokkal inkább a 

viszonylagosságot helyezi előtérbe. A pedagógiának is alapvető kérdése, problémája, hogy a 

viszonylagosság előtérbe helyezése nem kedvez az érett személyiség 

kialakításának/kialakulásának. Az érett személyiség kialakításához elengedhetetlen a biztos 

norma ismerete, amelytől nem lehet következmények nélkül eltérni. A hasznosság, 

hasznosíthatóság célzatával, a gyors és könnyű siker eléréséhez sokan fáradságos munkának 

tekintik a könyv használatát, miközben a könyv segítené „egészben” látni az eseményeket, 



történéseket. Helyette a számítógép által nyújtott, nem igazolt információözönből válogat a 

ma embere, amiből természetesen az az elfogadható, ha hozzáértéssel válogat. 

Komoly probléma, hogy a liberális attitűd sokszor gátolja az etikus és etikátlan közötti 

különbség felismerését. Nem véletlen, hogy „virágzik az agresszió, a hatalomvágy, a terror” 

(15 o.), ugyanakkor növekszik a közömbösség is az emberek körében. Történelmi, vallási, 

irodalmi örökségünk továbbadása kötelességünk, ezért szükségszerű a fogalmak 

újraértelmezése: az iskola szerepének erősítése – feladatának megvalósításához pedig a 

feltételek megteremtése.  

„A posztmodern szélsőségekben is bővelkedő »természete« tűri a változatosságot”. – 

írja a szerző. A sokszínűség látványos, de nem véletlen, hogy az írástudók „a kultúra 

válságáról és a válság kultúrájáról egyaránt beszélnek”. (18. o.) A látványos fejlődés ellenére 

nem lett jobb az egyes ember élete, nem lett biztonságosabb, harmonikusabb. Az írástudók és 

az iskola felelőssége óriási, a feladat ugyanis nem kisebb mint az értékmentés és az értékek 

újrateremtése. A feladat jelentőségét igazolja, hogy az 1989-es történelmi fordulat ugyan 

változásokat hozott Európában gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben,  de már az is 

bebizonyosodott, hogy az Európai Unió egyesülési törekvései nem csupán lehetőségeket, 

hanem csapdákat is rejtenek a szoros kulturális szomszédságban élő népek számára.  

A szerző kiválóan kalauzolja az olvasót, a szakembert abban, hogyan valósulhat meg – a 

regionalitás elve alapján – a nemzetiségi-etnikai kultúra értékeinek tanítása a képzésben, az 

iskolai nevelés módozataiban. Hangsúlyozza, hogy az iskola „az egyik legerősebb 

kultúrahordozó”, amely sokat tehet azért, hogy a kisebbség jól érezze magát az országban és 

szülőföldjén. Éppen ezért mind a politikának, mind a szakembereknek felelősségteljes 

feladata a jó színvonalú iskoláztatás elősegítése, feltételeinek megteremtése.  

A harmadik fejezetben tárgyalja a szerző az irodalom és a pedagógia együtthatásait. Az 

alapvető probléma a szépirodalom, s különösen a drámaolvasás perifériára szorulása. Az 

irodalomtanár feladata az értő olvasás megszerettetése, a diákok értő olvasóvá nevelése 

tanórai keretek között. A szerző hangsúlyozza, hogy az olvasott, jól felkészült tanárember 

igényessége, irodalmi ízlése, művészi élménye, tanári szabadsága lehet a bázisa a sajátos és 

változatos, avagy a hatékony munka végzésének. Erdélyi Margit professzorasszony Örkény 

Vérrokonok című drámáján keresztül mutatja be kiválóan, hogyan szerettethetjük meg a 

drámaolvasást. 

A gyermekirodalom didaktikai vetületei című fejezetben az olvasó megismerkedhet a 

gyermekeknek szánt műfajok sokszínűségével, nevelési és személyiségfejlődést elősegítő 

gazdag tárházával. Felhívja a figyelmet, „hogy a sokat emlegetett »lehajolni a gyermekhez« 



gesztus nem fedi a kívánt hozzáállást”. A gyermekirodalomnak művészi színvonalat, poétikai 

igényességet és morális üzenetet kell tartalmaznia. A teljesség igénye nélkül kap az olvasó 

rendkívül sokszínű képet a gyermekirodalom gazdagságáról Aiszóposztól [Ezópusztól] 

kezdődően La Fontaine meséin keresztül a 19. század nagy dán mesemondójáig, Andersenig, 

illetve a 20-21. század olvasási problémájáig, mely „csaknem lerombolja a Gutenberg-

galaxist”. 

Az ötödik fejezetben a szerző bemutatja a mese világának didaktikai, módszertani 

megközelítésű lehetőségeit; az esztétikum és etikum érvényesülését a pszichológiai 

problémák megoldásának elősegítésében. Minden ember központi problémája: élete 

értelmének felismerése. A kisgyermekek nevelésében kulcsfontosságú: mit olvasnak, milyen 

olvasmányok fejlesztik legjobban mentális, emocionális és pszichés világukat. A mesék 

alkalmasak a gyermek tudatos és tudatalatti problémáinak felismerésére; örömteli vagy kínos 

élményeinek felszínre hozására, megfelelő értelmezésére.    

A hatodik fejezet logikus összefoglalása a mű mondanivalójának. Egyetemes 

értékközvetítés nincs a humán tudományok ismerete, művelése nélkül. Értékközvetítés nélkül 

pedig nincs nevelés, nincs személyiségformálás. A szerző kiválóan mutatja be a mai kor 

problémáit, amelyek megoldásához: 

- a felsőoktatásban az óvó-, tanító- és tanárképzésnek határozottabban kell 

megfogalmaznia a humán tudomány, művelődés jelenformáló szerepét;  

- hangsúlyosabbá kell tenni a klasszikus könyvolvasás nélkülözhetetlenségét; 

- fontos megszüntetni a funkcionális analfabétizmust, és nemcsak az irodalomtanításban; 

- hasznos támaszkodni az irodalomtudomány tradicionális és modern elvrendszereire; 

- a gyermekirodalom, a mese kapcsán pedig szükséges kiemelni, hogy csakis a művészi 

értékeket képviselhetjük az oktatásban és a nevelésben.  

A szerző gondolatával ajánlom a könyvet: „Vigyázzuk meg, hogy valóban a 

legértékesebb irodalmi anyaggal szembesüljön gyermekünk!” 
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