
POMPOR ZOLTÁN

GYERMEKIRODALOM 
FELSÕFOKON

2011. február 25-én a Kortárs Gyermekirodalmi Napok keretében
megrendezett kerekasztal-beszélgetésen néhány gyermekirodalmat ok-
tató tanár osztotta meg a tapasztalatait arról, milyen úton-módon ju-
tott el a gyermekirodalomhoz, mit és hogyan tanít a hallgatóknak, mi-
lyen lehetõségeket és hiányosságokat lát a gyermek- és ifjúsági iroda-
lom oktatásának gyakorlatában. Az alábbi gondolatébresztõ írás szer-
zõje a beszélgetés moderátora volt, így csupán korlátozott terjedelem-
ben volt lehetõsége gondolatainak kifejtésére. Köszönet a Fordulópont
szerkesztõjének, hogy lehetõséget adott bõvebben leírni tapasztalatai-
mat, észrevételeimet a témával kapcsolatban.

Ki?

Nyolc évig tanítottam gyermekirodalmat Nagykõrösön a Károli Gáspár
Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán, sok pályatársamhoz
hasonlóan, magam is különösebb gyermekirodalmi elõképzettség nélkül,
egyszerû magyar nyelv és irodalom bölcsész-tanári diplomával kerültem
a katedrára. Az elsõ néhány év nagyon nehéz volt: elõszedni, bepótolni
mindazt a rengeteg olvasnivalót (fõként klasszikus szerzõk gyermek- és
ifjúsági irodalmi mûveit), amin már egyszer olvasóként, évtizedekkel ez-
elõtt átrágtam magam. Nem tûnt egyszerû feladatnak rendszerezni a
gondolatokat, tematikába szervezni a mûveket, szakirodalmat rendelni
mindehhez, a klasszikusok mellett a kortárs szövegeket is megismerni
(ráadásul az ezredforduló táján a magyar gyermekkönyvkiadás szerzõk és
illusztrátorok új generációját felfedezve újabb lendületet vett). Mindezen
nehézségek ellenére a feladat újszerûsége felkeltette kíváncsiságomat, a
kezdeti bizonytalan lépéseket tapasztalt kollégák (például Komáromi
Gabriella) tematikái segítették, s néhány félév elteltével, már saját irány-
tûvel tájékozódtam a gyermekkönyvek dzsungelében.

Ma Magyarországon 16 (!) olyan intézmény van, ahol óvodapedagógu-
sokat és/vagy tanítókat képeznek1, ezeken a helyeken gyermekirodalmat
is oktatnak. Ez azt is jelenti, hogy legalább ugyanennyi olyan tanár van,
akinek az egyik tárgya a gyermekirodalom. Nem állítom, hogy minden
képzõhely tematikáját ismerem, nincs személyes kapcsolatom minden ta-
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nárral, de talán nem szentségtörés megkockáztatni azt a kijelentést, hogy
nem minden gyermekirodalmat oktató tanárnak szívügye ez a tantárgy.
Mindannyian becsülettel felkészülnek az óráikra, ahhoz azonban, hogy
valóban nyomot hagyjunk a hallgatókban, hogy magvetéssé változzon a
munkánk, ennél több kell. 

Elõbb-utóbb a legtöbb gyermekirodalmat tanító tanárnak lesz saját
iránytûje, azoknak egészen biztosan, akik nem elégednek meg azzal,
hogy a gyermekirodalmat változatlan tematikával, szakirodalommal és
tartalommal tanítsák. Nincs két egyforma félév, nincs két ugyanolyan te-
matika. Évrõl évre megjelennek olyan gyermek- és ifjúsági könyvek, ame-
lyeknek helyük kell, hogy legyen a tananyagban, és szerencsére az utóbbi
években egyre több olyan magyar nyelvû szakirodalom lát napvilágot
(önálló kötetként vagy tanulmányként), amelyet felhasználhatunk a hall-
gatók elméleti tudásának gazdagítására.

Mit?

A gyermekirodalom általában két féléves tantárgy, a legtöbb helyen a
klasszikus/kortárs, vagy a próza/líra felosztásban ismerkednek meg a hall-
gatók a tananyaggal. A klasszikus félév a népmesével kezdõdik, majd a
Grimm testvérek és Andersen következik, némi Micimackó és Kincskere-
sõ Kisködmönt követõen a XX. század közepének gyermekirodalmáig
jut, felölelve az alsó tagozatos általános iskolai olvasókönyvek anyagát: a
nép- és a mûmeséket, valamint a hagyományos kötelezõ olvasmányokat.
A gyermekirodalom klasszikusainak tanítása során a fõiskolai oktatónak
nincs túlzottan nagy mozgástere, hiszen alig van idõ a gyermekirodalom-
kánonban szereplõ kötelezõk átbeszélésére. A megközelítési aspektusok-
ban és a válogatásban ugyanakkor szabad kezet kap. Csak egy példa: míg
néhány évtizeddel ezelõtt a népmesék vizsgálatában a strukturalista vala-
mint a Bettelheim-féle lélektani megközelítés volt általános, addig napja-
inkra elképzelhetõ, hogy ezek mellé például Boldizsár Ildikó meseterápi-
ája is bekerül. 

A kortárs gyermekirodalom bemutatása során – talán az elsõ félév
nemzetközi túlsúlyát helyrebillentendõ? – magyar szerzõk mûveire ke-
rül a hangsúly. A XX. századi valamint a magyar gyermekirodalom hi-
hetetlen gazdagsága mellett csak kevés idõ marad azokat a jelenségeket
felvázolni, amelyek az utóbbi évtizedek gyermekprózájának jellemzõ té-
mái voltak. Azoknak pedig, akik a gyermekirodalom határterületeit is be-
mutatnák, sõt komplex olvasóvá nevelési projektek kidolgozására ösztö-
nöznék a hallgatókat, igencsak törniük kell a fejüket, hogyan sûrítsék be
az amúgy is szûkös idõkeretbe ezeket a pedagógiai gyakorlatot nagyban
segítõ ismereteket. 
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Mindenképpen hasznos a gyermekirodalmat más – akár módszertani –
tantárgyakhoz hozzákapcsolni. Az anyanyelvi tantárgy-pedagógiai és a
vizuális nevelés módszertana két olyan terület, amelynek oktatója hasz-
nos, ha összedolgozik a gyermekirodalom tanárával. Amennyiben van rá
lehetõség, érdemes bevonni ebbe a munkakapcsolatba a médianeveléssel
foglalkozó kollégát is.

A gyermekirodalom tantárgy során megszerzett ismeretek reménység
szerint beépülnek a hallgató ismereteibe, a gyermekirodalom oktatása so-
rán azonban nem elégedhetünk meg az ismeretátadással. Keressük azo-
kat az alkalmakat, amikor lehetõségünk van készség-, képességfejlesztés-

re, a gyermekirodalom órákon ne csak ismeretet
közvetítsünk, hanem formáljuk a hallgatók

ízlését, tágítsuk perspektívájukat, gazda-
gítsuk személyiségüket. Ahhoz például,

hogy könyveket tudjanak ajánlani
nem elég ismerni az adott korosztály
számára ajánlható klasszikus és mai
olvasmányokat, legalább ilyen fon-
tos ezek közül kiemelni azokat,
amelyek az adott tanuló egyéni sajá-
tosságainak megfelelnek. 

Kinek?

A fõiskolai oktató motivációja természete-
sen csak az érme egyik oldala, legalább ugyan-

ennyi múlik a hallgató hozzáállásán is. Azok a hallgatók, akik most a
képzõk padjaiban ülnek, néhány éven belül osztályt kapnak, ahol az ol-
vasás, az irodalom szeretetére is kell nevelniük a rájuk bízott kisdiákokat. 

A pedagógussá válás döntések sorozata, melyek közül az elsõ, hogy a
leendõ hallgató eldönti: olyan felsõoktatási intézményben tanul tovább,
ahol tanítói, óvodapedagógusi oklevelet szerezhet. Alkalmassági vizsgák
népszerû keresztkérdése: „Miért szeretne pedagógus lenni?” Jellemzõ
válasz a kérdésre: „Mert szeretem a gyerekeket.” Képzéstõl függõen há-
rom-négy éve van a kiválasztottaknak arra, hogy ez az általános érzés el-
méleti és gyakorlati ismeretekkel megtámogatott hitvallássá érjen. Érde-
mes tudni, hogy a pedagógusképzõ intézményekbe bekerülõ diákok
pontszáma közelebb van a minimálisan szükségeshez, mint az optimá-
lishoz. Legtöbbüknek nincs nyelvvizsga-bizonyítványa, és nem egy
olyan akad, akinek komoly kihívást jelent az alsó tagozatos tananyag
(helyesírás, értõ olvasás, számolás). A nappali tagozatos képzés mellett,
levelezõ és esti tagozaton is lehet pedagógus diplomát szerezni, az ide
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felvett hallgatók esetében még vegyesebb a kép. A szakok népszerûség-
ét mutatja, hogy 2011-ben mind a tanító, mind pedig az óvodapedagó-
gus szakra több, mint 3000 diák adta be a jelentkezését, ebbõl kb. 1200-
an elsõ helyre. A fentiek ismeretében különös fontosságú a Bölcsek Ta-
nácsa Szárny és Teher címû kiadványában megfogalmazott ajánlás: „A
pedagógusképzés korábban leírt átalakításának részeként fontos és elkerülhe-
tetlen lépés egy program a korai neveléssel foglal-
kozó személyek kiválasztására, motiválására,
és a képzésük közbeni, alkalmasságukon
alapuló szelekciójára.”2 Egy másik idé-
zet a Fordulópont 50. számában ol-
vasható Kissné Rusvai Julianna írás-
ból, amely ugyancsak a követendõ
utat jelöli ki: „A pedagógusi pályát
Finnországban nagyon megbecsülik.
A pedagóguspályának hagyományo-
san jelentõs a presztízse az északi or-
szágban, többszörös a túljelentkezés ta-
nítói és tanári szakokra, a pedagóguskép-
zõ intézmények a legjobbakból válogathat-
nak. Különösen a tanítói pálya igen népszerû.
A felsõoktatásban a tanító szakra jelentkezõknek
mintegy 10%-át veszik fel. A bekerülõ hallgatók általában erõsen motivál-
tak, sokoldalúan tehetségesek, és korábbi tanulmányaikban gyakran kiváló
eredményeket értek el.”3

Miért?

A tanítási gyakorlatokon, s majd késõbb a pedagógiai munka során a pe-
dagógus nem légüres térben mozog – alkalmazkodnia kell az iskola, a kö-
zösség hagyományaihoz, elvárásaihoz, ugyanakkor törekednie kell arra,
hogy a tapasztalatszerzés mellett a fõiskolán tanult ismereteivel maga is
gazdagítsa az intézményben folyó munkát. Ez azonban nem megy min-
dig zökkenõmentesen, fõleg akkor nem, ha a megszokott mintákat köve-
tõ pedagógusközösségbe olyan fiatal érkezik, aki tanulmányai során mást
(jobbat?) tapasztalt. Ezek a konfliktuslehetõségek évtizedek óta a (túl
merev) rendszer részei. 

Konfliktust okozhat a túlzott ragaszkodás a hagyományhoz. A hagyo-
mányon esetünkben két dolgot értek: egyfelõl az olvasókönyvi szövegek
konzervativizmusát (rossz értelemben vett hagyománytisztelet), másfelõl
a pedagógusok túlzott rugalmatlanságát, amely a szövegek kiválasztásá-
ban és feldolgozásában figyelhetõ meg. A konfliktusok feloldásához

érzékeny pont

Fordulópont 52 99

……eellkkeerrüüllhheetteettlleenn 
eeggyy pprrooggrraamm 

aa kkoorraaii nneevveelléésssseell 
ffooggllaallkkoozzóó sszzeemmééllyyeekk 

kkiivváállaasszzttáássáárraa……



azonban a pályakezdõ pedagógusnak nincsen sem tapasztata, sem meg-
felelõ eszköze. 

A találékony pedagógus (legyen az pályakezdõ vagy gyakorlott) hamar
túlteszi magát ezeken a konfliktusokon, és munkához lát úgy, ahogy ta-
nulta, ahogy elképzeli, és ahogy a tanulók érdeke kívánja. Nem dobja ki
a tankönyvet, csak kiegészíti friss mesékkel, versekkel. Ha csak régi köny-
vek vannak az osztályban, saját könyveit hordja be az osztálykönyvtárba.
Vetélkedõket, versenyeket szervez az iskolai könyvtárossal közösen. Saját
példájával csábítja olvasásra a gyerekeket: talál idõt arra, hogy minden
nap felolvashasson a diákoknak. Megengedi, hogy a gyerekek behozzák
saját könyveiket az órára, és ha végeztek a feladatukkal, olvasgathassanak.
És persze amellett, hogy továbbképzi magát, figyelemmel kíséri a kortárs
gyermekirodalom rendezvényeit, részt vesz a szakmai párbeszédben, elle-
si a jó gyakorlatokat a kollégáktól, gyakorolja kritikai érzékét a könyvvá-
lasztás során. 

Hogy ez csak álom, ilyen nem létezik, túl nagy terhet teszünk ezzel a
pedagógusok vállára? Lehetséges, viszont ezeknek nem külsõ, hanem
belsõ kényszerítõ erõk, amelyek a találékony, tenni vágyó, kritikusan gon-
dolkodó, a változásra nem veszélyként, hanem kihívásként tekintõ peda-
gógus jellemvonásai. Vajon hány ilyen óvodapedagógussal, tanítóval talál-
koztunk már életünk során, vajon ilyen lelkes pedagógusokká válnak
azok a hallgatók, akik kikerülnek a képzõkbõl?
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Az Apáczai Kiadónál megje-
lent Szivárvány rímek gyermek-
vers antológia elõszavában írja
a kötet szerkesztõje, Gombos
Péter gyermekirodalom-kutató: 

„…olvasóvá nevelni kell,
méghozzá olyan könyvek segít-
ségével, melyeket szívesen for-
gatnak a kiskamaszok! Õk az-
tán könnyen rátalálnak az érté-
kes regényekre a klasszikusok
között is, alkalmassá válnak
azok befogadására is. Ha azon-
ban kedvüket szegi egy nehéz
nyelvezetû, nehezen értelmez-
hetõ szöveg, ha nem szembe-
sülnek a befogadással, mint ‘ér-
tõ élvezéssel’, önmagában az
olvasástól riadnak vissza.” A ki-
adó új sorozatának ez az elsõ
kötete (amelyet ajándékként
kapnak az iskolák!) 16 ma élõ,
népszerû magyar gyermekvers
költõ írásait tartalmazza.



Hogyan?

Végül kanyarodjunk vissza szûkebb témánkhoz, a gyermekirodalom
oktatásához, és a helyzetkép bemutatása után tegyük magasra a mércét,
vizsgáljuk meg (vázlatosan), milyen lehetõségei és feladatai vannak egy
kompetens gyermekirodalom tanárnak, aki elég erõt, elszántságot és ked-
vet érez ahhoz, hogy a kritériumrendszer által megkövetelt minimumot
túlteljesítse.

1. Figyelemmel kíséri a gyermekirodalom (gyermekkultúra?) kortárs je-
lenségeit, kapcsolatot tart szerzõkkel, illusztrátorokkal, kiadókkal.
Könyvbemutatókat, kiállításokat szervez, a mûvészeket beszélgetésre in-
vitálja az intézménybe vagy a településen található könyvtárba, oktatási
intézményekbe.

2. Szakmai kapcsolatokat ápol szakterületének többi oktatójával, kö-
zös kutatási projekteken dolgozik velük, részt vesz hazai konferenciá-
kon, ahol bemutatja a kutatási eredményeit. Ugyanakkor kívánatos len-
ne, hogy minél több gyermekirodalmat tanító oktató bekapcsolódjon a
gyermekirodalom nemzetközi vérkeringésébe: az idegen nyelvû szak-
irodalom ismerete mellett részt vegyenek nemzetközi programokon,
konferenciákon.

3. Kritikai tevékenységet folytat, irodalmi folyóiratokban publikál.
Szakvéleményével, szakértõi munkájával támogatja civil szervezetek
gyermekirodalom- és olvasásnépszerûsítõ tevékenységét.

4. Mindezekrõl informálja hallgatóit, gazdagítva a tananyagot, tágítva a
diákok perspektíváját. A hallgatókat bevonja az olvasóvá nevelés gyakor-
latába: felolvasásokat, meséléseket szervez gyermekcsoportok számára. A
tehetségesebb diákokat OTDK kutatásra ösztönzi.

JEGYZETEK

1 Egyetemi szinten, a magyar nyelv és irodalom szakos BA képzésben továbbra sem
szerepel a gyermek- és ifjúsági irodalom, pedig egyre többen szeretnének írni 
szakdolgozatot ebben a témakörben.

2 Szárny és Teher. Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009. 93.
3 Kissné Rusvai Julianna, A gyermekirodalom helye a finn oktatásban és kultúrában.

In. Fordulópont 50. 16.
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