
CSUTI BORBÁLA

Ho g y a n  t a n í t u n k
A gyermekirodalom része mindennapjainknak, akár annak tradicioná-

lis, akár megváltozott jelenlétére gondolunk. Szülõket, pedagógusokat
kell olvasást szeretõvé varázsolni ahhoz, hogy ne vesszen el egy kihagyha-
tatlan, birtokba vehetõ tartománya az irodalomnak a most-gyerekek és a
még csak eztán jövõk életébõl. 

Adamikné Jászó Anna írta régen, 2001-ben a következõket: „Nagy
szükség volna a gyermekirodalom felkarolására: a gyermekirodalmi inté-
zetre, a gyermekirodalomnak a tanárképzésben való oktatására (tehát
nemcsak a tanító- és óvóképzõkben, hanem a fõiskolai karokon és az
egyetemeken is); szükség volna az igényességre, az új mûvekre. »Ami a
közoktatásügy egyes tételeit illeti – mondta Benedek Elek képviselõházi
beszédében több mint száz éve, 1888-ban –, én sokkal nagyobb készség-
gel szavaznám meg, ha jóval nagyobb összeg volna elõirányozva, de ezt
az általam keveslett összeget is abban a reményben szavazom meg, hogy
a közoktatásügyi kormány a jövõ évi költségvetésben a gyermekvilágról
sem feledkezik meg.« Elkelne egy ilyen beszéd manapság is.”1 S elkelne a
képzés rugalmas korszerûsítése folyton-folyvást – tehetjük hozzá.

Értékes és talmi nyersanyag közül kell meglelnünk azt, amivel magun-
kon és gyerekeinken is segíthetünk. Nem véletlen, hogy a „keresés” lett
pedagógiai-filozófiai alappillére Winkler Márta iskolájának, a „Kincske-
resõ”-nek. (Mint ahogy tradicionális gyermekirodalmi folyóiratunk is ezt
a nevet viseli.) Ahogy õ vallja a tanítással-tanulással kapcsolatban: „Ma
már mindent megtanítani egyszerûen lehetetlen. De ha a gyerek megta-
nul önállóan gondolkodni, úgy, hogy az szokása legyen, akkor rengeteget
tettünk érte.” Gondolkodva szelektálni, aztán összerakni a mozaikokat
egésszé – ez minden élet és minden munka értelme.

Hogy hol mindenhol keresgélhetünk? Benedek Eleknek és sokaknak kö-
szönhetõen mára nem csak a klasszikus gyermekirodalom, de az azzal fog-
lalatoskodó szakirodalom bevált kánonja is elérhetõ s használható. Impul-
zív tartomány ez, mely ismétlõdéseivel megerõsíthet bevett gyakorlati ta-
pasztalatokat, ugyanakkor hiányérzetet keltve inspirálhat arra, hogy rakos-
gassuk hozzá mindazt, amit napjaink születõ meglepetései várnak tõlünk.

S hogyan tanítunk a XXI. század elején gyermekirodalmat? Érdemes
rápillantani néhány egyetem órakereteire, tematikájára, szakirodalmi
ajánlás- vagy szakdolgozati témaválasztási listáira2 határainkon belül és
kívül – természetesen mindez megtehetõ önállóan –, erre most csupán
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egy reprezentatív példát hoznék, hozzátéve, így van ez általában minden-
hol. Példaként nézzük az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karát.

Az óvópedagógus-képzés során a hat szemeszterben a gyermekiroda-
lom tanítása a következõképpen alakul: a második félévtõl kötelezõ Gyer-
mekirodalom és módszertana 1 óra elõadást és 1 óra szemináriumot tesz
ki, melynek során a hallgatók megismerkednek a gyermekirodalom törté-
netével, a kisepikai folklórmûfajokkal, a népszokások költészetével, sti-
lisztikai és verstani ismeretekkel, a mesekutatás irányzataival, az egyete-
mes mesekincs motívumrendszerével, a irodalmi neveléssel összefüggõ
pszichológiai és pedagógiai tudnivalókkal, az óvodai mese-vers foglalko-
zások módszertanával. A 3. félévtõl megismerhetik a gyermekirodalom
klasszikusait, valamint az irodalmi mûvek drámapedagógiai vonatkozá-
sait. A 4. félévben az óvodás korosztálynak szóló irodalmi mesék, mesere-
gények, elbeszélések következnek, s tárgyalják többek között a népkölté-
szet és a gyermekvers kapcsolatának kérdéskörét, a humor és a groteszk
jelenlétét, a gonosz megjelenésének szimbolikus jelentését a tündérme-
sékben. A szakdolgozók leginkább kedvelik a drámapedagógiai vonatko-
zásokat, a gyógyító meséket, a nonszensz gyermekirodalom kiemelkedõ
alkotásait, a kortárs szerzõket. A Beszédmûvelés tantárgy kapcsán kerül-
nek elõ kortárs irodalmi mûvek újabb antológiákból és utalások a gyer-
meklapok rovatainak irodalmi anyagáról.

A tanító szakos hallgatók a négyéves tanítóképzés 3. évében tanulnak
csak gyermekirodalmat, s a tantárgyra jutó óraszám alacsony: két félévben
heti 1 óra, az elsõ félévben szemináriumi formában, a második félévben
elõadásként. (A magyar mûveltségterületen az óraszám heti 2, mindkét
félévben 1 elõadás és 1 szeminárium.) Tanulnak a gyermekirodalom alap-
vetõ mûfajairól a legfontosabb klasszikus és modern világirodalomi és
magyar alkotókat érintve. A kortárs gyerekirodalom-oktatásra kevés idõ
marad, csupán röpke olvasmányajánlások formájában.

Makkai Kinga, a Marosvásárhelyi Kántor–Tanítóképzõ Fõiskola tanára
a következõket írja: „Ma a IV. éves hallgatókat vizsgáztattam gyermekiro-
dalomból. Nálunk a gyermekirodalom két féléves tantárgyi modul, a II.
félévben […] a kortársakról beszélek, és ezt is kérem számon.”3

Kissné Rusvai Ilona idézi Gombos Péter egy elõadásán elhangzott
mondatát, miszerint „Nevet rajtunk a világ” azért, mert a régvolt idõk kö-
telezõ olvasmányain próbálkozunk olvasóvá nevelni ma úgy, „hogy az ol-
vasóvá nevelés könyveinek nyelvezetét meg sem érti a gyermek.”4 Az per-
sze nem olyan nagy baj, hogy nevet rajtunk a világ emiatt, mert a mesék-
nél újabb keletû szépirodalom nem feltétlenül nélkülözhetõ forrásvidék,
az viszont annál inkább, hogy szinte tényleg csupán „archaikus” szövege-
ket adunk a gyerekek kezébe. (Még akkor is, ha a világirodalom jó magyar
fordításokban olvasható.) „Szükség volna a magyar gyermekirodalom tör-
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ténetének átfogó, értékalapú leírására, olyanra, amely kialakíthatja új,
XXI. századi viszonyunkat a gyermekirodalom múltjához (kijelölve a to-
vább õrzendõ és felejthetõ mûveket és irányokat) – véli Bárdos József is.5

Aki e tárggyal foglalatoskodik, szükségét érzi summázni mindazt, amit
megtapasztalt. Így szerencsére születnek szintetizáló mûvek éppúgy, mint
egy-egy mû(nem) megragadására6 vagy alkotói portréelemzésre való kí-
sérletek (mint például Pompor Zoltán Lázár Ervin-könyve7); vagy épp
felismerések arra vonatkozóan, hogy „maibbnak” kéne lennünk (ha nem
„holnapibbnak”), ám úgy, hogy a hagyományos irodalomkincstár is hihe-
tõen érvényes legyen, ha épp azt ajánljuk.

Mindehhez a már ismertnek számító elméleti-módszertani munkák
helyett az újabbakat említeném, teljességre nem törekedve, hisz szeren-
csére a létezõ kiadók és fórumok, folyóiratok8 sokasága felvállalja a gyer-
mekirodalom reprezentálásán kívül annak alakítását, szemléletformálását
is, megengedve, hogy ebbõl az eleven közegbõl válogassunk. 

Komáromi Gabriella Gyermekirodalom9 címû könyve tankönyvvé lett. A
szerzõ személyének nagyban köszönhetõ, hogy a Csodaceruza címû folyó-
irat megszületett, s igyekszik a szülõkkel megismertetni a kortárs gyerek-
irodalmat is – külsõ tagjai közt ott van többek közt Boldizsár Ildikó, Fe-
nyõ D. György, Gombos Péter –, illetve létrehozta a Gyermekkönyvszer-
zõk és Illusztrátorok Egyesületét. 

Lovász Andrea Jelen idejû holnemvoltja nem csak összeköti az archaikus
mesét a modern mese(regény) világával. A szerzõt idézve: „Vizsgálati
szempontjaim remélhetõleg új módszertani lehetõségeket biztosítanak a
mesék gyermekirodalomban betöltött szerepének vizsgálatához, és […]
az irodalmi szempontból értelmezett gyermekiség fogalmának újabb le-
hetséges megközelítéséhez is hozzájárulnak.” E szándék jegyében szüle-
tett meg végre egy hiánykönyv az õ szerkesztésében, a Navigátor, mely –
Tamás Zsuzsa szavaival – „A legfrissebb, legteljesebb gyerekirodalmi
»összegzõ« – lexikon, böngészõ és olvasókönyv.”

Kiss Judit újdonságértékû jegyzete a gyermekirodalom elméleti megkö-
zelítésén túl annak kritikus pontjaira összpontosít – különös tekintettel a
mai helyzetre és a játékelmélet megkerülhetetlenségére. „A gyermek fel-
fedezésére vonatkozó rövid történeti áttekintés célja, hogy az érdeklõdõ
(vizsgálódó) könnyebben megkereshesse a kapcsolódási pontokat a gyer-
mekrõl alkotott elképzelés változásai és a gyermekirodalom fejlõdésének
kritériumai között.”10 Végh Balázs egyszerûen „metairodalmi jellegû”-
nek tartja e többször megjelent kötetet. 

Nem hagyhatjuk ki a sorból az utóbb említett gyermekirodalom-kutató
könyvét11 sem, mely elõször Kolozsváron, majd Szombathelyen jelent
meg, s mely a folyton gazdagodó gyermekirodalmi termésbõl válogatva
egyre bõvülõ kánonban kalandozik.
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Zóka Katalin olvasáspedagógiai tanulmányai az érzelmi intelligencia
alakításához nélkülözhetetlen befogadás-lélektani kérdéseket érintik, s
módszertani frissítéssel is szolgálnak, nem beszélve válogatásairól, me-
lyekkel az óvodai és kisiskolás kori irodalmi mûvek közti tallózásunkat
segíti.12

A sort félbehagyva Müller Péter Sziámit hívom segítségül: „Jó, ha van
egy ötleted, / Orromra is kötheted” – így kerekedhet ki valami majdnem-
egész e témában. Mindehhez azonban leginkább gyerekek kellenek, akik
kérdeznek, hallgatnak, játszanak, tévéznek és kamaszkodnak, akiknek
ma fontos élni. Akik maguk is öntudatlanul alkotók, s ha meg tudjuk ne-
kik mutatni azt, amit mi is hébe-hóba sikerrel mûvelünk, s ha elfogadjuk
segítségüket, ötleteiket, akkor mehet minden tovább. 
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