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KRÓNIKA 
¤ Mire való a nyelvtanóra?  
2010. december 11., MTA Nyelvtudományi Intézete 
 

Szabó Tamás Péter: Több, mint nyelvtan  
 (Forrás: Nyelv és Tudomány,  http://www.nyest.hu/hirek/tobb-mint-nyelvtan) 

 A nyelvtanóra sok mindenre jó, amire nem használják, amire viszont használják, az szinte semmit sem ér. Friss 
ötletek, hasznos kérdések a Magyartanárok Egyesületének konferenciájáról. 
 A konferencia mottójául egy Erasmustól vett idézet szolgált: „...az egy grammatika is bőven elég, hogy kínzókamrává 
változtassa az életet.” 
 Sima és dupla, hullámos, szaggatott és pöttyözött vonallal aláhúzott szavak. Ágrajzok. Táblázatok. 
Zölddel aláhúzott definíciók. Lista a publicisztikai stílus jellemzőiről. Sokunk nyelvtanfüzete így nézett ki – 
ha volt egyáltalán nyelvtanóránk. Mert általában le voltunk maradva irodalomból. 
 Az MTA Nyelvtudományi Intézetének folyosóin számtalan magyartanár hömpölygött december 11-én, 
szombaton. Schiller Mariann, a Mire való a nyelvtanóra? című konferencia egyik szervezője a tömeget látva 
megerősödött abban, hogy jól választottak címet: sok kolléga számára probléma, mit kezdjenek ezzel a 
tárggyal. A rendezvény mottóját is jól választották meg a szervezők: diák és tanár gyakran együtt szenved 
az anyanyelvi órán. A délelőtti előadások olyan kérdésekkel foglalkoztak, melyeket a hagyományos 
nyelvtanórák hanyagolnak, pedig a diákok számára érdekesek lehetnének. 
 A mai kínoknak jórészt történelmi okai vannak – mutatott rá Margócsy István irodalomtörténész. A 
magyar nyelv 1792 óta kötelező tantárgy Magyarországon. Azért vezették be, hogy Magyarországon 
magyarul lehessen művelni a tudományokat. Addig ugyanis a tudomány nyelve kizárólag a latin volt. 
Idealizált rendszert készítettek a nyelvről, azt tanították a diákoknak. Ha a nyelvszokás nem illett a 
rendszerbe, inkább a beszédet igyekeztek az elmélethez igazítani. Az elméletek változtak, a 
szemléltetőeszközök is fejlődtek, a tanítás szemléleti alapja azonban – minden látszat ellenére – a régi: 
elméletközpontú. 220 éves nehéz örökséget cipel a vállán a szakma. 
 É. Kiss Katalin szerint a nyelvtan lehet érdekes, ha a tanár is izgalmasnak találja és rejtvényfejtésként 
mutatja be a diákjainak. A diákok szeretnek felfedezni, magyarázatokat keresni és találni, játszani. Még az is 
kiderülhet, hogy a magyarban van kettős tagadás: csak nem az olyan fajta mondatokra kell gondolni, hogy 
Senki soha nem segít nekem, ha ugyanis a mondatot átfogalmazzuk és elemezzük, azt látjuk, hogy itt csak 



a nem tagad, a névmások vele vannak egyeztetve. A Nem Éva nem segít nekem már valódi kettős 
tagadásos mondat. Más kérdés, milyen gyakran mondunk ilyesmit. 
 

 
 
Nádasdy Ádám előadása önmagában is igazolta, hogy lebilincselően lehet tárgyalni egy olyan – 

klasszikusan unalmasnak tartott – témát is, mint a 
morfémák egymáshoz illeszkedése. Ki gondolná 
például, hogy a Dörmögő Dömötör nyelvészetileg 
releváns lap? Egykori levelező rovatában, a Fickó és 
Mackó üzeniben egyes szavakat képek helyettesítettek, 
s a képekhez – ha kellett – hozzábiggyesztették a 
toldalékot is. Ez agglutináló nyelvben – mint amilyen a 
magyar is döntően – könnyen megy, hiszen a 
toldalékok szinte önálló életet élnek, csak „ragasztani” 
kell őket. Egy olyan nyelvben, ahol a dolgot 
elszigetelten megnevező forma (szakszóval alanyeset 
vagy nominativus) nem esik egybe a a tővel, ez már 
nehezebben működik. Ha egy házat ábrázoló kép mellé 
odatesszük az -at végződést, akkor kiolvashatjuk úgy, 
hogy a kép alapján kimondjuk a tövet (ház-), ill. a 
betűkből a toldalékot (-at). A latinban ez nem 
működne, hiszen ott a megnevező forma domus 'ház', 
ebből azonban csak a dom- a tő. Ha a ház mellé 
odaírnánk az -um végződést, akkor domusum jönne ki, 
holott az alak helyesen domum 'házat'. A vicces, 
életközeli példák és a logikus felépítés mellett az előadó 
szakmája iránt érzett rajongása mozgatta meg a 
hallgatóságot. 



 
 A délutáni kerekasztal-beszélgetés arról szólt, hogy milyen módszerekkel lehetne jó anyanyelvi 
órákat tartani. Schiller Mariann Bánréti Zoltánnal, Raátz Judittal, Balázs Gézával és Kálmán 
Lászlóval beszélgetett. Mindnyájuknak van gyakorlata taneszközök fejlesztésében. 
 

 
 
 Az egyik legnagyobb probléma az, hogy a taneszközök és a tanárok is magától értetődőként mutatnak 
be olyan modelleket, rendszerezéseket, amelyekről nincsen szakmai konszenzus a nyelvészek között. 
Ráadásul gyakran nemcsak az a kérdés, hogy valamit – pl. a magyar határozók rendszerezését – hogyan 
kellene megtanítani, hanem az is, hogy kell-e egyáltalán. A megszokás olyannyira nagy úr, hogy gyakran 
még a tankönyvszerzőnek is nehézséget okoz, ha meg kell fogalmaznia, mi a célja az adott fejezettel. Pedig 
ha öncélúan tanítunk, a diák joggal fogja értelmetlennek  érezni a magolást, a sok gyakorlást. A magyar 
iskolarendszer leszoktat a kérdezésről. A tanárok nem díjazzák az „órát megzavaró” problémafelvetéseket. 
Tudományos(nak nevezett) ismeretek tanítása zajlik, de nem olyan módon, ahogyan a tudomány működik. 
 A tudomány ugyanis nem a kőbe vésett igazságok halmaza: inkább az állandó kérdések, 
rácsodálkozások és kudarcok terepe. Sok elmélet születik, majd megcáfolódik, sőt: egy időben is számtalan 
elmélet verseng egy-egy kérdéssel kapcsolatban. Ezzel szemben a nyelvtankönyvek döntő hányadában 
például előbb jön a táblázat és a magyarázat a toldaléktípusokról – ez lenne „az igazság” –, aztán a 
feladatok, hogy a gyerek begyakorolhassa a készen kapott rendszert. Ez leszoktat a kritikus személetről, a 
jelenségek megfigyeléséről, értelmezéséről. 
 Bánréti Zoltán és Kálmán László saját tankönyveiben a szokásos megközelítés fordítottját alkalmazza: 
előbb jönnek a nyelvi példák, a gyakorlatok, a tanárral való együtt gondolkodás lehetősége, aztán az 
összefoglalás, a magyarázat – ha lehetséges. Vannak ugyanis esetek, amikor a tudomány csak felvet 
kérdéseket, de nem tudja egyértelműen megválaszolni őket. A vizsgálódó megközelítés nem csak a tanulók 
nyelvről alkotott képére hat. Aki Bánréti vagy Kálmán módszerével tanulja a nyelvtant, más órán is kérdez, 
kíváncsiskodik. Ez a tanárnak is nagyobb kihívás. A tanárok egy része azonban nem ehhez van szokva, és 
nem tud mit kezdeni a helyzettel, sőt, panaszkodik a „kezelhetetlen” gyerekekre. 
 Bánréti Zoltán azt is kiemelte, hogy a tudományosság nem azt jelenti, hogy szakzsargont tanítunk. A 
diákok – és a szülők – gyakran elrettennek a sok szakszótól és definíciótól, ami a tankönyvekben szerepel, 
holott alig van szükség néhány szóra ahhoz, hogy megfelelő módszerekkel akár a generatív mondattant is 



meg lehessen tanítani. Ha az órán alkalmazott módszer és megközelítés eleget tesz a tudományosság 
kritériumainak, a diák szinte észrevétlenül rászokik a tudományos gondolkodásra. 
 A többi résztvevőtől markánsan különböző véleményt fogalmazott meg Balázs Géza, aki szerint 
botrányos, hogy egy gyereknek három nyelvtankönyve is van (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény). 
Mint elmondta, a csoportmunkás órát csupán showműsornak tartja, a vetélkedőszerű játékok semmire sem 
jók, viszont fogalmi rendszerezés nélkül semmit sem lehet megérteni. Elismerte, hogy a határozók 
rendszerezésével neki is problémái vannak, de szerinte a mostani felosztás „jól tanítható”. 
 A beszélgetés végén szóba került a helyesírás kérdése is. A szülők – és a magyartanárok is – gyakran 
erősen túlértékelik ennek szerepét, s elsajátítására helyezik a legnagyobb hangsúlyt. A ma érvényben lévő 
akadémiai szabályzat elavult nyelvtani szemléleten alapul, nehezen tanulható, sőt: önellentmondásoktól 
sem mentes. Kálmán László ennek kapcsán felvetette: nem kellene-e Simonyi Zsigmond példáját követni, 
aki 1903-ban az akadémiaitól eltérő, egyszerűsített iskolai helyesírást tett közzé? Rendszere gyorsan terjedt, 
újításait pedig később az Akadémia is átvette, a magyarul írók nem kis megkönnyebbülésére. 
 Balázs Géza különvéleményt fogalmazott meg a helyesírással kapcsolatban is. Schiller Mariann 
felvetésére, miszerint nem kellene a földrajzi nevek helyesírását minden részletbe menően tanítani, azt a 
költői kérdést tette fel, hogy hova jutna a társadalom, ha a helyesírásból nem lenne kötelező mindazt tudni, 
amit ma. „Ezt meg kell tanulni, és kész” – foglalta össze álláspontját. 
 A vitát szemináriumok követték, melyek során a tanárok olyan módszerekkel ismerkedhettek meg, 
melyeket az oktatás során a gyakorlatban is alkalmazhatnak. 
Bartha Csilla Szociolingvisztikai érzékenyítés a nyelvtanórán című szemináriumán arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a tanítás során nemcsak a tudományos gondolkodást kell elsajátíttatni, sőt, fontosabb a mindennapi 
kommunikációs helyzetekkel foglalkozni. Például meg kell ismerni más kulturális hátterű emberek életét is 
– lehetőleg gyakorlatok segítségével. Hasonló szellemben folyt a másik két szeminárium is. Horváth 
Beáta Nyitott vagy zárt? A szöveg fogalma a médiatérben című szemináriumán bulvárhírek és hozzájuk tartozó 
képek vizsgálatával tágult a tanítható szövegek köre, és azt keresték a jelenlévők, milyen hagyományos 
nyelvtani tananyag keretei bővíthetők evvel. Molnár Cecília Mondatokból szöveget? – Nyelvtani fogalmak és a 
szövegértés-szövegalkotás címen ismeretterjesztő szövegeken mutatott be olyan szövegfeldolgozási 
gyakorlatokat, melyek során az elméleti ismeretátadás helyett gyakorlati úton juthatnak el a tanulók nyelvi 
jelenségek megértéséhez. 
 A rendezvényt szervező Magyartanárok Egyesületének egyik célja értelmet adni a nyelvtanórának. A 
hasonló alkalmi rendezvények mellett rövidebb táborokat, hosszabb továbbképzéseket is szerveznek 
hasonló szellemben. 

 
Schiller Mariann, a konferencia házigazdája és Molnár Cecília 

 

http://www.freeweb.hu/magyartanarok/frames.html


¤ A lírikus epikája – kortárs magyar lírikusok epikája, prózája 
2011. április 9., Kossuth Klub 
Az előadások első etapjában Margócsy István általános műfajelméleti kérdéseket feszegetett, 
Arisztotelész Poétikájának műnemi felosztását interpretálta. Majd innen kiindulva gondolatmenete kitért 
arra, hogy korszakonként és nemzeti irodalmanként változik, hogy egy-egy szerzőt mennyire kötünk 
csupán egyetlen műfajhoz, műnemhez. Kifejtette, hogy a 19. század magyar irodalmában különösen 
felerősödött az alkotók műfaji szerepekbe merevítésének gyakorlata. Keresztesi József Térey János 
Protokolljáról tartott elemző jellegű előadást, melyben kiemelte az új verses epikai alkotás szakítását a 
Téreyre jellemző korábbi titanizmussal. Néhány részlet mikróelemzésével megvilágította, hogy az új 
könyvben milyen új – mindennapi személyközi kapcsolatokban megjelenő – értéktartományok kerültek 
előtérbe. Előadásában vitába bocsátkozott azokkal az értelmezőkkel, akik a Protokollt apolitikussága miatt 
marasztalták el. Érveket hozott fel amellett, hogy a regény diplomata hősének alakulástörténetéből 
(hanyatlás- vagy megtisztulástörténetéből) miért nem hiányzik az aktuálpolitikai mozzanatok alaposabb 

elemző-állásfoglaló exponálása. Szűcs Teri „Nem lehet csak egy szálat kihúzni”  idő és történet Rakovszky 
Zsuzsánál című előadása azt állította középpontjába, hogy mi a közös a regényíró és az Egyirányú utca négy 
nagy, az előadásban elemzett időversét megalkotó szerző idő- és emlékezetfelfogásában. A prózaepikában 
és a lírai versekben egyaránt jelenlévő metaforikusság hasonló és eltérő működésmódjára hozott 
megvilágító példákat. Vári György Az Atya, a Fiú és a Csend Mélye címmel Lanczkor Gábor A mindennapit 
ma című kisregényéről tartott műelemző előadásában kitért az ismétlődő motívumok kétértelműségére, az 
elfojtott múlt visszatérésére ezekben a motívumokban. Finoman elemezte a regényben a főhős által 
megfogalmazott, általa kiérlelt és megvalósított életbölcselet, hit és morál szépségét és ugyanakkor e 
humánus bölcsesség és magatartásminta elkerülhetetlennek mutatkozó kudarcát. Az előadó erőteljesen 
érvelt a kisregény iskolai feldolgozásának előnyei mellett. 
 Az előadások után párhuzamos műelemző módszertani szemináriumokra került sor. Arató 
László Anyegin és Paulus – egy különös párbeszéd címmel Térey János verses regényéről tartott foglalkozást, 
Fenyő D. György és Kertész Luca egy Tóth Krisztina-novella tanítási lehetőségeit mutatta meg, 
Pethőné Nagy Csilla „a pusztuló közöttben lakom” címmel Schein Gábor Egy angyal önéletrajzai című 
regényét elemezte a hallgatókkal, Stribik Ferenc Tandori Dezső Baalbek szálló című novelláját mutatta be, 
Tamás Ferenc pedig Rakovszky Zsuzsa lírája és epikája címmel tartott foglalkozást. 
 A szemináriumok után előbb Vallai Péter adta elő nagy sikerrel Parti Nagy Lajos Szende című 

novelláját, majd Urfi Péter tartott előadást Parti 
Nagy Lajos novelláinak nyelvéről, illetve arról, hogy ez a 
korábban inkább a lírában újat hozó nyelv ma miért 
inkább a prózaepikában bizonyul termékenynek. 
Kitért a stílusregiszterek keverésének kérdésére, 
illetve a hibák, a rontott nyelv esztétikai funkciójára. 
Előadását négy rövid elemzés egészítette ki, s 
iskolai feldolgozásra alkalmas és érdemes Parti 
Nagy-művek ajánlásával zárult. Gács Anna Tóth 
Krisztina prózájáról című előadása az addig megjelent 
két kötetben s az azóta megjelent, Pixel című 
harmadik ciklusból kibontakozó poétikai 
alakulástörténetet mutatta be. Jellemezte, 
csoportosította a kötetekben található 
novellatípusokat és elbeszéléstechnikai 
megoldásokat, állást foglalt a bonyolultabb-líraibb, 
erősen metaforikus építkezésű novellákkal szemben 
a tisztábban epikus tárcanovella-variáció mellett. 
Márton László Átképezi-e magát a költő? című nagy 
ívű záró előadása sok tekintetben Margócsy István 
nyitóelőadásának elméleti kérdéseire rímelt. A 
középkori német esztétikából, a lovagi epika és a 
lovagi líra különbségeiből kiinduló előadás állást 
foglalt amellett, hogy alapvetően nincsenek 

lírikusnak, illetve epikusnak született szerzők, ugyanakkor kétségtelenül a nyelvhez és a történethez való 
másfajta viszony dominál a lírai és az epikai művekben. 



 
¤ Hogyan kezdjünk hozzá? 
Nyári módszertani tábor, Szekszárd, 2011. július 4. – július 8. 
 Mintegy negyven magyartanár döntött úgy, hogy a nyári szünetet szakmai munkával és szakmai 
feltöltődéssel kezdi, s ellátogat Babits Mihály és Mészöly Miklós városába. Jól döntöttek – remekül éreztük 
magunkat. Egy-egy szekszárdi fotóból készített puzzle összerakásával alakult meg a három szemináriumi 
csoport, s a közös játék segített abban, hogy a komoly tanerők visszaváltozzanak diákká. A fölszabadult 
kreativitás jól jött az első komolyabb feladat, Baka István (szintén a város szülötte) és Babits egy-egy 
versének ún. kreatív-produktív módszerrel történő föltárásához, valamint Háy János egyik képversének 
játékos értelmezéséhez.  

 
Háy János volt idei táborunk író-
vendége. Tőle egy regényt (A 
gyerek) és egy novelláskötetet (A 
bogyósgyömölcskertész fia) is 
feldolgoztunk a tábor ideje alatt, s 
eltöltöttünk egy remek, felemelő 
estét a szerzővel, aki nemcsak 
szakmai épülésünket segítette elő 
egy kitűnő beszélgetéssel, hanem 
elkísért a szekszárdi pincék és 
borok felfedezésére indított 
expedíciónkra is, majd 
dedikálással összekötött 
diskurálással és felolvasással 
szórakoztatta az éjszakázástól 
vissza nem rettenő táborlakókat. 

 
 
Továbbképzésünk másik 
fókusza Mészöly Miklós 
munkássága volt; tőle a Film 
című regényt és a Ló-regény 
című novellát elemeztük 
élvezettel az Arató László, 
Tamás Ferenc és a Fenyő 
D. György – Vojtek Sándor 
páros vezette szemináriumi 
csoportokban.  
A közösen megnézett és 
megbeszélt film Gigor Attila 
A nyomozó (2008) című, a 
táborozók körében nagy 
tetszést keltő alkotása volt (a 
beszélgetést Arató László 
vezette). A média-nyelv 
értésének és tanításának 
tudományába Horváth Beáta vezetett be bennünket. Közösen meglátogattuk a Babits-emlékházat, a 
Mészöly- és a Baka-emlékszobát, valamint a Garay Gimnáziumot. Egy-egy este Dinnyés József 
előadóművész, illetve Turek Miklós színművész mutatta be versösszeállítását a táborozó tanároknak. 
Ellátásunkról és a tábori infrastruktúráról Fekete Gabriella táborvezető, valamint Beöthy Zsófia és 
Horváth Beáta gondoskodott. 



¤ Múzeum, múzeumpedagógia, irodalmi emlékház – szakmai kirándulás Esztergomba, 
 2011. október 8.  

Egy először szép, majd esősre forduló őszi napon került sor egy új típusú egyesületi programra, egy 
szakmai kirándulásra. A programnak Esztergom adott otthont két helyszínen, a Duna Múzeumban és a 
Babits-házban. Együttműködő partnereink a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), továbbá 
az esztergomi Babits-ház voltak. Délelőtt három plenáris előadásra került sor: először Gulyás Gabriella, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa tartott előadást az irodalmi emlékházak megújulásáról, ezzel kedvet 
csinálva minden hallgatónak ahhoz, hogy ellátogasson az ország valamelyik irodalmi emlékházába. Ezt 
követően Gertsmayerné Tóth Franciska muzeológus beszélt a Babits-emlékház új kiállításáról, a házhoz 
kötődő programokról, majd Bárd Edit, a MOKK munkatársa tartott előadást Múzeumok a tanulásban – 
helyzetkép és lehetőségek címmel. A délelőtti program fellelkesítette a nagyon kicsiny közönséget, azt érezte 
mindenki, hogy sok-sok odafigyeléssel, lelkesedéssel, a szerzők, témák melletti elkötelezettséggel kiváló 
dolgok születnek sokfelé. A délutáni két múzeumlátogatás megerősítette ezt a benyomást: mind a Duna 
Múzeum, mind a Babits-emlékház nagy élményt jelentett.  
 

 
 
HÍREK 
 
¤ ”TANÍ-TANI" - Tudomány és közoktatás párbeszéde az Árkádia virtuális terében, konferencia, 
Pécs, 2010. november 26. 
A kompetencia-alapú pedagógusképzés tartalmi és módszertani fejlesztését erősítő Árkádia- projekt, illetve  
internetes portál (http://arkadia.pte.hu/magyar/fix/ajanlo_magyar) olyan irodalomtanítási modulokat, 
tudományos szakcikkeket közöl immár másfél esztendeje, melyeket általános és középiskolában tanító 
magyartanárok használhatnak módszertani eszköztáruk frissítésére, a szaktudomány legújabb 
eredményeivel való ismerkedésre. A programnak a modulok kidolgozásában aktív résztvevője a 
Magyartanárok Egyesülete is. A projekt gazdái, a PTE irodalomtanszékei és a gyakorlóiskolák tanárai 
immár második alkalommal rendezték meg a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumában 
konferenciájukat, melynek házigazdája a program vezetője, Pethőné Nagy Csilla volt. Az összejövetelen 
egyben a ME pécsi magyartanárai számára is alkalom kínálkozott az együttlétre, közös gondolkodásra.  

http://arkadia.pte.hu/magyar/fix/ajanlo_magyar


 Milbacher Róbertnek, az Árkádia főszerkesztőjének köszöntője után két számot mutattak be a 
szerkesztők. Tóth Orsolya a nőirodalom, Papp Balázs pedig az apokalipszis-téma köré szerveződő számot 
ismertette. Az uzsonnaszünetet követően egy, a mindennapi gyakorlatban többször megfogalmazódó 
tanári dilemmáról, az „eredeti, rövidítés, részlet, átirat, sűrítmény” problémájáról tartott gondolatébresztő 
előadást Fenyő D. György. Az általa felvetett kérdéseket egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatták 
meg a PTE irodalomtanszékein, illetve közép- és általános iskolában tanító tanárok (Mekis D. János, 
Milbacher Róbert, Kucserka Zsófia egyetemi oktatók, Horváth János tanító és Szakács Emília középiskolai 
tanár). A téma számos módszertani és az irodalomértés, értelmezés, irodalmi kánon és tanítási kánon 
témaköreit érintő, továbbgondolásra inspiráló gondolatot vetett föl. Nagy Imre egyetemi tanár 
záróbeszéde az irodalomtanítás, a magyartanítás ügyében érdekeltek, valamennyiünk közös célját 
hangsúlyozta: a nyelviség, a nyelvi megismerés széles skáláján a „ciki” és a „tökari” pólusai között színeket, 
árnyalatokat elsajátíttatni a diákjainkkal az irodalom, az olvasás eszközei által. 
 
¤ 2010 novemberétől működtetjük egyesületünk facebook-oldalát, friss hírekkel, kulturális 
anyagokkal, érdemes lájkolni! 
 
¤ Folytatódik a tavaly indított Pályakezdő magyartanárok klubja Fenyő D. György vezetésével a 
Kossuth Klubban. A klubban probléma-megbeszéléseket, közös műelemzéseket tartunk, technikákat és 
eljárásokat beszélünk meg. A klub tagjai részben maguk alakítják a programot; igyekszünk alkalmazkodni 
ahhoz, hogy milyen problémákkal érkeznek a klubtagok. Örömmel vesszük, ha új tagok 
bekapcsolódnak! A foglalkozások időpontjai minden hónap utolsó csütörtökén 15.30 és 17.00 között. 
 
¤ Egyesületünk és a Kossuth Klub együttműködésének keretében Irodalmi alkotások párbeszéde 
címmel Tamás Ferenc tartott nyolc részből álló előadás-sorozatot a 2010-2011. tanév 2. félévében. A 
sorozat az idei tanévben folytatódik (kéthetente szerdán; részletek honlapunkon és facebook-
oldalunkon). Napi jeggyel is látogatható! Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és kollégákat! 
 

¤ Egyesületünk kapcsolatrendszere tovább bővült: a korábban velünk közösen dolgozó vagy 
együttműködő partnerek mellett együttműködési megállapodást írtunk alá az Egyszervolt.hu című, és 
folyamatos a kapcsolatunk a Meseutca.hu című gyermekirodalmi portállal. 
 

DOKUMENTUM 
 

Mesterek és tanítványok – Kerekasztal-beszélgetés, 2010. május 14. 
Fenyő D. György, Hosszú Gyula, Jelenits István, Tamás Ferenc,  
Tverdota György  
 Részletek az Irodalomismeret szövegközlése alapján 
 

TVERDOTA GYÖRGY: Először a Képzőművészeti Főiskolán tanítottam. Magyar és világirodalmat kellett oktatni a 
kezdetektől máig. Ilyen egyszerű volt a feladat – de éppen az volt a jó, hogy ezt úgysem lehet teljesíteni. Az ember 
tehát azt tanítja, amit akar. Minden félévben valami mást, ami érdekelt: Goethét, Berzsenyit vagy Racine-t, és akkor 
mindig valami érdekessel foglalkozhattam. Ezzel kezdődött a tanítás. Utána komolyabbá vált a dolog, és akkor a 
kutatói állásom mellékállássá degradálódott. (…)  Az oktatás mellé álltam, mert hiányzott az emberi kapcsolat.  

JELENITS ISTVÁN: Amikor Pestre kerültem, hittant tanítottam, és azért, hogy a világnézeti párbeszéd keretét 
megnyissuk, csináltunk egy olvasókört, Mándyt és másokat olvastunk. Esterházy Péter például különösen hálás volt, 
mert én hívtam fel a figyelmét arra, hogy Mándyt érdemes olvasni, és ez a pályája szempontjából is fontosnak 
bizonyult. Azt szerettem volna megmutatni, hogy az irodalom az emberi személyiségünk szempontjából is 
nélkülözhetetlen, hogy nemcsak azért tanuljuk meg, hogy levizsgázzunk belőle, hanem valamiképpen azért, hogy az 
életünk részévé váljék. 

TAMÁS FERENC: Ötödév második félévében, amikor a szakdolgozatot is meg kellett írni, akkor az általános iskolai 
tanárom hívott fel, és meghívott, hogy menjek el óraadónak a Diana utcai általános iskolába. Rettenetes púp a 
hátamra, morgolódtam magamban, hamarosan kezdődik a gyakorlótanítás, itt a szakdolgozat, és menjek el egy 
általános iskolába? De közben izgatott is a dolog, hogy milyen lehet ott tanítani, meg kínos lett volna nemet mondani 
a tanárnőnek. Hát jó. Fölmentem az iskolába, és ott ért engem az a döbbenet, hogy tanítani mennyire jó. (…) 
Odaálltam a Diana utcai gyerekek elé, és egyszer csak megéreztem, hogy ez a világ legcsodálatosabb dolga, hogy az 
valami hihetetlen, ami ott történik. (…) Hogyan tudom azt elérni, hogy a gyerek érdekelt legyen a dologban, hogy az 
a számára is fontos legyen? Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy én az egész helyzetet, benne saját magamat is, meg 



Kosztolányi Dezsőt meg Kölcsey Ferencet tudjam úgy látni, ahogyan ő látja. Hogy érzékeljem azt, ahogyan ő látja, és 
ahhoz képest legyek képes megmutatni azt, hogy valami miért érdekes vagy fontos. Hogy őneki szóljon a dolog.  

HOSSZÚ GYULA: Én is így voltam hosszú évekig, így kezdtem, ezzel a szenvedéllyel. Hogy misszió. A 
történelemtanítás az misszió. Én annyi mindent megtanultam az egyetemen, hogy lehetetlen, hogy mindez ne 
kerüljön bele az emberek fejébe, hogy ez ne menjen tovább, és hogy ezen mennyi minden múlik. Azt csak úgy 
titokban tudtam, hogy mi minden múlik. (…) Lassanként átbillent az egész arra, hogy nem a misszionáriusi szerep a 
megfelelő, hanem a csudálkozó, a gyerekekkel együtt valamire rácsudálkozó. Az izgalmasabb. 
 

 
 

FENYŐ D. GYÖRGY: Az ember a pályája közben annyi-annyi fontos visszajelzést kap, folyamatosan, és nemcsak 
fiatalnak érezheti magát mindig, de az agyát, a szellemét, a reagálóképességét, a kérdésfölvetéseit, a kérdések 
fölvetésére való hajlandóságát is mennyire inspirálja az, hogy tanítványai vannak. Azt gondolom, hogy ez a 
kommunikáció valahogy így folytatódik, hogy nekik, a tanítványaimnak is köszönetet kell mondanom.         

Forrás: http://irodalomismeret.hu/component/content/article/35-regebbiszamaink/118-feny-d-gyoergy) 
 
* 
 

A Magyartanárok Egyesületének állásfoglalása a Nemzeti Köznevelési Törvény Koncepciójáról és 
magáról a törvényjavaslatról 

 

A társadalmi vitára bocsátott átfogalmazott törvénykoncepció még elődjénél is erőteljesebben politizáló-
vádaskodó, ítélkező hangneme lehetetlenné teszi az érdemi szakmai hozzászólást. Magának a szövevényes 
törvényszövegnek az átgondolt és felelős véleményezésére pedig nem elegendő a rendelkezésre bocsátott két 
hét. Így a Magyartanárok Egyesülete csak korábbi véleménye egyes elemeit ismételheti meg és 
felháborodásának adhat hangot. 
 Csak politikai hangulatkeltésként értelmezhető egy törvénykoncepció szövegében olyan állítások és metaforák 
szerepeltetése, mint az alábbiak: 

„Az elmúlt húszegynéhány év alatt nálunk az iskolai nevelés és oktatás ügye egyfajta nemzetközi kísérleti 
tereppé vált, amelyben az oktatás-nevelés középpontjába a tananyag és a módszertan került a gyerekek 
helyett.” 
„Az oktatás rendszere egyre inkább a csavargyártáshoz kezdett hasonlítani ...” 

A két megfogalmazás indulatosan vádaskodó jellege mellett a szöveg logikai koherenciájával is baj van. Hogyan 
lehet egy kísérleti terepként jellemzett, a nem kellő centralizáltság és a szolgáltató jelleg miatt elmarasztalt 
rendszert egyúttal uniformizálással, csavargyártással is vádolni? Mi bizonyítja, hogy a módszertanra vetett 



figyelem a gyermek iránt érzéketlen, míg az erős központosítás, az államosítás gyermekközpontú? Az ilyen 
megfogalmazások, akárcsak a specifikusan „magyar gondolkodásra” nevelésről (s nem, mondjuk, a magyarság 
érdekeit szolgáló gondolkodásról, értékelkötelezettségről) szóló kitételek lehetetlenné teszik a tárgyszerű és 
higgadt eszmecserét vagy véleményalkotást. A koncepció szövegezése, nyelvezete politikai megosztottságot 
kíván létrehozni; olyan konfrontációra szólít, amelyben egy szakmai egyesület nem vehet részt. 
 

¤ A törvénykoncepció (és a maga a kodifikációra benyújtott törvényszöveg is) mintha nem egy folyamatosan 
fejlődő-fejlesztendő iskolarendszerben gondolkodna, hanem egy olyan zárt egészben, amelyet csak 
rendeletekkel kell igazítgatni. Mintha az iskolának nem állandóan új kihívásokkal kellene megbirkóznia. 
¤ Egyet lehetne érteni elvileg mind a NAT tartalmi elemekkel való kiegészítésével, mind a kerettantervek 
számának csökkentésével, mind a tankönyvkínálat minőségi szelekciójával, akkreditációs és támogatási 
mechanizmusának változtatásával, mind a pedagógiai ellenőrzés erősítésével, ha ezek mellett a centralizáló, a 
rendszer átláthatóságát és ellenőrizhetőségét növelő lépések mellett láthatóak lennének az iskola önállóságát, 
a rugalmas alkalmazkodást, a pedagógiai differenciálást és a szükséges innovációkat támogató garanciák. A NAT 
és a kerettanterv 10%-nyi helyi kiegészítése aligha tekinthető ilyen garanciának. 
 

¤ Az átjárhatóság mítosza a centralizáló-uniformizáló oktatáspolitika demagóg jelszava. Főképp azért, mert 
három dologtól vonatkoztat el:  

 Magyarországon meglehetősen kicsi a területi mobilitás, tehát nem annyira fontos ez a szempont. 

 Nem bizonyítható, sőt nem igaz, hogy a mindenütt azonos és azonos ütemben tanított ismeretek és 
nem a kompetenciák vagy képességek fejlettsége garantálja a sikeres iskolaváltást. Mit jelent egy költő 
vagy egy vers tanulása? Aki „tanulta” Az alföldet egy adott időpontig, az tud iskolát váltani, aki nem, de 
remek versértő, műelemző, szövegalkotó, az ne tudná bepótolni, hogy régi iskolájában még nem került 
elő Az alföld? 

 Az egységességgel és az átjárhatósággal aligha egyeztethető össze a középiskola által megállapítható 
saját felvételi követelményrendszer. Mindkettő nem mondható egyszerre. 

 

¤ A magyar iskolarendszer nagyon differenciált s ennek megfelelően kivételesen szelektív. Ezt már nem kell 
megteremteni. Inkább differenciáló pedagógiai kultúrára lenne szükség, mely csökkenti a különbségeket.  
 

Budapest, 2011. október 23.                  A Magyartanárok Egyesületének Választmánya 

 
NYILATKOZAT 

 

Alulírott szakmai szervezetek felkérik a magyar Országgyűlést, hogy a Köznevelési törvény tervezetének vitáját 
halassza el mindaddig, 

1. amíg a Kormány nem teljesíti a Köznevelési törvény tervezetében lévő, tartalmi szabályozásra előírt 
jogszabályi kötelezettségeit (NAT, kerettantervek, érettségi követelmények); 

2. amíg a Kormány nem biztosít garanciát arra vonatkozóan, hogy a Köznevelési törvényben előírt 
feladatok többletköltségeinek fedezetét képes előteremteni, illetve a jelenlegi közoktatási feladatellátás 
kieső önkormányzati forrásait (átlagosan a költségek harmadát, felét) is tudja fedezni; 

3. amíg a Kormány nem ad választ arra, hogy milyen keretből, milyen forrásból kívánja megoldani a 
tankötelezettségi idő csökkentéséből illetve a zsákutcás iskolarendszerből következően szakképzetlenül 
vagy alacsony képzettséggel utcára kerülő fiatalok problémáit. 

Az aláíró szakmai szervezetek véleménye szerint a fenti kérdések tisztázásáig a Köznevelési törvény 
elfogadásáról érdemben dönteni nem lehet. 
 

Budapest, 2011. október 25.   
 

Magyar Szakképzési Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság, Magyartanárok Egyesülete, ESHA Hungary, 
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Kollégiumi Szövetség, Comenius Műhely Közhasznú Egyesület, 
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Hungaro-Dalton Egyesület, Lépésről lépésre Országos 
Szakmai Egyesület, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége, 
Történelemtanárok Egylete 
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