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E lőször egy fakultációs órára megyünk a negyedikesekhez. Hatan vannak mind-
össze, illetve heten; a hetedik a vége felé fut be valahonnan, szolid figyelmez-
tetésben részesül. Az elején mindenki megkapja fénymásolatban Arany János 

Családi kör és Kemény István Az eperfa lombja című versét. Olyan kérdések hangza-
nak el, hogy „Hányféle idősík van a műben?”, „Ki az a bácsi, akit a kisfiú lát?”, „Mi-
ért és hogyan játszik rá Kemény alkotása Aranyéra?” S persze megvizsgálják, hogy 
Keménynél a harmadik szakaszban miért fordul elő hatszor az „este” hangalak, mit 
jelenthet az „Akkor már húsz éve volt délben is este” sor, s miért ismétlődik meg 
az első szakasz első sora az utolsó első soraként. Jut idő a gondolkodásra, párosával 
meg is beszélhetik egymással, ami eszükbe jut. Előkerül, rövid tanári magyarázatban, 
Koestler regénye, a Sötétség délben, sőt a keresztény úri középosztály fogalma is. Nyil-
ván Kemény költészete a témája néhány órának, most épp ez az alkotása került elő. 
A következő óra is negyedikeseknél van, de egy teljes osztálynál. Teljesen hagyomá-
nyosan indul: vigyázzállás, jelentés. Formabontásnak a kiváló pécsi tanár, Pethőné 
Nagy Csilla tankönyvéből tanulnak. A téma Kosztolányitól A szegény kisgyermek pa-
naszai, a kiváló tanári felolvasások némi távolságtartást érzékeltetnek, de ezt nem kö-
telező elfogadni. Az van benne inkább, hogy egy nagy költő sem csupa remekművet 
ír, egy nagy költő sem a csúcson kezdi. De persze a Mint aki a sínek közé esett…, az 
egész kötet fontos és jelentős. (A tanár úr később azt mondja, nem volt célja a mű-
vektől való kritikus távolságtartás, sőt, A szegény kisgyermek panaszait a Számadás 
mellett Kosztolányi legjobb kötetének tartja, az ironikus távolságtartás magának 
a kötetnek a belső jellemzője szerinte.) A legnehezebb kérdés: „Mik azok a felnőtt 
konklúziók, amiknek a levonását a gyermeki nézőpont teszi lehetővé?” Tényleg, mik? 
Ezen gondolkozom egy darabig. A padsorok olykor más-más feladatokat kapnak. 
Most is van idő a gondolkodásra, nem sietünk. Nincs semmi hókuszpókusz, még 
vázlatot sem írnak, csak beszélgetnek. Arató László olyan, mint egy varázsló civilben.

 Úgy tűnik, hogy mint a művészet nagyjainak, neked is sikerült ércnél maradan-
dóbbat alkotnod: a Tizenkét tézis az irodalomtanítás válságáról című művedre gon-
dolok, ami 2002-ben készült egy tanácskozásra és egy év múlva jelent meg az ÉS-ben. 
De nyilván mindketten annak örülnénk, ha a benne szereplő megállapítások érvényü-
ket vesztették volna.

A r a t ó  L á s z l ó v a l

Az ország egyik legjobb magyartanára. Arató László a budapesti Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban tanít, az 1996 decemberében alakult Ma-
gyartanárok Egyesületének elnöke, aki pályája kezdete óta gondol-
kodik azon, hogyan lehetne hatékonyabb, eredményesebb és nem 
utolsósorban diák és tanár számára egyaránt élvezetesebb az általá-
nos és középiskolai magyartanítás. Tankönyvek, tanulmányok, kísér-
letek, konferenciák, vándortáborok fűződnek a nevéhez. Az ellenzéki 
sajtó gyakran kéri ki a véleményét, legújabban a 2020. január 31-én, 
pénteken (!) este tíz körül (!), mintegy a sötétség takarója alatt megje-
lent Nemzeti Alaptantervnek a magyartanításra vonatkozó része kap-
csán, ilyenkor a pusztába kiált. Hol másutt beszélgettünk volna, mint 
a Radnóti magyarszertárában. Előtte persze még hospitáltam két órán.
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 – Nagyon nem örülök, hogy amit írtam, az ma is igaz.

 Maradjunk is ezeknek a téziseknek a közelében! Azt mondtad egy hosszú interjúban, 
amit Knausz Imre készített és a Tani-tani oldalon olvasható, hogy már a pályád legelején, 
a kispesti Landlerben – ami ma Deák Ferenc Gimnázium – elkezdett alakulni benned 
az a program, ami később A szöveg vonzásában nevet kapta. Mitől, miért, hogyan?
 – A sorozat címét Robert Scholes, az irodalomtanítás gyakorlatának legjobban elkö-
telezett, amerikai strukturalista-szemiotikus irodalomtudós Textual Power – Literary 
Theory and the Teaching of Literature című könyvéről koppintottam. A „Textual 
Power”-t magyarítottam „A szöveg vonzásá”-ra. Nem biztos, hogy a legszerencsé-
sebben, mert az angollal szemben magyarul a szöveg szónak, ahogy a szövegelés ki-
fejezés is mutatja, van némi pejoratív mellékzöngéje. Úgy éreztem, hogy az iroda-
lom történetének nagy egésze, a korszakok, korstílusok szerint való haladás nem 
ad a tanításhoz elég sűrű, elég termékeny kontextust, nem indítja be a művek ér-
telmezését, megértését. Attól, hogy két mű romantikus, vagy legalábbis bizonyos 
jegyeik alapján annak nevezzük őket, még korántsem biztos, hogy valóságosan is 
közel állnak egymáshoz. Mondjuk Az arany virágcserép és A vén cigány nehezen 
kapcsolódik össze a gyerekek fejében.

 A vén cigány mellé viszont remekül odailleszthető Tóth Krisztina A koravén cigány 
című verse, mint ez az Egymás tükrében című írásodból kiderül.
 – A korstílusokkal eleve bajom van. Éppenséggel megtaníthatjuk a romantika vagy 
a klasszicizmus ismérveit, de ezekhez a gyerekeknek nem igazán lesz közük. Ha vi-
szont olyan műveket rakunk egymás mellé, amelyek például a siker és a tisztesség, 
a beilleszkedés és a kívülmaradás konfliktusairól szólnak, vagy a felnőtté válás tra-
umájáról, az más. Az órákon emberi problémáknak kell megjelenniük. Akkor még 
nem ismertem a kompetenciafejlesztő irodalomtanítás fogalmát, csak a képességfej-
lesztését, de úgy gondoltam, hogy értelmezési stratégiákat kellene tanítani, s hogy 
az egymáshoz közelebb álló művek bevilágítják egymást. Ha egymás mellé teszünk 
öt ősz-verset és ez öt nagy elégia, akkor könnyebb arról beszélni, hogy mi az ősz-
toposz, mi az elégikusság. Vagy öt istenes verset Balassitól Adyn át Pilinszkyig!

 Igen, és akkor a vallásosságról, a vallásosság változatairól, az istenélményről is jobban 
lehet beszélni! Az említett interjúban emlegeted az egyik egyetemi tanárodat, Ruttkay 
Kálmánt, aki folyton figyelmeztetett benneteket, hogy ne ragadjatok le a korstílusok-
nál, ne elsősorban azok jellemzőit keressétek egy-egy műben!
 – Azt akarta, hogy az adott művel foglalkozzunk, tehát, mondjuk, Pope sorait né-
zegetve ne azt keressük, hová sorolhatjuk be a művet, a rokokóhoz vagy a klasszi-
cizmushoz, hanem azt vegyük észre, hogy egy rímpár mennyire szellemes. Szeretek 
rendszerszerűen gondolkodni, egyetemi éveimben Lukács György tett rám nagy 
hatást – ez akkoriban nem volt annyira ritka –, de amire Ruttkay megtanított, az 
az, hogy a romantikához sorolok-e valamit, attól függ, mit tekintek romantikus-
nak. Nem engedett átfogó irodalomtörténeti fogalmakat használni s a művek elem-
zését az ezek által a történeti kategóriák által adott dobozokban való elhelyezéssel 
helyettesíteni. A Landlerben arra is rájöttem, az sem elég, ha a tanításra kiválasz-
tott, modulokba rendezett művek tematikusan kapcsolódnak egymáshoz, poéti-
kailag is kapcsolódniuk kell. Rám annak idején a strukturalizmuson és a fenome-
nológián kívül hatott az irodalomelméletnek az az ága is, ami Jung archetípus-el-
méletéből indul ki. Olyan képviselői vannak, mint Maud Bodkin és Northop Frye. 
Bodkintól 1934-ben jelent meg az Archetypal Patterns in Poetry, Frye-tól ’57-ben 
az Anatomy of Criticism, amit magyarra is lefordítottak. Ezek az archetípusok talán 
tényleg léteznek, s tananyag-elrendezési elvként is üzemeltethetők…

 Talán tényleg, talán igen… Ilyesmiről lenne jó beszélgetni egy kávéházi asztal mel-
lett. Ha már ez felmerült, megkérdezem: jut időd a lazításra?
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 – Valamennyire igen. Szenvedélyes CD-gyűjtő vagyok, rengeteg bluest, dzsesszt 
és mindenféle rockot hallgatok, kicsit ritkábban klasszikusokat is, s persze olvas-
ni, filmet nézni is szoktam. Filmelemzést – angol nyelven – egy amerikai egye-
tem nálunk működő intézményében tanítok is, ez a McDaniel College Budapest 
Campus. Sajnos, a tohonyaságom miatt a testmozgás, a sport nem az én világom.

 Milyen szép lenne pedig a Margitszigeten futás közben találkoznunk… Miért is em-
lítetted az archetípusokat?
 – Említhettem volna mást is, Frye-ékra amúgy is csak egy-két modulunk épül. 
A  strukturalizmust, a  szemiotikát, a  fenomenológiát, Ingardent, Bonyhai Gá-
bort. A közvetlen mesterem Németh G. Béla volt. Későbbről pedig az irodalmi 
hermenutikát, a recepcióesztétikát, Hans Robert Jausst, Wolfgang Isert, Kulcsár 
Szabó Ernőt, Balassa Pétert és a számomra legfontosabb szerzőt, a strukturalizmust, 
a fenomenológiát és a hermeneutikát ötvöző Paul Ricœurt. A tankönyveinkben, 
már az első sorozatunkban is, az ő felismeréseiket igyekeztem a tanítás nyelvére for-
dítani. A konvenciótörténeti tananyagegységek – Eposz és komikus eposz,  Anakreón 
feltámadásai, Horatius noster, Komédiák, Itthon vagyok – magyar ódák, Anekdotikus 
epikai hagyományunk, hogy csak néhányat említsek – elsősorban recepcióesztétikai 
megfontolásokra épültek. Abban érzem magam valamennyire ügyesnek, hogy iro-
dalomelméleti gondolatokat hasznosítani tudok a műértelmezésekben.

 A Tizenkét tézis ezzel a radikális megállapítással kezdődik: „A magyartanítás és ezen 
belül az olvasóvá nevelés ma hazánkban súlyos és mély, de elfedett válságban van…” 
Azóta nem változott semmi – nyilván nem is fog egyhamar, mondom az új NAT isme-
retében, amiről most nem is akarok beszélni. Miért nem történt változás?
 – Egy-két helyen történt azért. Sok – azért nem nagyon sok – olyan tanár van, aki 
nem akar folyamatosan sikertelen lenni, hanem szeretne úgy és olyasmit taníta-
ni, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, meg ő is. Nem csak magyartanárokra 
gondolok! A válságot azonban valóban nem számolták még fel. Többek közt azért 
ilyen tartós, mert a tanárokban, a szülőkben, sőt a gyerekekben is működik egy-
fajta konzervativizmus. Ahogy a szülő tanult valamit annak idején, ahogy a tanár 
tanulta az egyetemen, úgy kell tanulnia a gyerekeknek is. Ismeretes az a szülő, aki 
reklamál, hogy ezt és ezt így és így tanulta az iskolában, és nagyon jó magyartanára, 
történelemtanára, matektanára volt, miért nem tanulja a gyereke is ugyanúgy, hisz 
így még segíteni se tud neki! A tanárjelölteknél gyakran tapasztalom, hogy bármit 
hallottak is módszertanból, úgy kezdenek el tanítani, ahogy a középiskolai tanáruk-
tól látták. Ez természetesen csak az egyik ok, ennél mélyebb problémák is vannak.

 Nagyon örültem a kétezres évek első felében Magyar Bálinték kezdeményezéseinek, de 
nem örülhettünk nekik sokáig. 2010 óta az oktatásügy minden, ráadásul egyre nagyobb 
káoszt okozó átalakítása mintha abba az irányba hatna, hogy ne kerüljenek ki gondol-
kodó, kérdezni tudó és kérdezni merő diákok az iskolából. Alattvalókat kell képezni.
 – Nem tudom, hogy ez tudatos-e, de hogy ennek megfelelően működik, az biztos. 
Túl azon a tanári logikán, hogy „Reprodukálódjék az, ami az én időmben volt!”, 
ezt erősíti a tanárok egy részének rugalmatlansága is. A liberális oktatáspolitika ide-
jén a nagyon rugalmas, megengedő NAT-tal kevesen tudtak élni. Karakteres profi-
lú, a saját szituációból kiinduló, eredeti megfontolásokat alkalmazó helyi tanterve-
ket legfeljebb az iskolák húsz százalékában voltak képesek létrehozni. A Hoffmann 
Rózsa-féle és előtte a szelídebb Pokorni-féle centralizációs fordulat azért lehetett si-
keres, mert a tanárok többségének biztonságot és nyugalmat jelent, ha megmond-
ják, előírják nekik, mit és hogyan kell tanítani.

 Napra, órára lebontva.
 – Fromm szavával: sokan menekülnek a szabadságtól. Pedig mást és máshogy kéne 
tanítani, mint korábban, hisz az egész világ megváltozott körülöttünk. Csak a ma-

D. Magyar i Imre
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gyartanításnál maradva: megjelent az internet, átalakultak a szabadidő eltöltésének, 
az olvasásnak a szokásai, ezt észre kell venni, sőt tudomásul kell venni, nem a te-
hetetlenség érzésével persze. Az nem megy, hogy minden máshogy van, de a taní-
tás és ezen belül a magyartanítás legyen ugyanolyan, mint régen. Hogy a bizton-
ság fontosabb a szabadságnál, az össztársadalmi szinten is jelen van.

 Lásd a Kádár-kor iránti nosztalgiát.
 – A szoclib kormányok odadobták a gyeplőt az iskoláknak – kellettek volna vá-
lasztható mintatantervek, négy-öt, de nem végtelen számú, s persze nem kötele-
ző, hanem ajánlott jelleggel. Olyanok, amelyek nem pusztán egymás variációi, ha-
nem alternatív felépítést, eltérő tanítási stratégiákat kínálnak. Kellett volna szellő-
sen kronologikus és dominánsan nem kronologikus, hanem például műfaji vagy 
problémacentrikus, konvenciótörténeti, illetve toposzokra, archetípusokra építő 
típus. Pályázatok támogathatták volna az alternatív programcsomagok létrehozá-
sát. Ki kellett volna alakítani egy köztes szférát az alaptanterv és a helyi tantervek 
között. Nélküle a szabadság a magárahagyottság szabadsága is volt. Később, 1998 
és 2002 között, az első Fidesz-kormány idején, amikor Pokorni Zoltán és Pálin-
kás József voltak a miniszterek, a decentralizációt a centralizáció váltotta; egyetlen 
központi – és a meglévő domináns tankönyvhöz igazodó – kerettanterv készült. 
Ez sokakat megnyugtatott, volt mihez igazodni. Azután 2004-től egy csapattal ké-
szíthettünk egy szövegértési-szövegalkotási programcsomagot, de ez sem alternatí-
vákat, hanem csak egyetlen központi alternatívát jelentett.

 Ez szép kifejezés: központi alternatíva.
 – Ugyanakkor a korábbi kerettanterv gyakorlatilag továbbra is meghatározó ma-
radt, ha kötelező jellegét átmenetileg el is vesztette. 2012-től pedig újra a centra-
lizáció, a részletes NAT és az egyetlen kerettanterv kora jött el, amihez ráadásul 
a tankönyvpiac felszámolása, az egyentankönyv gondolata társult. Az 1998 és 2002 
közöttinél keményebb centralizáció zajlott le és zajlik ma is.

 Ez az, aminek én már nem akartam szenvedő alanya lenni. Amikor 2014-ben ki-
rúgtak a Kisképzőből, ahol 2008 óta tanítottam, nem maradtam a pályán, pedig a ta-
nítás ma is hiányzik. De ez a politikai és oktatási rendszer nehezen viseli a szabad em-
bereket, ami én lenni igyekeztem.
 – Pedig a szabadság nem a tanár magánluxusa, hanem a szociokulturális egyéni és 
csoportkülönbségekhez való alkalmazkodás előfeltétele. Az alkalmazkodás, az adap-
tivitás pedig a sikeresség, a tanítás eredményességének, hatékonyságának feltéte-
le. Ami az egyik gyereknek gyógyszer, az a másiknak méreg, nem lehet az egészsé-
geseknek és a glutén- vagy laktózérzékenyeknek ugyanazt a menzakaját feltálalni.

 Pláne, ha íztelen vagy romlott… 2017-ben lett Csépe Valéria előbb a köznevelés 
tartalmi megújításáért, majd a NAT szakmai megújításáért felelős miniszteri biztos, 
megbízatásának lejárta után pedig Hajnal Gabriellát, a Klebelsberg Központ elnökét 
nevezték ki. Az általuk vezetett bizottság munkájáról semmit nem tudunk, idén az-
tán egyszer csak előpattant a NAT, mint Pallasz Athéné Zeusz fejéből, de a hasonlóság 
a bölcsesség istennőjével ezzel véget is ér.
 – Azért ez nem egészen így történt. A szaktárgyi bizottság előzetes véleményt és 
javaslatot kért többek közt a Magyartanárok Egyesületétől is. Ez az elmúlt har-
minc évben először történt meg. 2018 augusztusában pedig egy olyan tervezet jött 
ki, amit véleményezni lehetett, magyarból pedig meglehetősen korszerű és rokon-
szenves volt. A hangsúlyt valóban a kompetenciafejlesztésre és az olvasóvá neve-
lésre helyezte, és nem tartalmazott kötelező szerző- és műlistát. Látszott, hogy va-
lódi szakemberek készítették. A kormányzat azonban a tervezet megjelenésekor 
közölte, hogy ebben a formájában nem léphet életbe, s megkezdődött „kereszté-
nyebbé és nemzetibbé” alakítása. 2019 nyarán a korábbi, valóban szakmai bizott-



67

ság – amibe azért persze személy szerint nem kerülhettem bele – Takaró Mihály 
áldásos működésének következtében felállt és kiszállt a  játékból. Az új, immá-
ron teljesen zárt ajtók mögött és egyeztetés nélkül készült NAT, amelyet már csak 
kormányrendelet formájában ismerhettünk meg, taníthatatlanul sok műveltség-
anyagot – valójában csak név- és címözönt – tartalmaz, emellett nyíltan és vállal-
tan ideologikus, így általa – hosszú-hosszú szünet után – az irodalomtanítás a po-
litika szolgálólánya lesz.

 Az alattvalóképzés része. Itt még a periódusos rendszernek is a NER dicsőségét kell 
hirdetnie, megtisztítva a kétes elemektől… Hagyjuk is a NAT-ot, leginkább persze azért, 
mert egyelőre minden nap hoz valami újat vele kapcsolatban! Egyvalamit viszont min-
denképp szeretnék megemlíteni: február 20-án Pethőné Nagy Csilla a Facebook olda-
lán közzétette a NAT-ot elutasító nyilatkozatot, amit több pécsi pedagógus kollégájá-
val együtt fogalmaztak. Bátornak és példamutatónak tartom, amit nem csupán ma-
gyartanárként írt bevezetésül: „Magam nemcsak szakmai, bulgakovi értelemben lelki-
ismereti kérdésnek tekintem a tiltakozást (Jesua Ha-Nocri: »A legnagyobb bűn a gyá-
vaság«). Ragaszkodom állampolgári és emberi autonómiámhoz és felelősségemhez.” És 
örülök, hogy rengetegen lájkolták, ahogy azt az interjút is a hvg.hu-n, amit Balla Ist-
ván készített vele.
 – Teljesen egyetértek Csillával, mi régóta egy követ fújunk, nem véletlen, hogy ma 
még használatban lévő tankönyvsorozatának lektorául engem kért fel.

 A hatvanadik születésnapod alkalmából A szöveg vonzásában címmel egy szép kö-
tet is megjelent 2017-ben a Műút folyóirat mellékleteként, amit Fenyő D. György szer-
kesztett, de találkozhattunk a tanulmányaiddal az Irodalomtanítás a harmadik évez-
redben című, 2006-os, Fűzfa Balázs és Sipos Lajos által szerkesztett, a címétől eltekint-
ve kiváló könyvben is, amit a Krónika Nova adott ki. Az írásaidat olvasva úgy tűnik, 
hogy a pályád nemigen osztható korszakokra, egyenes úton haladsz előre.
 – Monomániás vagyok. Mi bajod a könyv címével?

 Hülyén hangzik, komikusan nagyzoló, holott nyilván nem ez volt a szándék. Kép-
zeljük el, hogy Szent István korában összeállítanak egy gyűjteményt és annak a Ma-
gyartanítás a második évezredben címet adják… Mókásnak éreznénk. De amúgy 
tényleg nagyszerű! Az említett monománia nyilván a mást és másképp jegyében áll.
 – A mást igazából azt jelenti, hogy mást is. Tehát nem gondolom, hogy a nemze-
ti klasszikusokat vagy a világirodalom nagyjait nem kellene tanítani. De a krono-
lógia kizárólagosságának a felszámolásával, a befogadóközpontú és kompetencia-
fejlesztő irodalomtanítás jegyében a populáris kultúra, illetve a kortárs irodalom 
felé nyitva! Amivel épp a klasszikusok érdekét szolgálnánk. És azt, hogy a gyerek 
olvasóvá váljon.

 Én egyébként, mondom fájdalmas iróniával, még Herczeg és Wass szerepeltetésének 
is tudok örülni. Meg lehet vizsgálni, hogyan, miért lesz valaki egy rezsim kedvence, ho-
gyan, miért igazolja magát a rendszer véletlenül megtalált, középszerű alkotókkal, mi-
közben egy József Attila vagy egy Krúdy súlyos gondokkal, pénztelenséggel küzd… Az 
előbb általad mondottak jegyében Pála Károllyal írtatok is egy tankönyvcsaládot még 
a kilencvenes években: Bejáratok, Átjárók, Kitérők, a közös cím A szöveg vonzásá-
ban. Nekem az első kettő 2014-ben kiadott példánya van meg, a Műszaki Kiadó San 
Marco utcai boltjába kellett elmennem értük, úgy éreztem magam, mint Ságvári egy 
illegális találkozóra sietve…
 – Nem terjedt el széles körben, de itt-ott – igazán kiváló és híres iskolákban – ma 
is használják. Nincs már persze a tankönyvlistán, de nem is vonták ki a forgalom-
ból. Még ma is évente újranyomja a kiadó. Elég jelentős hatást gyakorolt például 
az erdélyi irodalomtanításra, meglepődtem, hogy az ottani kollégák milyen jól is-
merik s mennyit merítenek belőle.
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 Kapható a Kitérők is?
 – Azt hiszem, nem. Ez terjedt el a legkevésbé, mert ez illeszthető be a legkevésbé 
a mai tanítási szerkezetbe, pedig nekem épp ez a kedvencem. Ebben érvényesül 
legtisztábban a hermeneutikai-recepcióesztétikai szemlélet, de nagyobbaknak va-
ló, ők pedig kilencediktől tizenkettedikig kizárólagosan kronologikus rendben ta-
nulnak. A Bejáratokat és az Átjárókat a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok hete-
dik-nyolcadik évfolyamán tanítják, illetve néhol kilencedikben, mielőtt áttérnek 
a kronológiára.

 Meglepett, hogy a Bejáratokban egy rendkívül részletes, hét oldalra terjedő Petőfi-
életrajz olvasható…
 – Az nekem is sok! Bár természetesen nem megtanulásra való, az a feladat, hogy 
a diákok szűrjék ki a tíz legfontosabb információt!

 Ami, mármint a kiszűrés, a lényeg megtalálásának képessége, fontos tudás. Hallunk 
egy beszédet, nem is mindig egyszerű megtalálni benne a lényeget! Már ha van ben-
ne egyáltalán…
 – Igen, itt is kompetenciafejlesztésről lenne szó, bár talán nem a legszerencsésebb 
módon. Itt talán picit „túltoltuk”, túladagoltuk a hetedikesek által feldolgozandó 
információmennyiséget. Arra gondoltunk, hogy a „lényeg”-et meg kell alkotni, és 
ezt sokféleképp lehet. Lehet Petőfi családjára és szerelmeire koncentrálni, egy másik 

„szűrlemény”-ben az alkotói pálya kulcspontjai emelhetők ki, és így tovább. A válo-
gatás, a tömörítés, a valamilyen szempontból való rendezés alapvető és fejlesztendő 
képességek. S ez a válogatás az internet világában, a digitális nyilvánosság és a fake 
news korszakában még a korábbiaknál is nehezebb és fontosabb.

 Itt kérdezem meg, ami Radó Péter remek könyvének, Az iskola jövőjének olvasá-
sa óta foglalkoztat. Ő azt írja A személyiség és kultúra című fejezet elején: „A kultu-
rális reprodukció általános célját (…) nem intézhetem el (…) egyszerűen. Erre a cél-
ra többnyire mint egy ismeretkánon megtanulására, illetve továbbadására gondolunk, 
s ez számos különböző okból is erősen problematikus. Először is: az a kanonizált isme-
retkészlet, melyet »általános műveltségnek« is szoktunk hívni, rettentően nem »általá-
nos«. Lényegében az értelmiségi középosztály műveltségi kódjáról van szó, amely – lé-
vén szociológiai értelemben erősen kötött – kirekesztő hatású mindenkivel szemben, aki 
nem tagja az azt hordozó társadalmi elitnek. Az »általános« műveltség tudáskészlete 
egy értelmiségi törzsi kánon…” Ebben sok igazság van. Nem is mondom, hogy tegyük 
kötelezővé Az eltűnt idő nyomában című hétkötetes Proust-regényt eredetiben, de én 
a „törzsi kánon”-t sem dobnám ki, egy gimnáziumból főleg nem. Arról most nem be-
szélek, hogy a kánon tartalma folyamatosan változik, arról sem, hogy többféle elit van, 
de a kánont tényleg nem dobnám ki. Te mit gondolsz?
 – Én konzervatívabb vagyok, mint Radó Péter. Vagy kétlelkű. Mondom, amit mon-
dok: kevesebb tananyag, gyerekhez közeli szövegek, de – a kollégáim gúnyolnak 
is miatta – a Szigeti veszedelmet, a Bánk bánt, a Faustot azért elég alaposan megta-
nítom. Az első részét legalább. Tudom, hogy Bildungsbürgertum már nem létezik. 
De nekem igen! Az a titkos cél, hogy a Faustot is elolvassák és élvezzék. Nem is 
feltétlenül most. Majd, egyszer. Lelkesen tanítom Az emlékek őrét, a Stanley, a sze-
rencse fiát, Az éhezők viadalát, a Harry Pottert, a Semmit, de tényleg ez a titkos cél. 
Vigyázni kell persze a mennyiségre. Sem egy tantervbe, sem egy órába nem lehet 
mindent és mindenkit belezsúfolni. A holt anyag tanítása pedig teljesen felesleges. 
A puszta címeké például. Ismerni kell a szövegeket, hisz csak akkor lehet beszélni 
róluk. Más a műveket tanítani, és más a művekről.

 Miket nem ismersz! Az emlékek őre… A Semmit sokan tanítják egyébként… Én 
úgy fogalmaztam meg, mikor véletlenül taníthattam, a magam célját, hogy olvasni sze-
rető és tudó embereket szeretnék nevelni. Nem kis irodalomtörténészeket, nem is a jö-
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vő magyartanárait: olyan embereket, akiket érdekelnek a szövegek is, fontosnak tartják 
a művészetet, és van hozzá kulcsuk, sőt különbséget tudnak tenni érték és értéktelenség 
között. Térjünk vissza a Bejáratokhoz: rögtön az első oldalán olvashatjuk Gadamer és 
Ricoeur nevét. Persze a tanároknak szóló előszóban, de ehhez is kellett némi merészség…
 – Az irodalomelmélet-mániám azt is jelenti, hogy szerintem a képességfejlesztést 
az irodalomelméletre kell alapoznunk. Ez is szükséges ahhoz, hogy olvasni tudó 
embereket neveljünk.

 Az elméleti tudás egy részét is átadnád?
 – Át, ami persze komoly fordítói képességeket igényel. Egy-egy szakkifejezést, ide-
gen szót is meg lehet tanítani… A szöveg vonzásában három könyve tartalmaz is 
ilyeneket.

 Igen, egyikükben találkoztam például az izokolonnal, meg is kellett néznem… Tu-
lajdonképp hányadikosoknak szántátok ezeket a könyveket eredetileg?
 – A hatosztályos gimnázium – elég sok van belőlük az országban, több mint nyolc-
osztályos – elsőseinek és másodikosainak, de ezt a fantázianevekkel tudatosan el-
mismásoltuk. Egy nyelvkönyv sincs korosztályhoz kötve, van kezdő, középhala-
dó, haladó… Visszatérve az elméleti tudáshoz: úgy képzelem, hogy egy-egy jelen-
séget könnyebb úgy megjegyezni, ha hozzá új nevet is tanulunk. A fontos azonban 
a jelenség, a működés, a hatás megértése, a név csak mnemotechnikai eszköz. Fo-
galmakat, definíciókat nem szoktam kikérdezni, csak fel kell ismerni a jelenséget, 
s főképp tudni kell, mire jó az, amit a fogalom megnevez. Nem a metafora definí-
ciója a fontos, nem is az, hogy megszámoljuk, hány van belőle az adott szövegben, 
hanem, hogy itt és most megragadjuk, miképp működik, miképp hat. Utálom, ha 
leltárszerűen felsoroljuk a költői eszközöket, az érdekes az, hogy az adott szövegben 
milyen funkciójuk van az adott költői eszközöknek. Az elbeszélő nyelvi nézőpont-
jának és látókörének a felismerése az epikaolvasás ábécéjéhez tartozik, ahogy a vers 
jelenetkeretének, vagy ha az nincs kirajzolva, akkor csak beszédhelyzetének, megszó-
lító-megszólított viszonyának vagy időszerkezetének felismerése is elengedhetetlen.

 Többek közt a te nevedhez köthető a SuliNova hetvenkilenc füzetből, tankönyvből 
álló sorozata a szövegértés-szövegalkotás területén. 2002 őszén az Oktatási Miniszté-
rium által felkért szakértői csoport dolgozta ki az oktatási programcsomagok koncepci-
óját. 2004-ben jött létre a SuliNova Kht.-n belül a Programfejlesztési Központ, a ter-
vezet hét területet jelölt ki, ezek egyike volt a „szövegértés-szövegalkotás”, de közéjük 
tartoztak a matematikai-logikai vagy az idegen nyelvi, sőt a szociális, életviteli és kör-
nyezeti kompetenciák is. A programok tizenkét évfolyamra terjedtek ki, de figyeltek az 
óvodai nevelésre is. A cél a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése volt. Történhetett vol-
na valami nagyon jó, de nem történt.
 – Csak a szövegértés-szövegalkotás területére – a sokszorosítással, képzéssel, kipró-
bálással, átdolgozással együtt – százmilliókat költöttek a 2010 előtti kormányok. 
A 2010-es kormányváltással az egész ment a kukába.

 Ezt én résztvevőként talán fel sem tudnám dolgozni. Elképesztő pazarlás, emberek 
munkájának, maguknak az embereknek a semmibevétele…
 – Nehéz erről beszélni, nehéz volt megélni is. Az különösen fáj, hogy nem lehetett 
tökéletesíteni, piacképessé tenni az anyagot. Azért nem volt még piacképes, mert 
a munkatankönyvek a megoldásoknak kihagyott helyekkel rengeteg papírt emész-
tettek fel. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy a  kitöltött és visszaszedett tanköny-
vek megoldásait elemezve, statisztikai beválás-méréseket végeztetve tökéletesítjük 
a programcsomagot, a sorozatot. A megoldásokat a diákok füzetébe átirányító, gaz-
daságosabb változat létrehozására már nem maradt idő, s erre a közelgő oktatáspo-
litikai váltás előszele miatt már nem volt kiadói megrendelés sem. Nyolc tanév – 
ötödiktől tizenkettedikig – négy esztendő alatt létrehozott, kipróbált és részben 
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korrigált hetvenkilenc munkatankönyve, illetve azok módszertani instrukciókat és 
feladatmegoldásokat tartalmazó tanári kézikönyvei nem lehettek tökéletesek, még 
dolgozni kellett volna rajtuk. A munka így bevégzetlen, gigantikus torzó. Végigír-
tuk, minden megvan, de az anyag nem egyenletes színvonalú, néhol túlírt – szük-
séges lett volna, lenne még egy alapos átdolgozás, tömörítés, javítgatás, csiszolás. 
2012 után az előbb kísérletinek, később újgenerációsnak nevezett tankönyvek bű-
nös, a „mi mindent újrakezdünk” alapon újabb EU-s pénzekből jöttek létre, a ko-
rábbi fejlesztés pedig, ahogy mondtam, a kukában végezte.

 Remélve, hogy ezt nem kell szó szerint érteni, megkérdezem: mi lett az elkészült 
anyagokkal?
 – Esetünkben – szemben más fejlesztési területek értékes produktumaival – fenn 
vannak a Magyartanárok Egyesületének honlapján, a Taneszközök fül alatt lehet 
őket elérni, a tankönyvek mellett a tanári segédkönyveket is. Igaz, a megjelent kí-
sérleti munkatankönyvek papírral túl nagyvonalúan bánó, nem szerkeszthető pdf-
formátumban, ami a felhasználást igencsak megnehezíti… Sokan készítettük őket. 
Csupán szerzőként és évfolyamszerkesztőként több mint harminc ember dolgo-
zott rajtuk. Emellett volt egy tudósokból álló „felügyelőbizottság”-unk, külső szak-
mai bizottságunk is. A munka kezdetén egy műhelyt hoztunk létre, a megbízást 
a koncepció alapján ez a műhely kapta. Volt benne néhány egyetemi oktató, né-
hány doktorandusz, például Kálmán László tanítványai, és sok-sok gyakorló tanár, 
akiket részben a Magyartanárok Egyesületéből, részben korábbi munkájuk alapján 
toboroztunk. Az egyesület szakmai-módszertani táboraiban sok kolléga képességeit 
ismerhettük meg a közös munka során. Akkor már hat egyhetes táboron voltunk 
túl, ahol együtt lakva, egész napokat együtt dolgozva képet alkothattam arról, hogy 
ki mire képes. A Radnótiból hat nagyszerű kollégám – Fábián Márton, Fenyő D. 
György, Mozer Tamás, Schiller Mariann, Szarka Judit, Weltner Mariann – dolgo-
zott a programcsomagon. A „módszertani guru”-nk Pethőné Nagy Csilla, a  leg-
korszerűbb, használatban lévő tankönyvsorozat és módszertani kézikönyv szerző-
je volt. Az új NAT miatt most tűnhet el ez a sorozat is…

 Ami szégyen-gyalázat, de sokféle módszer van… Remélhetőleg vannak kitartó hívei 
a kompetenciafejlesztésnek, nyilván te is ennek a jegyében tanítasz. Meglepett, hogy az 
általam látott óráidon nem találkoztam radikális módszertani újításokkal, a negye-
dikes osztály hagyományos módon, padsorokban ült, horribile dictu vigyázzállás és je-
lentés is volt. Amitől a következő órán persze még fejre is állhattál…
 – Sokan módszertani szempontból bátrabbak és színesebbek, mint én, miközben na-
gyon becsülöm a metodikai újításokat. Rendkívül fontosnak tartom a magyartaní-
tás – és általában a tanítás – professzionalizálását. Nem lehet mindent a tanár kariz-
matikusságára bízni. A professzionalizmust el lehet várni, a karizmatikusságot nem.

 Igen, az vagy van, vagy nincs. Ráadásul szerintem egy varázsló is tanult varázs-
lásmetodikát – Method of Magic, Methode des Zaubers – a varázslóegyetemen…
 – Legyen elméleti tudásunk és legyenek technológiáink, interaktív-reflektív eljárá-
saink. De magam ebben nem vagyok nagy újító. Pontosabban: én a tantervfejlesz-
tésben és nem az órai módszertanban vagyok „innovátor”. Az a metodikai virtuo-
zitás, ami Nagy Csillát vagy Fenyő D. Gyurit jellemzi, az engem nem.

 Aminek én azért örülök, mert valamennyire igazolja azt a gondolatom, hogy a sze-
mélyiség talán a módszernél is fontosabb. Készíthet valaki fürtábrát, gondolkodástérké-
pet vagy idődiagramot – Pethőné tényleg egészen kiváló Módszertani kézikönyvéből 
veszem a fogalmakat –, elszakadhat a kronológiától vagy kapaszkodhat belé, ha semmi 
érzéke se a tanításhoz, se az irodalomhoz. Az ideális persze az, ha a tanár tehetséges is 
és a módszertannal is törődik. Ahogy a Radnótiban tanítasz, abban van alkalmazkodás 
is? Ha minden óra elején van vigyázzállás, akkor te sem hagyhatod el, hisz az zavart 
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okozna, bár nem hiszem, hogy ragaszkodsz hozzá. Nyilván az osztályozásban, az érté-
kelésben sem térhetsz el az általános szokásoktól. Ha rajtad múlna, máshogy csinálnád?
 – A vigyázzállás számomra nem külső körülményekhez való alkalmazkodás. Van-
nak kollégáim, akik nem ragaszkodnak hozzá. Én szeretem a kereteket, nyugal-
mat adnak, ez például elválasztja a szünetet az órától. Németh G. Béla az egyete-
men azt tanította nekem, hogy az európai ember köszön, a felállás pedig egyfajta 
köszönés. Harminchat ember mégsem köszönhet kórusban, az a katonaságnál dí-
vik. Hajdan angolórán, vagy ma fakultáción, azaz kisebb csoportban nincs felállás, 
jelentés nálam sem. A tanításban alkalmazkodom ahhoz, hogy gyakorlóiskolában 
dolgozom, ahol olyan jelöltekkel foglalkozom, akik az uralkodó tantervek szerint 
fognak tanítani. Az értékelésben az órai munka a meghatározó számomra, de esz-
szét azért nyilván kell íratni a gyerekekkel. Szóban sohasem feleltetek, de úgy gon-
dolom, a kollégáim nagy része így van ezzel. Ha nem szorítana a tanterv és az idő, 
több, kutatásra alapuló, hosszabb és személyre szabott tanulmánydolgozatot írat-
nék. Ha nem kellene alkalmazkodnom, szinte végig csak problémacentrikus mo-
dulokat tanítanék, s a kronologikus rendszerezés csak rövidebb szakaszokban ke-
rülhetne elő. Kevésbé lenne szerzőközpontú a tananyag kiválasztása és elrendezése.

 Mindenesetre tekintsük azt alapnak, amit Szövegértés, szövegalkotás a magyarórán 
című tanulmányodban – megtalálható az Irodalomtanítás a harmadik évezredben 
című könyvben – írsz: „Az örökölt és máig domináns tanításszervezési módok és pe-
dagógiai módszerek alkalmatlanok a megnövekedett különbségekből adódó pedagógi-
ai problémák kezelésére, megoldására.” Egyébként hányszor kaptad meg, hogy könnyű 
neked, mert egy elitiskolában tanítasz?
 – Sokszor. És az is igaz, hogy a jelenlegi kötelező óraszámok (nekem vezetőtanár-
ként kevesebb van) mellett nem lehet megújulni és újítani. Más életkörülményekre, 
más megbecsültségre lenne szükség. Az újítások elsősorban ott kellenének a legin-
kább, ahol kevésbé motiváltak a diákok s ahol a tanárok munkakörülményei a leg-
kevésbé teszik lehetővé az innovációt. Hangsúlyoznám, amit mondtam az elején: 
én mindent a Landlerben tanultam! Ott tapasztaltam meg, honnan hová lehet el-
juttatni gyerekeket. Pedig az az átlagosnál „rosszabb” iskola volt. A szülők közt osz-
tályonként három diplomás, ha akadt. A Radnótiban fordított a helyzet.

 Néhány éve tanítottam egy akkor művészeti szakiskolának nevezett intézményben. 
Egy tanévet bírtam ki. Úgy éreztem, nincs mire építenem, nem vagyok képes felkelte-
ni semmilyen érdeklődést. De nem vagyok biztos abban, akkor sem voltam, hogy jól 
ítéltem-e meg a helyzetet.
 – Megoldható szituációk ezek, csak baromi nehezen oldhatók meg – és az ember-
nek egy élete van. Én is éreztem már úgy, hogy kiégtem. Tudom, hogy sokan küsz-
ködnek a mindennapokkal. A Magyartanárok Egyesületében nem kevés ilyen kol-
légával találkozom.

 Hogy beléptek az egyesületbe, az nagyon jó jel: akarnak valamit. Csak egyre rosz-
szabb a helyzetük… Hány tagja van az egyesületnek?
 – Úgy háromszáz. De a Facebook oldalunkat majdnem tizenháromezren követik 
rendszeresen, a honlapunkon is rengeteg a látogató, a NAT-ról kiadott állásfogla-
lásunkat például már az első napon huszonhatezren olvasták el. A konferenciáin-
kon ötven-százhúsz ember szokott részt venni, a nyári táborainkban hatvan em-
ber fér el. Van, hogy többen is jönnének. A konferenciák és a táborok résztvevői 
közül persze sokan nem tagjai az egyesületnek. Mindenki számára nyitottak és in-
gyenesek a konferenciáink, ez kevéssé ösztönöz a belépésre és a tagdíjfizetésre. Az 
önköltséges és elég olcsó táborba is bárki jöhet. Mindig egy klasszikus életművéről 
beszélünk, és egy kortárséról, akit meg is hívunk. Témánk és vendégünk volt eddig 
Bertók László, Darvasi László, Esterházy Péter, Géczi János, Grendel Lajos, Háy 
János, Kemény István, Kertész Imre – még a Nobel-díj előtt –, Kovács András Fe-
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renc, Lator László, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Oravecz Imre, Parti Nagy Lajos, 
Rakovszky Zsuzsa, Simon Márton, Szilágyi István, Szvoren Edina, Takács Zsuzsa, 
Térey János, Tolnai Ottó, Tóth Krisztina, Závada Péter. Minden évben más város-
ban rendezzük a tábort. Idén, 2020-ban, ha a járvány engedi, Balassagyarmatra 
megyünk, a két témánk Mikszáth Kálmán és Tasnádi István lesz, az utóbbi mint 
drámaíró és mint ifjúsági regények szerzője. Ő el is jön.

 Egy nem túl régi felmérés szerint az olvasás a huszadik helyen áll a szabadidős te-
vékenységek közt. Legyen ez a tizenkilencedik vagy a tizennyolcadik, akkor is óriási 
a változás az ötven vagy hatvan évvel korábbi állapothoz képest. Találkoztam olyan-
nal – kiadói szerkesztő, ráadásul egy nagy író élettársa –, aki úgy gondolja, az olva-
sás meg fog szűnni…
 – Ez biztos nincs így! Nem fog megszűnni. A mélypont 2000 körül volt, ehhez 
nagyban hozzájárult, hogy 1997-ben elindultak a kereskedelmi csatornák. Azóta 
a helyzet némileg javult, többen és többet olvasnak. És hol van már a televízió ural-
ma, a digitalizáció, az internet, az okostelefon új korszakot nyitott! De ne felejtsük 
el, hogy az emberek a neten, a mobilon is szövegeket olvasnak, értelmeznek, alkot-
nak, azokhoz szólnak hozzá. Most persze sokan elmennek az instagram felé, ahol 
megint a kép dominál… De azt is látom, hogy újra sokan olvasnak például a met-
rón. Más kérdés, hogy mit. Elsősorban nyilván fantasyt és sorozatokat. Az egysze-
rűen nem igaz, hogy az emberek nem olvasnak. Olvasnak, ha nem is annyian és 
nem is azt, amit régebben. 2008 körül tapasztalni lehetett egy váltást a könyvtá-
rakban: a fiatalabb látogatók a nemzetközi ifjúsági irodalom ás a populáris iroda-
lom iránt kezdtek erősen érdeklődni, Jókai, Mikszáth, Móricz eltűntek az élboly-
ból. Ezen persze lehet szomorkodni. De szomorkodás helyett jobb lenne tanítási 
paradigmát váltani. Azok, akik nem érzik, hogy óriási kulturális váltásban vagyunk, 
amelynek a kihívásaira választ kell adnunk, azok a nemzeti hagyomány továbbvi-
telének tesznek rosszat. Azok, akik szigorúan ragaszkodnak a kánonközpontú ta-
nításhoz a felső tagozatban, az iskolarendszer szelektivitását és a társadalom széttö-
redezettségét fokozzák, mert a magasra tett léccel egyszerűen lemondunk azokról, 
akik felsőben nem képesek a hagyományos kötelező olvasmányokat, régi irodal-
mat olvasni. Ez nagyon súlyos társadalmi kérdés, óriási felelősséget követel a keze-
lése. Azt gondolom, hogy akkor tudjuk a klasszikusokat közvetíteni, akikre a kö-
zépiskolában már erősebben fókuszálhatunk, ha az általánosban nem csak kevese-
ket teszünk alkalmassá a befogadásukra.   
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