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I. BEVEZETÉS 

 

A gyermekirodalom sokáig az irodalom  mostohatestvéreként volt definiálva, míg el 

nem kezdte önmagát az egyetemes értelemben vett irodalom részeként meghatározni. Bár a 

folyamat hosszú volt és cseppet sem problémamentes, sőt nem is vagyunk biztosak abban, 

hogy befejeződött, mégis megjelenni látszik az a bizonyos szemlélet béli váltás.  

Azaz rá kell jönnie mindenkinek, hogy a gyermek- és ifjúsági irodalom alkotásai nem 

elsősorban a pedagógiai felhasználhatóság miatt jönnek létre, hanem ugyanolyan művészi 

értékkel bírnak, mint az egyetemes értelemben vett irodalomi alkotások. Különbségként 

pedig csak a megcélzott olvasóközönség életkorát lehet megemlíteni. Hisz mércéje a 

kiválasztott közönség világnézete, életkori sajátosságai.  

Valószínű ezen tulajdonsága miatt vált kitűnő pedagógiai eszközzé. Mert a 

gyermekirodalmi író tudatosan azt kutatja, mire van valóban szüksége egy adott 

korcsoportnak és igyekszik megtalálni azt a közös nyelvet, amelyen végbe mehet az olvasó 

és alkotó között a kommunikáció.  

A pedagógiának pedig a fentebb említett szempontok alapján kell felhasználnia és 

elhelyeznie az oktatás folyamatában a gyermekirodalmi alkotásokat. Tehát figyelembe kell 

vennie a korosztályos érdeklődést és a megfelelő évfolyamokban kell elhelyeznie az oda 

leginkább beilleszthető írásokat. 

 

1. A munka tárgya és célja 

Munkám tárgya a gyermekirodalom felhasználhatósága az anyanyelvi nevelés 

folyamatában. Hipotézisem szerint a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények 

számára készített irodalmi tanterv egyes részei korszerűsítést igényelnek az alkalmazott 

gyermek- és ifjúsági alkotások számát, minőségét és a feldolgozás módszerét tekintve 

egyaránt. Ezáltal célom, hogy a megfelelő szakirodalom elsajátítását követően és a tanterv 

áttekintése után innovatív jellegű javaslatot tegyek a gyermekirodalom megfelelő 

felhasználására az anyanyelvi nevelés folyamatában. 

 

2. A szakirodalom áttekintése 

Mielőtt a konkrét fogalom-meghatározást kezdenénk vizsgálni, fontos ismernünk 

magának a gyermekirodalom nevű jelenség kialakulásának történelmi hátterét. 

Egy-egy nép gyermekirodalma akár a középkorig is visszanyúlhat (pl. német). Más-

más korban és a különböző nemzeteknél nagyon eltérően lehet megtalálni az irodalom ezen 
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ágának a megjelenési idejét és feladatát. Komáromi (1999) leírja, hogy a gyermeki 

olvasáskultúra kezdete a 16. századra nyúlik vissza. A gyermekkönyvkiadások és a 

gyermeklapok megjelenése a 18. századra tehető. Ekkor jelenik meg a gyermekirodalom, de 

csak mint pedagógiai eszköz. Végül pedig az esztétikai értékű gyermekkultúra, a nemzeti 

gyermek- és ifjúsági irodalom megszületésének ideje az egész világon a 19. század. 

Ennek a kései időpontnak megvan az oka, hiszen a gyerekeket évszázadokon át 

kicsi felnőttként tartották számon és az írás/olvasás is sokáig kiváltság volt, s csak azok 

tanultak, akik papi pályára készültek. Így nem létezett gyermekolvasó, tehát nem volt igény 

konkrétan nekik szánt irodalmi alkotásokra. Ezt a szemléletet a reformáció a 16. század 

végén kezdte megváltoztatni, mikor a maga kiskátéit és bibliai történteket gyerekkezekben 

is szerette volna látni. De ekkor járják be az ezópusi mesék egész Európát, és Heltai Gáspár 

Száz fabulája 1596-ban jelenik meg nyomtatásban. Bizonyára ezek az alkotások akkor már 

kerültek gyerekkezekbe, olyan kiváltságos gyerekek kezébe, akik élhettek az oktatás adta 

lehetőségekkel társadalmi helyzetükből kifolyólag és nem volt feltétlen szükség rájuk az 

otthoni munkálatokban. Ezek a művek alatt még mindig nem a mai értelemben vett 

gyermekirodalmat értjük. Ezek nem gyermekeknek szánt, hanem gyermekekhez került 

írások.  

Mára a gyermek- és ifjúsági irodalom fogalma természetesen teljesen megváltozott. 

Ahogy változott a világ hozzáállása a gyermekekhez, úgy jöttek létre tömegesen 

szépirodalmi igénnyel létrehozott gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotások.  

Fontos még szót ejteni a fogalom kettősségéről, hiszen sokakat összezavar a 

gyermek- és ifjúsági megnevezés. Értelmezését csakis a befogadó, azaz a gyerek felől lehet 

megközelíteni. Az életkor és érdeklődés párhuzama az, ami leginkább befolyásolja, hogy 

gyermek- vagy ifjúsági irodalomról beszélünk-e. Tehát a befogadótól megközelítve tíz-

tizenegy éves korig gyermekirodalomról, tizenegy-tizennégyéves korig már ifjúságiról 

beszélünk.  

Komáromi (1999) kitér mindkét fogalom sajátosságaira. Szerinte a 

gyermekirodalom egy értékekben folyamatosan gazdagodó világ. Műfajilag gazdagabb, 

több az eredeti és kevesebb az adaptáció, a gyerek helyett a felnőtt választ, vásárol könyvet. 

 Az ifjúsági irodalomban pedig több a könnyen felejthető. „…a lektűr és a 

rózsaszínű ponyva előszobája.”. Itt a kamasz egyedül választja ki az olvasnivalót: „Más 

esztétikai minőségek és esztétikailag értékelhető mozzanatok jellemzik a gyermekirodalmat, 

mások az ifjúságit, mert a gyerek elváráshorizontja mást preferál.” (Komáromi, 1999, 8.) 
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Az sem mindegy, hogy gyerekkönyvről vagy gyermekkönyvről beszélünk. 

Szentkuty-Drecher Pál egyszerűen a szabad gyermeki olvasmányt nevezte gyerekkönyvnek, 

aminek nincs köze valójában az irodalomhoz. Három típusát különböztetjük meg: 

álgyerekkönyv, valódi és duplafedelű. Ez utóbbit Komáromi (1999) a családi filmek 

kategóriájával szemlélteti. Az ilyen könyveket a gyerek élvezi, a felnőtt pedig érti.  

A gyerekkönyv nem azonos a gyermekirodalommal. Tágabb fogalom, több minden 

belefér az irodalmon kívül is. Ilyen például a játékkönyv, ami egyszer könyvként, majd 

játékként szolgál (párnakönyv, dominó könyv). Régen két típusra osztották: tanító és 

szórakoztató könyvekre. De ezek a könyvek egyszerre tanítanak és szórakoztatnak, így ez a 

felosztás kikopott, lemorzsolódott. Megjelenési módja szerint is kétféle lehet: a kép 

uralkodik, vagy a szöveg uralkodik a könyvben.  

A gyermekkönyvet úgy határozzuk meg, hogy az a gyermekkultúra része, ahol 

annak, aki olvasóvá neveléssel foglalkozik számolnia kell azzal, hogy a gyermekirodalom 

alkotásaival mára a gyerek sok esetben előbb találkozik a filmvásznon, mint könyvben. Az 

olvasóvá nevelés stratégiájának pedig meg kell küzdenie ezzel a jelenséggel. Nem mindig 

halad az út a könyvtől a filmig, sőt, a gyermekkönyvek adaptációjának már számtalan módja 

van, ami kikerülhetetlen. Arra kell megoldást találni, hogy a számtalan érzékre ható 

animáció után a gyerek élvezze és szeresse a könyvformában való feldolgozást. 

Továbbá fontos, hogy a gyermekirodalom szövegvilágának három forrását, rétegét 

különböztetjük meg és egy nagyon kívülálló negyediket: 

1. Olyan szövegek, amelyeket eredetileg is gyerekek számára készítettek. (Ilyen 

például a Pinokkió, a Micimackó, a Csutak és a szürke ló, A rab ember fiai, stb.) 

2. Olyan alkotások, amiket a népköltészetből vett át a gyermekirodalom. ( 

Mesék, mondák, a népi gyermeklíra és gyermekjáték.) 

3. Szövegek, amelyek változatlanul, vagy adaptációként, a szerző szándékától 

függetlenül vagy a szerző tudtával lettek a gyerekek olvasmányi. (Ilyen könyv például a 

Robinson Crusoe, a Copperfield Dávid, A kincses sziget, a Légy jó mindhalálig.) 

4. Olyan írások, melyeket 6-14 éves gyerekek írnak vagy írtak régen. Például 

Karinthy gyermekkori naplója, vagy József Attila gyermekkorában írt versei, stb.  

Ezek között a rétegek között viszont nincsenek állandó, merev határok. Ezt 

bizonyítja Mark Twain híres műve, a Tom Sawyer kalandjai, amit az író eredetileg nem 

gyerekeknek szánt, mégis már az első kiadás is gyerekeknek jelent meg.  

De a gyermek- és ifjúsági irodalom fogalmához nem csak a szépirodalom, hanem 

a gyerekeknek szánt ismeretterjesztő irodalom is hozzátartozik. Sikere annak is köszönhető, 
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hogy a nonfiction (a mű hősei valóságosak, és cselekménye tényeken alapszik) iránt nő az 

érdeklődés kamaszkorban.  

A gyermekirodalom fogalmához tágabban fejlődéslélektani sajátosságai is 

hozzátartoznak. Fejlődés-lélektanilag a gyermekirodalmi olvasót három korosztályra 

bontjuk: óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor. Cs. Nagy (1995) hosszasan tárgyalja a 

különböző korosztályok gyermekirodalmi igényének jellemzőit.  

Most, hogy áttekintettük a gyermekirodalom történetét, és a fogalom kettősségével 

is foglalkoztunk, rátérhetünk az általános fogalommeghatározásra. 

 

2.1. A gyermekirodalom fogalma 

A gyermekirodalom számomra legátfogóbb meghatározását Bárdosi József- 

Galuska László Fejezetek a gyermekirodalomból című munkájában találtam meg: „A 

gyermekirodalom az irodalom része (nem kisebb értékû, nem alkalmazott irodalom, nem 

didaxis, nem ismeretterjesztés). Olyan irodalom, amelynek a szerző elképzelése (vagy az idök 

változása) folytán elsősorban a gyermek a célközönsége. Olyan irodalom, amelyet a 

társadalmi kánon gyermekirodalomnak tart, amivel meg akarja alapoztatni a nemzeti 

kultúra elsajátítását. Olyan irodalom, amelyet a gyerekek el tudnak (és el akarnak) olvasni. 

És persze olyan szöveg, amely (ha ragaszkodunk ilyen felsorolásokhoz) szórakoztat, nevel, 

szocializál, magatartás- és döntésmintákat ad, interperszonális kapcsolatok létrehozására 

tanít és késztet, gondolkodtat, fejleszti a fantáziát és a memóriát, javítja az érzelmek 

átélésének és kifejezésének képességét, segít megismerni és megérteni a világot, egyszóval: 

IRODALOM.” (Bárdosi-Galuska, 2014, 22.) 

Ezek szerint röviden a gyermekirodalom az irodalom része, a gyermek a 

célközönsége, megalapozza a nemzeti kultúra elsajátítását. A legfontosabb fejlesztő hatásai 

pedig a fantázia, a memória és az érzelmek kifejezésének fejlesztése. Itt a szerző/szerzők 

kijelenti, hogy a világirodalom része. Komáromi (1999) ezzel szemben kétféle megközelítést 

is megvizsgált. Szerinte nem csak a szóhasználat kettős, hanem a fogalom értelmezése is. 

Az első felfogás, amit leír, megegyezik a Bárdosi-Galuska féle meghatározással. Tehát a 

gyermek- és ifjúsági irodalom – irodalom. A világirodalom és a nemzeti irodalom integráns 

része. Teljes mértékben elválaszthatatlan a mindenkori irodalom folyamataitól.  

A másik értelmezés szerint a gyermekirodalom nem más, mint alkalmazott 

irodalom. „Szolgálólánya a pedagógiának.” (Komáromi, 1999, 8.) Erkölcsi példák 

gyűjteménye. E fel fogás szerint gyermekírónak lenni egy egyedi státus, akinek a feladata, 

hogy létrehozza a gyermekirodalom különleges intézményrendszerét. De nem 
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negatívumként értelmezi a szerző ezeket a pátoszba emeléseket, hanem megpróbálja a maga 

valóságában és hasznosítás szempontjából megközelíteni ezt a szemléletet. Mert a 

gyerekeknek és kamaszoknak szánt irodalmi művekben valóban bőven akad olyan, amit 

alkalmazott irodalomként tartanak számon. Az említett intézményrendszerre pedig szükség 

van (gyermekkönyvtárak, gyermeksajtó, gyermekirodalmi kutatóintézet, stb.). 

Végül az állásfoglalás megtörténik és Komáromi (1999) a korszerű felfogás 

jegyében értelmezi a fogalmat. Amit a befogadó felől nézve úgy határoz meg, hogy mivel 

az irodalom egy kommunikációs folyamat, ezért ha a műalkotás és a gyerek között létrejön 

a kommunikáció, akkor gyermekirodalomról van szó és az „ő könyvükről ”. Ennek a 

bizonyos kommunikációnak pedig mindig a megcélzott korosztályra kell jellemzőnek lenni.  

Az általam olvasott fogalommeghatározások között talán a legtömörebb Bauer 

Gabriella (1996) definíciója volt. A gyermekirodalom kifejezést elsőként gyűjtőfogalomként 

magyarázza, amely alatt azoknak az irodalmi műveknek az összességét értjük, amik 

gyermekekhez szólnak. Majd rátér az életkori sajátosságok figyelembevételére, de érdekes 

módon mégis a felnőtt irodalomhoz tartozónak tartja, ami egyaránt nyújt élményt 

gyerekeknek is. Majd elhelyezi az egyetemes értelemben vett irodalomban: „a 

gyermekirodalom az irodalmon belül létező sajátos művészeti ág.” (Bauer, 1996, 3.) 

Cs. Nagy István a fogalom értelmezésének egy egész fejezetet szentelt Gyermek- 

és ifjúsági irodalom (1995) című munkájában. A gyermekirodalom létjogosultságából indul 

ki. Egyáltalán szükség van-e erre a kategóriára vagy csak „a felnőttirodalom mostohája”? 

Megvizsgálja különböző írók véleményét a témáról. Mind a mellette, mind pedig az ellene 

oldal képviselőinek véleményét is tanulmányozza. Leírja, hogy Gorkij szinte piedesztálra 

emeli a gyermekirodalmi műveket és a gyermekírót. Nincs ezzel másként Móricz Zsigmond 

sem: „Gyermekek számára valóban csak a legnemesebb és legbölcsebb íróknak volna szabad 

írni.” (Cs. Nagy 1995, 3.) Majd Kardos László úttörő, A gyermek és a könyv írásának a 

kettősségét veszi elő, ami egyrészt elismeri az irodalmon belüli külön státust, másrészt elítéli 

a gyermekirodalomban sokszor elkövetett dilettantizmust. Hozzáteszi, hogy az irodalom 

ezen ága és alkotói folyamatos kereszttűzben, támadásokban, kiszolgáltatott helyzetben van: 

„… Azt hiszik, hogy mivel itt a normális testileg is, szellemileg is kisebb olvasókról van szó, 

az író is bízvást lehet kisebb tehetség.” (Cs. Nagy 1995, 3.) Tehát ezek az írók mind elismerik 

a színvonalas gyermekirodalom létjogosultságát, valamint szükségességét, de a teljes képhez 

hozzátartozik a másik oldal véleménye is. Ezt fejti ki Németh László véleményének 

megismertetésével.  
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Németh erősen fogalmazva fölöslegesnek, sőt, károsnak titulálja ezt a művészeti 

ágat. Nagyon szélsőségesen úgy gondolja, hogy az ifjúsági irodalom csak selejt. 

Véleményének lényege: „Az ember a klasszikusok olvasására születik, s egy ép gyereklélek 

sokkal közelebb ül a költészet nagy forrásához, mint egy középiskolával denaturált felnőtt.” 

(Cs. Nagy 1995, 4.) 

Cs. Nagy kiemeli, hogy valóban nagy kontrasztnak tűnik a két szemlélet, mégis van 

egy igazán fontos közös pont mindkét oldalon: a minőség igénye a gyermekirodalomban.  

Majd bemutatja a saját meghatározását: „Ha az alkotói alkat és a szándék találkozik a 

gyermeki-ifjúi befogadó érzékenységével, akkor az alkotás és a befogadás egyaránt 

gyermeki-ifjúi érdekű. Ebben az esetben az író tudatosan közeledik az olvasó világához: 

témában, hangban, szemléletben, hősválasztásban… ”(Cs. Nagy 1996, 4.) Érvel 

létjogosultsága mellett, s legfontosabb érvként a fejlődés lélektanilag meghatározott 

gyermek-felnőtt közti pszichikai különbségeket emeli ki.  

Összességében a fogalom meghatározásainak, magyarázatának többsége egyetért 

egymással. Amit mindenki fontosnak tart az az, hogy elhelyezzék a gyermekirodalmat az 

irodalmon belül, hiszen mint megtudtuk, a teljes irodalmi egész része, nem kevesebb, vagy 

alantasabb a világirodalomnál. Sőt, sokan még értékesebbnek és összetettebbnek tartják. 

Olvasóközönsége a gyermek és az ifjú (serdülő), s ennek megfelelően választ témát, erkölcsi 

tartalmat, stílust vagy műfajt, stb. Egyszerre szórakoztat és nevel, ezért fontos pedagógiai 

vonatkozással rendelkezik. De vannak hiányosságai is, mint például a gyakori dilettantizmus 

és a kiépült intézményrendszer hiánya.  

 

2.2. Milyen a jó gyermekirodalmi olvasmány? 

A fogalommeghatározásokból kiderülhet néhány fontos ismérve a 

gyermekirodalmi műveknek. Az előző fejezetben már szó volt arról, hogy a 

gyermekirodalmi alkotás egyszerre tanít és esztétikailag gyönyörködtet, másrészt van 

mondanivalója felnőttnek és gyereknek egyaránt, szövege és témája pedig alkalmazkodik 

ahhoz a korosztályhoz, amelyhez szólni kíván.  

Gondolhatnánk azt is, hogy ez alapján egyszerű és világos meghatározni, mi 

tekinthető jónak az irodalom ezen ágában. De ha mélyebben szeretnénk átlátni, érteni a 

dolgot, korántsem lesz ilyen könnyű dolgunk, és sorra merülnek fel a kérdések, mert 

mindegyik gyermekirodalmi műfajnak megvan a maga kritériumrendszere, csakúgy, mint 

más irodalmi műfajnál.  



12 
 

Ahhoz, hogy jobb képet kapjunk ezekről a vonásokról, meg lehet vizsgálni 

egyenként minden műfajt, kezdve a gyermekversektől egészen az ifjúsági regényig. Ebben 

nagy segítség Komáromi Gabriella (1999) Gyermekirodalom című munkája. Vagy a 

műnemekből kiindulva összefoglalóan is tanulmányozhatjuk a gyermekirodalom prózai és 

lírai alkotásainak ismérveit. Ehhez pedig Bauer Gabriella (1995) Gyermekirodalom című 

munkája nyújt segítséget. Én ez utóbbi alapján igyekeztem megismerni a főbb 

jellemvonásokat.  

Bauer (1995) összesítést készített a prózai és lírai gyermekirodalmi művek 

jellemzőiről, amit az Esztétika a gyermekirodalomban fejezet alatt fejtett ki. Rövid bevezető 

után, ahol leírja, hogy a gyermekirodalom csakúgy, mint minden művészet, a valóságra 

építkezik, és szem előtt tartja a gyerek életkori sajátosságait, rátér arra, hogy 

valóságtükrözése szempontjából elkülöníthető az ábrázolás és a kifejező stílus ezekben a 

művekben.  

Az ábrázoló stílust természetelvűség jellemzi. Az ilyen alkotásban az elemek a 

valósághoz hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz, mérsékelt stilizálással. Leggyakrabban a 

gyerekekről szóló prózai alkotásokban, elbeszélésekben fordul elő ez az ábrázolási mód.  

A kifejező stílusnál a valóságélményből a művész számára fontos elemek kapnak 

hangsúlyt. Létrejöhet stilizálással, vagyis az író válogatás közben kiszűri a lényegtelen 

vonásokat, és az ábrázolást a mondanivalót tartalmazó vonásokra egyszerűsíti. Leginkább a 

gyermeklírára jellemző stílus. Erős, halmozott jelzőket találni az ilyen írásokban és a 

gondolat materializálása is fontos ismertetőjegye. Kifejező stílusú például Nemes Nagy 

Ágnes Lila fecske című gyermekverse, amelyben a halmozott jelzők fontos részét alkotják a 

műnek: 

„Piros dróton ült a fecske,  

piros dróton lila folt,  

mert a fecske lila volt.” 

A gyermekirodalomnak nemcsak jellemző stílusa, de módszerei is vannak. Ezek az 

individualizálás és a tipizálás.  

Az individualizálás során a művész konkrét, egyedi vonásokat halmoz annak 

érdekében, hogy mélyebb emberi tartalmat tudjon kifejezni. Ide sorolhatjuk Milne 

Micimackóját vagy Kormos István Mese Vackorról című művét.  

A tipizálás módszerével dolgozik az az író, aki a megalkotott hősében és a 

helyzetben összesűrít mindent, ami egy összefüggő jelenségcsoportban-általánosságban 
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megtalálható. Ilyen módszerrel készült Bálint Ágnes Mazsolája vagy Szepes Mária Pöttyös 

Pannija. (Vö. Bauer, 1995, 10-11.) 

Bauer (1995) azt is leírja, hogy minden irodalmi műnek van valamilyen 

mondanivalója, ami nem fogalmazható meg egyszerű tételként, hanem egy emberi vagy 

gyermeki magatartásban mutatkozik meg, és elmondhat egy gyermeki életérzést is. 

Hozzáteszi, hogy a cél, tendencia és értékelés is válhat mondanivalóvá. Elismeri a 

továbbiakban, hogy a mondanivaló megfogalmazása igen sok fejtörést okozhat egy-egy 

művésznek, hisz nem könnyű erkölcsi igazságot, vagy bármilyen eszmei mondanivalót 

burkoltan kifejezni, úgy, hogy azt gyerek és felnőtt egyaránt értse. De szerinte egy gondolat 

mindenképp közös jónéhány gyermekeknek szóló alkotásban, ez pedig a humanitás: „A jó 

mese, vers, elbeszélés elképzelhetetlen humánus mondanivaló nélkül.”  (Bauer, 1995, 12.) 

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy manapság a mondanivaló, üzenet fogalma 

erősen vitatott. Elgondolkodtató, hogy létezik-e csak egyféle értelmezési módja bármilyen 

irodalmi alkotásnak? Az olvasóközpontú irodalomtanítás pedig pontosan azt ecseteli, hogy 

igazából az olvasó az, aki eldöntheti a saját élettapasztalata, lelki állapota, stb. alapján, hogy 

milyen „mondanivalót”, „tanulságot” fog kiszűrni egy mű sorai közül. Hisz Lázár Ervin 

meséiből is megtanulhattuk, hogy sem a boldog vég, sem az üzenet nem állandó adaléka a 

jó gyermekirodalmi alkotásnak. Egyszerűen szórakoztat, vagy szórakoztatva tanít, a kettő 

nem zárja és nem is zárhatja ki egymást.  

Más kérdés a cselekmény. Folytatva Bauer (1995) munkájának feldolgozását, azt 

tudhatjuk meg, hogy a gyermekirodalmi alkotás sikere és sikertelensége is javarészt a 

cselekmény felépítésén múlik. A cselekmény felépítésén azt értjük, hogy míg az alakok 

lélektanilag felületesen vannak ábrázolva, vagy csak a felnőttek számára érthető, addig a 

kisgyermek a mesélő cselekményt tudja a legjobban követni. Főleg azt a cselekményt, 

amelynek csak egy folyama van, többnyire két-háromszereplős és nagyjából azonos 

környezetben játszódik. Gondoljunk csak újra Milne Százholdas Pagonyára vagy J. K 

Rowling Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolájára, Lázár Ervin Az oroszlán és 

a kisfiú című meséjének helyszínére, ami nagyrészt egy udvarból és egy házból tevődött 

össze. Meg kell még említeni egy bizonyos mozaikszerű cselekményépítkezést, amelynek 

lényege, hogy lazán összefűzött életképekből alakul ki a cselekmény. Egy valós helyzetből 

indul ki, majd a gyermek képzeletével kapcsolja össze a történéseket, tárgyakat, 

jelenségeket, majd a gyerek gondolataiból, képzeletéből próbálja az alkotó a történetet 

kiszélesíteni. Jellemző példái ennek Janikovszky Éva gyermekkönyvei vagy Hervai Gizella 

Kobak című könyve.  
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Az epikus gyermekirodalmi műveknél a legfontosabb a cselekmény és annak 

vezetése. De mi a helyzet a lírával? A lírai művekben az érzelemlefolyás ritmusa, dinamikája 

felel meg a cselekménynek. Míg a prózában a cselekmény a dolgok felépítéséről számol be, 

addig a vers azt ábrázolja, hogyan hatnak az emberre a világban lefolyó dolgok. A szerző 

azt írja: „Az érzelem, a hangulat indítja el a verset. Lényegében ez tiszta és alaktalan, a 

legközvetlenebbül a zenével lehetne kifejezni.” (Bauer, 1995, 13.) Emiatt a költő egy 

közvetett úton, szavakban megformálva közvetíti érzéseit, egy képben vagy átvitt értelmű 

képben (hasonlat, metafora, szimbólum, allegória) foglalja össze lelkiállapotát, hangulatát. 

 Hozzáteszi, hogy magyar gyermeklírát manapság az érzelmi telítettség jellemzi, és 

az érzések különböző megnyilatkozási formái lehetnek bennük. Ez alapján 

megkülönböztetünk olyan alkotást, amelyben a külvilág képeivel fejezi ki hangulatát a 

művész. Ilyen Weöres Sándor jónéhány lírai alkotása (A galagonya, Erdőt jártunk) vagy 

Nemes Nagy Ágnes Labda című verse. A másik típus a groteszk versek, amelyek az érzelmi 

telítettséget játékkal, tréfával mutatják meg (például Szabó Lőrinc Falusi hangverseny). 

Vannak gyermekversek, amelyeknek prózában is kifejezhető és anekdotikus 

cselekményük van. Jellemző típusa a leporellók, amik sokszor szárazok, hidegek, szándékuk 

oktató és gyakran giccsbe hajlóan vannak megalkotva. Ezek általában vastag, 

harmonikaszerűen szétnyitható képeskönyvek, tartalmuk pedig mondókák, dalok, vagy 

mondókához hasonló gyermekversek, rövid, pedagógiai célzatú történetek. Bauer (1995) 

szerint ezeket nem tekinthetjük gyermekverseknek.  

Amint már említettük, ami egyaránt fontos a gyermekirodalmi lírában és prózában, 

az a dinamikus cselekménybonyolítás. A hangulat feszültségének már a művek elején meg 

kell jelenniük, és nem valami nagy életigazságot, sorsfordító kérdéseket tárgyalnak, hanem 

olyan egyszerű kérdéseket kell kifejteniük, amit a gyerek könnyen megért. Bauer (1995) a 

legtöbb példát a népmeséből hozza, ahol egészen apró dolgok generálják a feszültséget. 

Például Andersen Borsószem-hercegkisasszony című meséjében arra lesz kíváncsi a gyerek, 

hogy a hercegnő a temérdek mennyiségű dunnán keresztül is megérzi-e a borsószemet. A 

gyermekversekben pedig többnyire a nyelvi ritmikai eszközök a feszültség hordozói. Idézve 

a szerzőt: „ A súlyosabb konfliktusokat kifejező mesék és versek idegenek a kisgyermeknek, 

esetleg félelemérzésüket is felkelthetik. A gyermek mindennapi életének apróbb 

eseményeiből, játékaiból, a mesékből és a gyermeki életérzésekből adódó és mindig 

megoldást, harmóniát hozó feszültség teheti teljesebbé a gyermekirodalmat.” (Bauer, 1995, 

14.) 
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Fontos összetevő még a komikum és a humor. A gyereknek az lehet tréfás, ami eltér 

a mindennapitól és a legérdekfeszítőbb számára minden közül a helyzetkomikum. „Társának 

váratlan sárba pottyanása, szék mellé huppanás, szánról való lebukfencezése láttán, azonnal 

nevetésben tör ki.”. (Bauer, 1995, 14) A szerző példaként egy francia mesét ír le, amelyben 

az adja a humort, hogy egy kislány és egy kisfiú folyamatosan és egymást követve újra és 

újra beleesik egy pocsolyába. Bábjátékoknál a komikum legfőbb forrása a gépies mozgás. 

Például Vitéz János és az ördög hadakozásánál Vitéz folyton fejbe veri az ördögöt egy 

palacsintasütővel, majd elterül és hirtelen, mint a rugó, ismét felpattan. „A helyzetkomikum 

ábrázolása természetes velejárója a gyermekirodalomnak. Átszövi népmeséinket, tréfás 

verseinket.” (Bauer, 1995, 15) A továbbiakban azt javasolja, hogy ha lehet, ne hagyjuk el a 

helyzetkomikumot a gyermekirodalmi alkotásokból, mert a gyerek esztétikai-irodalmi 

érzékenységét finomítják.  

Gyakori jelenség még a szavak komikuma. Itt maga a nyelv válik komikussá, a 

szavak játékával. Ennek sokféle forrása lehet: hangutánzó szavak, hangfestés, szópárok, 

játékos szóképzés, egybehangzó szavak, ismétlés, felsorolás, fokozás, túlzás és nagyítás. 

A következő komikum típus a jellemkomikum, ami különösen a népmesékben 

található meg. Minden komikus személy egy személyiségtípusnak felel meg, amellyel a 

gyerek már találkozott vagy az élete során minden bizonnyal találkozni fog. Legnagyobb 

hatása akkor van a jellemkomikumnak, ha a szerző a szereplő egy jellemvonását 

hangsúlyozza ki, ezzel is felkeltve a gyerek érdeklődését a tréfás, nevetséges tulajdonságra. 

Például az Ilók és Mihók című magyar népmesében Mihók ostobasága, A rest macskában a 

feleség lustasága a komikum forrása. 

Bauer (1995) felhívja a figyelmet arra is, hogy a nevetést kiváltó jelenségek közül 

a szatíra és az irónia a kisebb gyermekektől még nagyon idegen. Ennél finomabb formája a 

komikum ábrázolásának a humor, ami a 20. században bontakozott ki a művészi 

gyermekirodalomban.  

Fontos még a gyerkemirodalmi művek környezetének meghatározása. A környezet 

alatt azt a közvetlen közeget érjük, amelyben élnek és mozognak a gyermekirodalom 

szereplői. A gyermekirodalomban is csakúgy, mint a felnőttirodalomban, 

megkülönböztetünk természeti és társadalmi környezetet.  

A leggyakoribb környezet a család, ahol a gyerek szűk, lokális közegében élő 

személyek (szülők, nagyszülők, testvérek, barátok) a további szereplők. Ilyen környezet 

található Janikovszky Éva vagy Kormos István könyveiben. A környezet a családi 
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közösséget megtartva vagy elhagyva ábrázolhat még városi, falusi és mesei környezetet. 

Ezek meghatározó szerepet játszhatnak egy-egy hős sorsának alakulásában.  

Bauer (1995) a Hősök című fejezetben megkülönböztet szereplőket és jellemeket: 

„Az irodalmi műben a jellem a sokoldalúan, összetetten ábrázolt emberalak; aki csak éppen 

egy-egy vonással jelenik meg, az szereplő.” (Bauer, 1995, 17.)  A jellem megformálása 

akkor lesz hatásos, ha az író a cselekményt a szereplők tudatán keresztül ábrázolja, és nem 

kívülállóként foglalja össze. Fontos, hogy a jól jellemzett gyermekirodalmi hősök valódi, 

emberi jellemvonásait hordoznak magukban.  

Végezetül a gyermekirodalom nyelvének sajátosságaiba tekinthetünk be Bauer 

Gabriella által. A szerző nem véletlenül tartotta fontosnak kitérni erre a témára is, hisz mint 

a fogalommeghatározásnál, itt is akadnak bőven tévhitek. Például, hogy a gyermekirodalmi 

nyelv olyan, mint a gyerekek nyelvhasználata, nem olyan szépirodalmi, vagy fennkölt. De 

erről szó sincs, hiszen mint minden irodalmi műalkotás a világirodalomban, a 

gyermekirodalomban is az író a szókészlet valamennyi rétegét felhasználja műveiben. „A 

szépirodalmi mű nyelvét a téma, a cselekmény, a jellemek, a környezet határozza meg.” 

(Bauer, 1995, 18.) A gyermekirodalmi művekben is ugyanezek a tényezők befolyásolják egy 

műalkotás nyelvét, legyen szó versről, meséről vagy ifjúsági regényről. Ez segítségére lehet 

akkor is a gyermekirodalmi alkotónak, ha sikeresen akar kapcsolatot teremteni az 

olvasóközönséggel. „Ez az írói törekvés a gyermekirodalomban a kevés leírásban, a 

párbeszédek alkalmazásában, a cselekmény rövid, tömör felépítésében mutatkozik meg.” 

(Bauer, 1995, 19.) 

 

2.3. A gyermekiordalom és az anyanyelvi nevelés kapcsolata 

Ha a gyermekirodalom és az anyanyelvi nevelés kapcsolatát szeretnénk vizsgálni, 

akkor elsőként azt kell megtudnunk, milyen készségeket, képességeket fejlesztenek, 

fejleszthetnek egymástól függetlenül, és hogyan lehet azokat összhangba hozni, hogy 

egymás hasznára váljanak.  

Vegyük sorra az említett feladatokat, célokat, elsősorban az anyanyelvi nevelés 

részéről. Nagy J. József (1993) Anyanyelvi tantárgypedagógia című jegyzetének Az 

anyanyelvi nevelés célja, feladata, tantervi rendszere és követelményei c. fejezetben azt írja, 

hogy 1978 tartalmi és szemléletbeli fordulat volt a tantárgypedagiában a magyar, mint 

anyanyelv vonatkozásában, hiszen attól kezdve az anyanyelvi oktatás nevelésközpontúvá 

vált, mert az újabb tantervek a személyiségfejlesztést helyezték előtérbe, ezért amikor a 

tantervről és annak céljairól, feladatairól beszélünk, ezt kell elsősorban szem előtt tartanunk.  
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Ennek tükrében az anyanyelvi nevelés célja az, hogy „a tanulók már meglévő 

tudását továbbfejlessze, az olvasást, a szóbeli és írásos nyelvhasználatot tervszerűen alakítsa, 

illetve gazdagítsa.” ( Nagy J. , 1993, 10.) A meglévő tudás továbbfejlesztése azt jelenti, hogy 

a gyerek már az iskolába lépésekor értékes anyanyelvi tudást birtokol, amit majd az 

iskolában töltött évek alatt valóban „csak” tovább kell fejleszteni. Ez alapján képesek arra, 

hogy a magyar nyelven beszélő társaikat és a felnőtteket egyaránt megértsék, továbbá 

érzéseiket, gondolataikat, akaratukat közöljék.  

Az 1990-es évek óta alapvetően ez a szemlélet uralkodik a tantárgy-pedagógiában, 

az azóta megjelenő módszertanok ebből kiindulva, ezt a szemléletet modernizálják vagy 

értelmezik újra. 

Adamikné Jászó Anna Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig című munkája 

is egy ilyen szemléletformáló írás. Az anyanyelvi nevelés elvei fejezetben pedig 

összefoglalóan írja le mi az anyanyelvi nevelés, mikor kezdődik, és milyen nézetei, elvei 

vannak. 

Adamikné (2001) szerint a nyelvi nevelésünk-nevelődésünk születésünktől 

kezdődik és egész életünkben tart, a társadalmi szocializációhoz hasonlóan pedig vannak 

fontos színterei. Először a családban elsősorban édesanyánktól, majd közeli 

hozzátartozóinktól sajátítjuk, el annak a népnek a nyelvét melyhez tartozunk, később 

intézményesített keretek között az iskolában fejlesztik az otthonról hozott nyelvtudásunkat 

és végezetül a munkahelyen alakítanak rajta. 

Visszatérve az iskolai időszakra, minden szakaszának megvan a maga feladata, 

melyet a kerettanterv határoz meg. Magyarországon a tanterv lényege a 

kommunikációelmélet hangsúlyozása, azaz a legfőbb feladatának a kommunikációs 

képességek fejlesztését tekinti. Azonban a szerző hozzáteszi, hogy a gyermekek anyanyelvi 

fejlesztésének ennél sokoldalúbbnak kell lennie, ez a sokoldalúság, igényesség pedig meg 

van fogalmazva a kerettantervben. 

Ezek után 12 pontban fejti ki az anyanyelvi nevelés alapvető elveit.  

Elsőként kiemeli az elsődleges nyelvelsajátítás és az iskolai nyelvtanítás 

különbségét: „az iskolai tevékenység tanítás és tanulás, ami a gyerek kibontakozó nyelvi 

tudatosságára épít.” (Adamikné, 2001, 17.)  

Fontosnak tarja a beszédre való alapozást is, mivel a gyermek a nyelv beszélt 

formájával ismerkedik meg elsőként és a későbbiekben erre a tudásra kell építeni. Ez 

nagyrészt az olvasás és írástanítás szakaszát megelőző beszed béli szakaszt jelenti, másrészt 

azt ajánlja, hogy „beszélve-beszéltetve-beszélgetve” kell túlnyomórészt tanítani.  
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A következő az integráció elve, ami az anyanyelvi nevelés részterületeinek 

(kommunikáció, beszéd, olvasás, írás, nyelvtan, nyelvművelés, helyesírás fogalmazás, 

szövegtan, retorika, stilisztika, nyelvtörténet) elsajátítását állítja középpontba. Lényege, 

hogy minden terület tanítása során olyan módszert kell választani, hogy az a többi terület 

tanítását is támogassa. Ennek segítségével lehet többek között összhangba hozni az 

irodalmat a nyelvtannal úgy, hogy az irodalom olvasásakor nyelvtani magyarázatokkal 

élünk.  

Adamikné (2001) negyedik helyre az analógiát és kreativitást teszi. Az analógia 

önmagában mintakövetést jelent, az anyanyelvi nevelésben pedig azt a folyamatot, ahogyan 

a gyerek a környezetéből sajátítja el a nyelvet, megfigyelések alapján. A kreativitás pedig 

alkotóképesség, ami ebben az értelemben azt a képességet jelöli, amivel a gyerek túllép a 

tanulással szerzett tudásán és valami újat hoz létre.”… az ember képes soha nem hallott, új 

mondatokat létrehozni, a meglévő nyelvi készletéből, a szavakból a grammatikai 

szabályrendszer segítségével.” (Adamikné, 2001, 18.) 

A nyelvi tudatosság kérdését kulcskérdésnek nevezi. A nyelvfejlődéssel 

párhozamosan fejlődik a nyelvi tudatosság és ez alatt azt a folyamatot értjük, amikor a 

gyerek észrevesz bizonyos rendszereket, szabályokat a nyelvben és igyekszik ezeknek a 

megfigyeléseknek a példáján szavakat, mondatokat stb. alkotni. Igazából nem beszélhetünk 

konkrét értelemben vett tudatosságról, hanem egy észrevétel, sejtelem, ami mentén 

igyekszik haladni nyelvfejlődés közben a gyerek.  

A hatodik pontban két gondolkodási művelet szerepét írja le, ami a felosztás és a 

részekre bontás. Ez az elv a dolgok alá- és fölérendeltségét helyezi előtérbe, amit már 

egészen az óvodától kezdve tanítanak a gyerekek számára. A viszonyokat pedig úgynevezett 

jelentéstérképen ábrázolhatjuk. A jelentéstérkép segíti a megértést és hozzájárul az 

információ hosszútávú elraktározásához, mivel a már meglévő tudást egészíti ki, osztja fel 

és bontja részekre.   

A következő az egész-rész problémakörének módszertani elve, ami átfogja a tanítás 

egészét. Általában gondot okoz eldönteni, hogy a részből vagy az egészből induljon ki a 

tanítás menete, vagy esetleg párhuzamosan haladjon egymás mellett. Irodalom órán például 

a versek elemzésekor merülhet fel ilyesfajta gond. Van, hogy nehezen lehet eldönteni, hogy 

elsőként az egyes versszakokat értelmezzük vagy a költemény egészével kezdjünk. 

Adamikné (2001) az egész és a rész párhuzamos kezelésére teszi le a voksát, mert úgy 

gondolja ez az egyik feltétele a kiegyensúlyozott tanításnak.  
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Nyolcadikként a sorban a kiegyensúlyozottság elve helyezkedik el, aminek 

lényege, hogy a tanítás minden területét arányosan kell fejleszteni, egyik területet sem 

szabad a másik terület fejlesztése miatt elhanyagolni.  

Az összehasonlítás logikai művelete tulajdonképpen a korábban említett felosztás 

és részekre bontással van kapcsolatban. Különböző szempontok alapján történik az 

összehasonlítás, amihez ismernünk kell egy adott téma besorolását és tulajdonságait, tehát 

itt is közrejátszik a már elsajátított tudásanyag felhasználása. 

A tízedik elv az induktív menetű tanítás elve, ami a szemléletre és a magyarázatra 

épülő tanítást jelenti. Az ilyen tanítás alapján készült tankönyvek először példaanyagot 

adnak a tanítandó jelenségre, majd megfigyeltetik ezeket a jelenségeket és 

megfogalmaztatják a lényeget. Sok múlik a példaanyag kiválasztásán, mert ha jó a 

példaanyag, akkor a diák egyedül jön rá a téma lényegi részére.  

Az utolsó előtti a sémaelmélet, ami egyszerre a tanítás pszicholingvisztikai alapja 

is. A tanuló már meglévő tudására alapszik és minél nagyobb a meglévő tudás annál 

könnyebb az anyag megértése (például egy szöveg megértése). „Ha az információ új ismeret, 

akkor beépül a megfelelő rendszerbe, azaz a megfelelő séma üres helyére.” (Adamikné, 

2001, 21.) 

Majd a memória és a figyelem fontosságára tér ki. Míg a memória a tanulásban és 

az anyanyelv elsajátításában játszik központi szerepet, addig a figyelem fejlesztése lehetővé 

teszi a tanuló összpontosítását egy adott dologra, ezért a tanár feladata biztosítani számára a 

kellő nyugalmat, ami a megfelelő koncentrációhoz szükséges.  

Mindent egybevetve Adamikné az elvekkel együtt fogalmazza meg az anyanyelvi 

nevelés legfontosabb feladatait is, nagyrész nyelvi megközelítésből. 

A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés reformjáról Beregszászi Anikó a 2012-

ben készült A lehetetlent lehetni c. munkájában ír. Az első fejezet elején Kontra Miklóst 

idézve felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalomtudományi, ezen belül a nyelvészeti 

kutatások közösségi hasznosítása fontos. A kutatási eredmények gyakorlatba való 

ültetésének leghatékonyabb módja pedig a nyelvi tervezés, ezen belül az okatatás-tervezés 

folyamatának megfelelő elgondolása. Pozitív ennek tudatában, hogy az elmúlt években a 

legérdekfeszítőbb téma a nyelvészet, oktatás, politika részéről az anyanyelvi nevelése, 

többségi és kisebbségi helyzetben egyaránt. Kárpátalján az új oktatási reform célját 

nagyvonalakban az identitás, az anyanyelv és kultúra megőrzésében látja, aminek feltétele 

az anyanyelv eredményes használata.  
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A továbbiakban leírja, hogy „az oktatási intézmények minden esetben valamely 

társadalmi, gazdasági és/vagy politikai célok mentén szervezik tevékenységüket” 

(Beregszászi 2012, 9.), amihez hozzátartozik, hogy a célok eléréséhez valamilyen ideológia 

mentén haladva tudnak eljutni.  

Példaként a szocializmus éveiben követett és elfogadott homogenizáló ideológiát 

említi, amelynek célja az egységesítés megteremtése volt. Ennek következtében az 

anyanyelvi oktatás célja is egy egységes, standard nyelvváltozat kialakítása lett. 

Megvalósításának lépéseihez hozzátartozott az otthoni, vagy egyéb más nyelvváltozat 

kiirtása az iskolás gyerekek nyelvhasználatából és egy egységes ún. Köznyelv és irodalmi 

nyelv (standard) kialakítására törekvés vette át a szerepet. „Évtizedekig mind 

Magyarországon, mind a határon túli magyar régiókban, a szocializmus homogenizáló 

ideológiájának megfelelően az egynormájú, felcserélő szemléletű, a különbségek 

elmosására törekvő, a nyelvi változatosságot figyelmen kívül hagyó anyanyelvi oktatás folyt 

az iskolákban.” (Beregszászi 2012, 10.) 

De a már fentebb említett 1990-es években létrejött kutatásieredmények is 

bizonyították a felcserélő szemlélet eredménytelenségét. Beregszászi (2012) leírja, hogy 

ezek a rossz módszerek túl sokáig voltak használatban ahhoz, hogy egyik napról a másikra 

eltűnjenek, ami miatt a mai napig közrejátszanak az anyanyelvi oktatás hatékonyságának 

hátráltatásában. Ezért az új ideológia és a megváltozott társadalmi, politikai helyzet miatt 

szükségszerűvé vált az anyanyelvi nevelés reformja, ezzel együtt természetszerűen 

következik a célok megváltoztatása is. „A szükséges szemléletváltás azonban csak jól 

átgondolt oktatási stratégiai döntések segítségével valósítható meg.” (Beregszász 2012, 11.) 

Beregszászi (2012) felteszi az ehhez szükséges négy legfontosabb kérdést, aminek 

megválaszolásával létrejöhet egy megfelelő oktatási stratégia, amely mentén haladva pozitív 

változások érhetőek el az anyanyelvi nevelés részéről Kárpátalján. A kérdések a következők: 

„Milyen volt? – Miért akarunk változtatni? – Hogyan lehet ezt elérni? – Milyen legyen?” 

(Beregszászi 2012, 11.) 

Azt, hogy milyen volt a korábbi ideológia és annak hatása az anyanyelvi oktatásra 

a felcserélő szemlélet kiemelésével kezdi. De jellemző volt még rá az egynormájú nyelvi 

eszmény követése, a kétnyelvűség nyelvi hatásainak negatív megítélése, a nyelvjárások és 

nyelvjárási jelenségek megbélyegzése és a nyelv valós használati lehetőségeit figyelmen 

kívül hagyó grammatika-központú oktatás.  

Azt, hogy miért volt szükség a változásra így fogalmazza meg: „Elsősorban a 

közösségi hasznosíthatóság érdekében, illetve mert, ahogy megváltoztak a kárpátaljai 
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magyar közösség lehetőségei, úgy váltak túlhaladottá, cáfolhatóvá, akár vállalhatatlanná a 

korábbi ideológiák mentén kialakított szemléletmód elemei.” (Beregszászi, 2012, 11.)  

Az iskolai anyanyelvi nevelés feladatának tekinti, hogy felkészítse a tanulókat 

minden olyan nyelvi kihívás megoldására, kezelésére, amellyel az iskolában és az iskolán 

kívül találkozhatnak. 

Majd megfogalmazza a jelenlegi kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás céljait: „A 

kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás célja az kell, legyen, hogy additív, hozzáadó 

szemléletben tanítsa a tanulók anyanyelvét, a standard nyelvváltozat és használati köre 

mellett tudatosítsa a helyi nyelv (járás) i jellegzetességek használati körét, valamint a nyelv 

változatosságának tényét funkcionális megközelítésben, kontrasztív módszereket 

alkalmazva (vö. Beregszászi–Csernicskó 2007b, Beregszászi 2009, 2011a, 2011b). Ennek a 

szemléletváltásnak a társadalmi, közösségi hozadéka pedig az, hogy a tanulók 

kommunikatív kompetenciájának szerves részévé válik a beszédhelyzethez automatikusan 

igazodó (szóbeli és írásbeli) nyelvhasználat képessége.” (Beregszászi, 2012, 12.)  

Annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyar iskolai anyanyelvi nevelés a modern 

nyelvtudomány és nyelvpedagógiai alapelveit kövesse új anyanyelvi tanterv bevezetésére 

volt szükség. Elsőként 2005-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség együttműködésében dolgoztak ki új magyar nyelv 

tantervet (Magyar nyelv 2005), amely próbálta átültetni az oktatás folyamatába a kutatások 

eredményeit, vagyis a hozzáadó (additív) anyanyelv-oktatási szemléletet. 

Másodszor egy 2010-es parlamenti szavazás miatt lett szükség a tanterv újra 

gondolására, mivel a korábban elfogadott 12. osztályos rendszerre alkalmazott terveket az 

új 11. évfolyamos képzésbe kellett belesűríteni. Így kénytelenek voltak összevonni a 

korábban két tanévre tervezett, a szociolingvisztika és a retorika tárgykörét felölelő 

tananyagot.  

Más dolog, hogy ezeket a jól átgondolt, innovatív módszereket megfelelően 

alkalmazni is kell a teljes sikerhez, hogy minden kiemelt feladat és kitűzött cél révbe érjen. 

Ezért fontos szerep jut az ezen a területen tevékenykedő pedagógusoknak, hisz az ő dolguk 

a gyakorlati megvalósítás.  

H. Tóth István Nem fecske módra című könyve segíthet megtudni az irodalmi 

nevelés céljait és feladatait. A kézikönyv eredetileg az olvasménymegértés fejlesztéséért a 

felfedező olvasásra való motiválásért íródott, kárpátaljai magyartanárok, tanítók számára, 

módszertani segédletként. 
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 A könyv a kontemplatív jellegű, additív szemléletű, funkcionális 

anyanyelvhasználatot fejlesztő stratégiára alapoz. A stratégia célja, hogy az irodalmi és az 

anyanyelvi nevelés élményt adó, életszerű legyen, a tanulók az élet valóságos helyzeteinek 

megfelelően természetesen, logikusan, érthetően, jól tagoltan, árnyaltan fejezzék ki 

önmagukat.  

H. Tóth (2015) a munka elején arra a kérdésre keresi a választ, hogy időszerű-e az 

olvasóvá nevelés. A problémát egy régen fennálló, érdekes jelenséggel, a középszerű 

irdalom terjesztésének tényével kezdi kibontani. Példának a 2011-ben megjelent Régi 

csibészek-klasszikusok könnyedén 18 kötetes sorozatot említi, melynek célja az igényesség 

észrevétlen lerombolása volt. Ehhez a gondhoz csatlakozik az, hogy napjainkban a 15 és 25 

év közötti fiatalok nem olvasnak eleget. Szerencsére a szerző megfogalmazza, mit kell 

tennünk, családnak, tanárnak egyaránt a fennálló jelenség megfékezéséhez: „El kellene 

magyaráznunk a fiataloknak, mégpedig szüntelenül: újra és újra. hogy mit vesztenek az által 

az igénytelenség által, hogy nem olvasnak napi gyakorisággal. El kell mondanunk, hogy 

satnyább lesz a képzelőtehetségük, hogy aki nem olvas, nemigen tudja tökéletesen 

elsajátítani a nyelvet, a helyesírást és képtelen az árnyalt igényes véleményformálásra is.” 

(H. Tóth, 2015, 22.) 

Ennek fényében megfogalmazhatjuk az irodalomi nevelés első feladatát, ami az 

igényességre, alaposságra, a minőségire való nevelés. A feltett kérdés válasza pedig 

egyértelműen az, hogy mindig időszerű az olvasóvá nevelés. 

A Nélkülözhetetlen háttérismeretek fejezetből megtudhatjuk, milyen képességeket 

fejleszthetünk az iskolai évek valamennyi fokán, ha az olvasás képességét tudatosan, állandó 

jelleggel, sokféleképpen képezzük. „Mindehhez világosan kell látnunk az olvasási 

képességet alkotó fokozatok rangsorát az olvasni tudás megalapozása, megtanítása 

érdekében.” (H. Tóth, 2015, 23.) 

Az első fok az olvasás technikája és ennek elsajátítása, ami az 1-2. évfolyamon 

valósul meg és feladata a kialakított tudásszint továbbfejlesztése.  

A második fokon a megértő olvasás helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az olvasó 

érti a szöveg jelentését és összefüggéseit, különbséget tud tenni lényeges és lényegtelen 

információ között, valamint képes következtetéseket levonni az olvasottakból. 

A harmadik fokra a bíráló-elemző olvasást teszi, ami abban segíti az olvasót, hogy 

megtalálja a tanulmányozott szöveg hibáit, ellentmondásait és hiányosságait.  

Negyedik helyen a problémamegoldó olvasás szerepel, ahol az olvasó már nem 

csak befogad, hanem alkot is. Kijavítja a felfedezett hibákat, feloldja az ellentmondásokat, 
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megszünteti a felfedezett hiányosságokat és közreműködik egy jobb minőségű információ 

létrehozásában.  

H. Tóth (2015) úgy gondolja, hogy 10-11 éves korra a gyerek már elsajátítja az 

olvasás technikáját és onnantól célul az olvasás fejlesztését és/vagy fokozását kell kitűzni. 

Fontos feladatként tekint az olvasás szokássá alakítására is és hogy az olvasással szerzett 

információkról változatos megoldásokban adjanak számot. Például a szöveg megértésének 

bizonyításával, a szöveg bíráló-elemző olvasásával, a problémamegoldó olvasással és a 

szépirodalmi szöveg által átélt tapasztalatok tolmácsolásával.  

De a gyerekek nem kizárólag esztétikai értékkel bíró alkotásokat olvasnak, hanem 

bekerülhet az érdeklődési körükbe az ún. irodalmi kódrendszer sajátosságaival rendelkező 

alkotások, a tudományos-ismeretterjesztő szakszövegek, publicisztikai írások, 

reklámszövegek valamint többek között a propagandairatok is. Ezek pedig mind szélesítik a 

gyerek látókörét, újabbnál újabb hasznos ismerettel gazdagítják őket, ha a megfelelő időben 

megfelelő minőségben sajátították el a fentebb említett olvasási képességet alkotó fokozatok 

rangsorát.  
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II. A GYERMEKIRODALOM SZEREPE AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN 

 

Ha már tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy a gyermekirodalom is az 

egyetemes értelemben vett irodalom része, akkor egyértelműen ugyanazok az elvek, célok 

és feldatok vonatkoznak rá, mint az anyanyelvi (irodalmi) nevelésben résztvevő összes 

irodalmi alkotásra. 

De nem mehetünk el szó nélkül az irodalom ezen ágát kritizáló vélemények mellett 

sem. Mert ha tudjuk miben gyenge, hiányos, és elmaradott, akkor dolgozhatunk az erős, 

teljesség igényére törekvő és korszerű létrehozására.  

A Szilágyi Ildikó által működtetett Olvasóvá nevelés című blogban 2018 elején 

megjelent egy a blogot működtető által írt referátum, a gyermekirodalom aktuális helyzetéről 

Magyarországon. Az írás bíráló és a felzárkózásra ösztönző. Rámutat minden alapvető 

hiányosságra a magyar gyermekirodalommal kapcsolatban. 

 Az előző fejezetben már általam is említett intézményrendszer kiépületlenségével 

kezdi a sort. Megemlíti többek között, hogy az országban nem működik olyan intézmény, 

amely felelősséget vállalna a megjelent gyermekirodalmi alkotások minőségéért. Erre a 

minőségbéli hiányra mutat rá az a tény is, hogy a szakmai körökben leginkább elismert 

frankfurti székhelyű Gyermek- és Ifjúsági Irodalomkutató Intézet által minden évben 

kiállított almanachban ezidáig nemigen szerepelt magyar gyermek- és ifjúsági irodalmi 

alkotásról szóló írás. 

Többek között negatív tendenciát mutatnak a gyermekirodalmi fordítások is. Míg 

az erre érdemesek a nemzeti irodalom rendszerezésével foglalkoznak, megfeledkeznek a 

színvonalas nemzetközi írásokról és azok fordításáról. 

Kiemeli ugyan a könyvkiadók negatív szerepét is, de egyúttal elismeri, hogy a 

kiadók csak úgynevezett második közvetítőként szerepelnek. Szelekcióval, átírással, 

átdolgozással a szerző által kommunikált üzenetet meg is változtathatják, de amíg nincs egy 

kialakult szakmailag hiteles kritériumrendszer és a legfőbb: amíg nincs, akik kialakítsák, 

addig egy könyv sikerességét az eladhatóság mércéjével mérik. Erre pedig két jól bevált 

trükköt alkalmaznak. Mivel a gyerekkönyvnek egyaránt kell megszólítania gyereket és 

felnőttet, ezért mindkettő figyelmét külsőségekkel hívják fel. A gyerek számára készül az 

érdekes és színes borító, míg a felnőtteknek a meggyőző „Valamilyen díjban részesült” 

felirat. Szilágyi szerint általános szinten is be kell következnie egy nézőpontbeli 

paradigmaváltásnak a gyermekirodalom tárgykörében, ha egyetemi/egyetemes 

érvényességgel kívánja önmagát definiálni. 
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A referátumban szó esik a meseregény műfajáról, ami sokrétűségével 

tematikájában színessé teszi a mai magyar úgynevezett realisztikus alapú gyerekregény, 

ifjúsági regény központú gyermekirodalmat.  

A műfaj gyermekirodalomba való integrálása sajnos nem problémamentes. Máig 

kérdéses a meseként való elfogadása, pedig a szerző szerint a kérdés megoldása magával 

hozná további akadályok egyidejű megszűnését is. „A hatékonyan működő 

gyermekirodalom-recepció pl. megteremthetné az értékes, jó könyvek hazai piacra 

kerülésének feltételeit, segítségével elkerülhető lenne, hogy indokolatlanul a 

gyerekirodalom körébe soroljanak, ill. ne soroljanak adott műveket, egyáltalán elhelyezné 

az irodalmi kánonon belül az új könyveket, megakadályozhatná adott művek téves 

kanonizációját is.” 

(http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=36643320&nid=6758376) 

A következőkben két olyan újonnan íródott mesét jellemez, amelyek tulajdonságai 

véleménye szerint megfelelnek a régi mesei hagyományoknak és a mai korszerű 

gyermekirodalom elvárásainak egyaránt. Az első Szijj Ferenc Szuromemberek királyfi című 

alkotása, amelynek lényegi része nem a pszichológiában vagy pedagógiában keresendő, nem 

akar semmit sem tanítani, hanem az olvasás élményszerűségére épít, úgy hogy az olvasót, 

vagyis a gyereket egyenrangú kommunikációs félként kezeli és azon a nyelven kíván 

történetet mesélni, ami érthető és élvezhető számára. Fabula docet-je pedig nem a 

tanítandóság, hanem a sajátos világlátás. 

A második Darvasi László Trapiti című meseregénye, ami a kifejezetten 

gyerekeknek írt gyermekirodalmi alkotások közé tartozik. Darvasi mesél a szeretet erejéről, 

a zsarnokságról és annak legyőzésének módjairól. S bár autonóm mesevilágot épít, benne a 

tanítói szándék nem leplezett. Szerepel benne humanitás, életöröm, összefogás, a szeretet 

erejéről szóló példázatszerű eseménymozzanatok, de legfontosabb szerepet a valóság és a 

fantázia igényes bemutatása és elkülönítése kapja.  

A szerző kitűnően rámutat a gyermekirodalom azon részeire, amik fejlesztést és 

átgondolást igényelnek. Ugyanakkor az általa elemzett művekkel irányvonalat ad a „jó” 

gyermekirodalmi alkotások definiálásához. Megtudhatjuk, hogy az ilyen műveknél nem 

csak a pedagógiai/pszichológiai cél lehet középpontban, mert az alkalmazott 

gyermekirodalom funkcióval rendelkező mivolta miatt működésképtelen. Ráadásul akkor 

veszti el igazán értelmét, ha mindenekelőtt a pedagógiai elvárásoknak igyekszik megfelelni. 

Valamint nem a színes borító és a kapott díjak száma határozza meg a művek minőségét, 

hanem az, hogy a befogadó és az író között létrejön-e az a bizonyos párbeszéd. Nem utolsó 

http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=36643320&nid=6758376
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sorban pedig az, hogy élményt okoz-e. S ha pedagógus szemmel nézzük is az aktuális 

gyermekirodalmat, sohasem szabad csak a pedagógiai felhasználhatóságot mércénkül 

alkalmazni, sokkal inkább az irodalmilag magas minőség megtalálása legyen a cél. 

A gyermekirodalom anyanyelvi nevelésben betöltött jelentőségéről ad 

tanúbizonyságot a fidelio.hu oldalon nemrégiben napvilágot látott cikk is, ami a 

Másfélmilliós "szószakadék" keletkezik a mesét hallgató és nem hallgató gyerekek között 

figyelemfelkeltő címet kapta. A publikációt az Ohiói Egyetem egyik kutatása ihlette, 

miszerint azoknál a gyerekeknél, akik szülei mesét olvasnak az olvasási készség gyorsabban 

és könnyebben fejlődik. Eszerint az Adamikné (2001) által összeállított anyanyelvi nevelés 

elvei közül a gyermekirodalom már gyermekkorban segítségére van a negyedik elvnek, ami 

az analógia elve. Lényege pedig az, hogy a gyerek a környezetéből sajátítja el a nyelvet, 

megfigyelések alapján. Mivel a könyvekben olyan kifejezések is szerepelhetnek, amiket az 

otthoni környezetben nem feltétlen használnak napi rendszerességgel, ezért jócskán bővítik 

szókincsüket a gyermekkorban olvasott mesék, történetek, versek, stb.  

Ebből értelemszerűen következik, hogy a nyelvi tudatosság elvéhez is hozzájárul, 

mivel az elv lényege, hogy amint megfigyeli környezetét a gyerek, észrevesz benne bizonyos 

szabályokat, egységeket és igyekszik a megfigyeléseit alapul használva szavakat majd 

mondatokat alkotni. A gyermekirodalmi alkotások kibővítik a gyerek nyelvi tapasztalatait, 

ezáltal gazdagítják a megismert egységeket, szabályokat. Így érvényesül a kreativitás elve 

is, mivel a már megtanult tudást felhasználva képes lesz soha nem hallott, új mondatok 

létrehozására.  

A fent említett elvekben való felhasználhatóságának következtében könnyen 

összefüggésbe hozható a beszédre való alapozás elvével, például a különböző interaktív 

gyermekirodalmi alkotások felhasználása által, ami a beszédre, beszélgetésre ösztönöz. De 

beépíthető a felosztás és részekre bontás folyamatába és a sémaelméletbe is. Fejleszti a 

memóriát, figyelmet és az induktív menetű tanítás folyamatába is könnyedén beilleszthető, 

sőt, színesebbé, rendhagyóbbá teheti az ilyen menetű tanórákat. 

 

1. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 

tananyagtartalmában 

Ahhoz, hogy megtudjuk hogyan, milyen formában jelenik meg a kárpátaljai magyar 

iskolák tananyagtartalmában a gyermekirodalom, át kell tekintenünk a kárpátaljai magyar 

tannyelvű közoktatási intézmények számára kidolgozott irodalom (magyar és 

világirodalom) 5-9. osztályos tantervét. 
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(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/literatura-

ugorska-ta-zarubizhna-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-

ugorskoyu-movoyu.pdf) 

Jelenleg a 2017-ben Braun Éva, Bárdos Nóra, Zékány Krisztina, Király Katalin és 

Perduk Ibolya módszerészek által összeállított tanterv van hatályban a kárpátaljai magyar 

tannyelvű iskolákban. Bevezetőjéből megtudhatjuk, hogy a módszerészek milyen célokat 

tűztek ki a terv megalkotása során. Elsősorban az önazonosság megőrzését és erősítését, 

továbbá a magyar nyelv és irodalom általános fejlesztését és részletes követelményeinek 

megjelenítését említik. Majd fő feladatként a nemzeti irodalom megismertetését, az 

irodalom, az olvasás megszerettetését, az olvasási kedv felébresztését és megerősítését 

nevezik meg. Fontosnak tartják még az irodalom általi identitás kialakítását és megőrzését, 

és a diákok erkölcsös viselkedésre, helyes magatartásra való felkészítését. Legalábbis ez 

olvasható a tanterv magyar nyelvű bevezetőjében. Tartozik a tervhez ukrán nyelvű bevezető 

is, amiben ennél előre mutatóbb gondolatokat olvashatunk, s megtudhatjuk a tanterv 

összeállításának szempontjait is, miszerint négy komponens alakítja a tananyagtartalmat: az 

erkölcsi-esztétikai komponens, az irodalomtudományi komponens, a kulturális komponens 

és az összehasonlító összetevő. (Az ukrán rész valószínűleg egy ukrán nyelvű irodalom 

tanterv mintájára készült.) 

A magyar bevezető szerint az évfolyamok tananyagának tematikai összetételét 

tekintve ötödik osztályban a tanulók mesékkel, mondákkal, majd az elbeszélő költemények 

után tájleíró versekkel, és végezetül a meseregénnyel ismerkednek meg. Az általános iskola 

6. osztályában a görög és római mítoszok, az eposzok és a Biblia egyes történetei képezik a 

tananyag részét. A 7. osztályban az írók és költők életrajza, valamint alkotásaik időrendi 

sorrendben kerülnek terítékre, vagyis megkezdődik az irodalomtörténeti folyamat tanítása. 

A romantika korszakával és a stílus képviselőivel bővülhet tudásuk 8. osztályban. A XX. 

század alkotói és azok művei képezik a 9. osztály tananyagát.  

Az oktatandó tananyag minden évfolyamnál több tematikai egységre oszlik. Minden 

elhatárolt egységnek meghatározott témája és kijelölt óraszáma van. Ezekben a részekben 

helyezkednek el az órák témái, esetlegesen az írók neve és a feldolgozásra szánt művek címe. 

Valamint megtalálható még minden blokk végén egy, a tematikához illeszkedő 

irodalomelméleti alapfogalmak gyűjteménye. 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/literatura-ugorska-ta-zarubizhna-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/literatura-ugorska-ta-zarubizhna-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/literatura-ugorska-ta-zarubizhna-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu.pdf


28 
 

2. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 5. osztályának 

tananyagtartalmában 

Az 5. osztályban, tehát a 10-11 évesek számára a tananyag átadására összesen 70 

rendes és 9 tartalék óra áll rendelkezésére a tanároknak, ami az egész tanév alatt heti két órát 

jelent.  

A tanterv rendszere hat részre lett tagolva. Az első modulban egy bevezető óra 

kapott helyet, ahol a művészetekről, az irodalomról, mint kommunikációs eszközről és a 

szöveggyűjteményről kell, hogy szó essen. Majd ezt követi 12 órában a második részben 

található népdalok és mesék birodalmába való bevezetés. A harmadik részben a mondák 

világára 8 órát szentelnek, és a negyedik részben a meseregények szintén 8 óra alatt kerülnek 

átadásra. Az ötödik blokkban található verses meséket és elbeszélő költeményeket 10 óra 

alatt kell elsajátítaniuk a tanulóknak, míg az ifjúsági regények és novellák 12 órával 

gazdálkodhatnak a hatodik, egyben utolsó egységben. Majd az egészet a memoriterek és 

kiegészítő és/vagy háziolvasmányok gyűjteménye zárja. 

A tanterv e része a mesére épít, továbbá a hat kisebb-nagyobb modul mindegyike 

(kivéve természetesen a bevezető részt) a műfajiságból indul ki és kizárólag csak 

gyermekirodalmi, vagy gyermekirodalmivá vált művek találhatók benne, ami kifejezetten 

jó, hisz ez a megcélzott korosztály, a 10-11 éves gyermek érdeklődési körének a megfelelő. 

Amellett egyaránt tartalmaz nemzeti és világirodalmi alkotásokat, vagyis a Fehérlófia című 

népmese, Kazinczy Szőlőgerezd című írása és Molnár Ferenc híres ifjúsági regénye mellett 

megjelenik Aiszóposz és Lev Tolsztoj egy-egy szerzeménye, és az ifjúsági regényeknél R. 

Kipling alkotása, A dzsungel könyve. De helyet kap a harmadik egységben Keresztény 

Balázs gyűjtései által a kárpátaljai magyar irodalom is (A munkácsi vár kútja, Rákóczi 

virágai, A derceni hegy mondája). 

A tananyagban megtalálható Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című 

meseregénye, Lázár Ervin A Négyszögletű kerekerdője, Bab Berci kalandjai és a 

Csodapatika című alkotása, Molnár Ferenc híres A Pál utcai fiúk ifjúsági regénye és Móra 

Ferenc Kincskereső kisködmön írásának Megy a ködmön világgá című része. 

Továbbá fellelhetők olyan forrású szövegek, melyeket eredeti vagy átigazított 

formában a népköltészetből vett birtokba a gyermekirodalom: Fehérlófia, A három kívánság, 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Tündérszép Ilona és Árgyélus (Illyés Gyula feldolgozása), 

A Békakirály (Grimm-testvérek gyűjtése), Ilók és Mihók (Illyés Gyula feldolgozása), 

Csalimese (Benedek Elek feldolgozása), Hazugságmese (Penckóferné Punykó Mária 

beregújfalui gyűjtése), A kakas és a pipe (Illyés Gyula feldolgozása), A halász és az ifrit (az 
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Ezeregyéjszaka meséi nyomán). A mondák közül ide sorolható A magyarok eredete 

(Lengyel Dénes feldolgozása Kézai Simon és Anonymus krónikája nyomán), A 

csodaszarvas (Lengyel Dénes feldolgozása Kézai és Jordanes krónikája nyomán), Botond 

legyőzi a görög óriást (Lengyel Dénes feldolgozása a Képes Krónika nyomán), A munkácsi 

vár kútja (Keresztyén Balázs gyűjtéséből), Mátyás királlyá választása (Lengyel Dénes 

feldolgozása mátyusföldi népmonda alapján) Rákóczi virágai (Keresztyén Balázs 

gyűjtéséből). 

Megtalálható továbbá a világirodalom és a magyar irodalom klasszikussá vált 

alkotásai közül jónéhány a tantervben: Aiszóposz: A róka és a szőlő, Kazinczy Ferenc: 

Szőlőgerezd, La Fontaine: A holló meg a róka, Fáy András: A fiatal daru, Lev Tolsztoj: Az 

oroszlán és az egér, H. C. Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona, Arany János: Rege a 

csodaszarvasról, Mikszáth Kálmán: Beckó vára, Tompa Mihály: Beregszász, Petőfi Sándor: 

János vitéz, R. Kipling: A dzsungel könyve, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Gárdonyi 

Géza: Bűntárgyalás. 

Összegezve: az 5. osztályos tantervről azt lehet elmondani, hogy tekintettel van a 

korosztályos érdeklődésre, emellett a műfajiságból indul ki, ami segít a tanulóknak a jól 

átlátható rendszer kialakításában. Illetőleg változatos a világirodalmi, nemzeti és lokális 

irodalomi művek tekintetében.  

 

3. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 6. osztályának 

tananyagtartalmában 

A 6. osztályban (11-12 éves korosztály) az 5. osztályhoz hasonlóan összesen 70 óra, 

heti két órás elosztásban, és 8 tartalék óra adott a tananyag feldolgozására. 

Ebben az évfolyamban a terv kilenc fő részre tagolódik és minden modul 

kiindulópontja az elsajátítandó műfaj.  

Az első rész bevezető órája után a második részben a népköltészet világa kerül 

terítékre 12 órában, ahol téma többek között a regös énekek, népi imádságok, népdalok és a 

ballada műfaja. A harmadik részben 5 órával a bibliai történetek kaptak helyet, majd a 

negyedik egységben 8 óra alatt a mítoszok, eposzok fogalmával ismerkedhetnek meg a 

nebulók. Ezt követi az ötödik rész, melyben 5 óra alatt az elbeszélő költemény műfajának 

jellemzőit Fazekas Mihály Lúdas Matyi-ja által tehetik magukévá. A hatodik blokkban két 

órával az irodalmi levél szerepel. A hetedik fejezet teljes egészében Arany János Toldijáról 

szól, amihez 13 órát rendeltek a terv készítői. Az ifjúsági regények és novellák nyolcadik 

témaként jelennek meg, összesen 10 órával. Az utolsó, vagyis a 9. fejezetben pedig a lírai 
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vers világába nyerhetnek betekintést a növendékek. A sort itt is a memoriterek és a kiegészítő 

és/vagy háziolvasmányok zárják.  

A 6. osztályos tananyag a mítoszra építve jut el a lírai versek világáig. Az ötödik 

osztályhoz képest nagyobb számban jelennek meg olyan gyermekirodalmi szövegek, 

amelyeket eredetileg is gyerekek számára készítettek. Ezek a következők: Móra Ferenc: 

Csontos Szigfrid, Miben lakik a magyar tündér?, Csukás István: Keménykalap és krumpliorr. 

A kiegészítő olvasmányok közül ilyen Móra Ferenc Kincskereső kisködmönje, Fekete István 

ifjúsági regényei, a Tüskevár és a Téli berek, Erich Kästner A repülő osztály című műve vagy 

Mark Twain regénye, a Huckleberry Finn kalandjai.  

Megmutatkoznak azok az írások is, amelyeket eredeti vagy átigazított formában a 

népköltészetből vett birtokba a gyermekirodalom. Például a Vári Fábián László által gyűjtött 

Két kápolnavirág című, tiszaújhelyi balladával és A hármas varázsfű ruszin népballadával. 

A klasszikusok közül megtalálható Robert Burns Falusi balladája, a görög mítoszok, Petőfi 

Arany Jánoshoz és Arany Válasz Petőfinek irodalmi levele és Toldi című verses epikája, 

valamint ide sorolhatjuk, Karinthy Frigyes Magyarázom a bizonyítványom és Reggel hétkor 

című novelláját. A versek közül Petőfi Sándor Az Alföld, A Tisza továbbá Egy estém otthon 

lírai alkotását, József Attila Anyám és Mama című versét, Kosztolányi Dezső Mostan színes 

tintákról álmodom és Lánc, lánc, eszterlánc alkotásait.  

Összességében a tanterv e része is nagy hangsúlyt fektet a gyerekek korosztályos 

érdeklődésére és az egyes irodalmi műfajok részletes bemutatására. Igyekszik logikus 

struktúrát biztosítani a témák feldolgozása során, ezáltal illeszkedik az anyanyelvi nevelés 

sémaelmélet elvéhez. De nem szán kellő figyelmet a kárpátaljai magyar irodalomra, 

valamint megfigyelhető a nemzeti irodalom előtérbe helyezése is az egyetemes irodalomhoz 

viszonyítva. 

 

4. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 7. osztályának 

tananyagtartalmában 

Az általános iskola 7. osztályában (12-13 éves korosztály) a szokásos 70 óra áll 

rendelkezésére az irodalom tantárgynak, heti két órában, amit 12 tartalék óra egészít ki.  

Itt a fő témák 16 darab különálló egységben helyezkednek el, és az előző 

évfolyamokkal ellentétben nem a műfajok jelentik a vezérfonalat, hanem igyekszik 

irodalomtörténeti vonal mentén haladni.  

Erre a történeti vonalra utal az első rész bevezető témája is, ami az irodalmi 

művekben tükröződő társadalmi élet jelenjéről és múltjáról szól, erre összesen 2 órát kap a 
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pedagógus. A második részben érdekes módon 4 órára felosztva a két nagy görög eposz, az 

Iliász és az Odüsszeia helyezkedik el, majd a harmadik egységben folytatódik 6 órával a 

mondák és legendák, de már nemzeti és határon túli alkotásokkal. A negyedik részben a 

magyar irodalom kezdeteit ismerhetik meg a diákok 2 órára elosztva, majd ezt követi az 

ötödik részben Janus Pannonius élete és munkássága, melynek feldolgozására szintén 2 óra 

áll rendelkezésére az oktatónak. Tinódi Lantos Sebestyén életműve is 2 órát kap a hatodik 

részben. Hetedikként Heltai Gáspár munkássága jelenik meg 1 órában és szintén 1 óra jut 

Bornemissza Péterre is a nyolcadik modulban. A tervben kilencedikként Balassi Bálint 

szerepel 4 órával és Zrínyi Miklósra is épp ennyit szántak a tízedik részben. A tizenegyedik 

blokkban 7 órában kell átvenniük a XIX-XX. századi írók történelmi témájú alkotásait. A 

tizenkettedik részben Mikes Kelemen 1 órában bukkan fel. A tizenharmadik szakaszban 4 

óra alatt kerülhet bemutatásra a líra és a dráma műneme, valamit Jean Baptiste Moliére A 

fösvény című vígjátéka. Csokonai Vitéz Mihály élete és munkái a tizennegyedik részbe 

kerültek 3 órával, majd őt a tizenötödik egységben Berzsenyi Dániel munkássága követi, 

csupán egy órát szánva rá. Utolsó előttiként Daniel Defoe Robinson Crusoe-jára 5 óra jut és 

végezetül Jonathan Swift Gulliver utazásai zárják a sort ugyancsak 5 órával. 

Mindebben valóban gyerekek számára íródott mű nincs. De feltűnik néhány olyan 

írás, amelyeket eredeti vagy átigazított formában a népköltészetből vett birtokba a 

gyermekirodalom. Ilyen László király utolsó győzelme, Szent Gellért legendája, a Margit-

legenda, Ferenc-legenda és a kárpátaljai mondák.  

Előfordulnak viszonylag nagy számban olyan alkotások, amelyek változatlan 

formában vagy adaptációként, a szerző szándékától függetlenül vagy a szerző tudtával lett a 

gyerekek olvasmánya. Ehhez a forrástípushoz tartozik a két görög eposz, az Iliász és 

Odüsszeia, vagyis inkább annak mondai alapja, a trójai mondakör, Heltai Gáspár A farkasról 

és a bárányról című fabulája, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme, Gárdonyi Géza Egri 

csillagok című történelmi regénye, Deniel Defoe Robinson Crusoe-ja és Jonathan Swift 

Gulliver utazásai című szatírája.  

Sajnos a tanterv e szakaszát már nem jellemezi olyan logikus rendszer, mint az előző 

két évfolyam tananyagtartalmát. Bár az irodalomtörténeti sorrend adna folyamatosságot a 

különböző témaköröknek, de helyenként ez is megtörni látszik. Többek között az okok közé 

tartozik a görög eposzok kései terítékre kerülése, azaz a következetesség megőrzését szem 

előtt tartva célszerűbb volna a 6. osztályos anyag mítoszok és eposzok részéhez csatolni. 

Valamint Gárdonyi Géza Egri csillagok című történelmi regényének helye is bezavar 

az időrendi sorrendbe, hisz őt a XVII. század végén született Mikes Kelemen követi. 
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Negatívumként említhető még, hogy háttérbe kerül a gyerekek korosztályos érdeklődése és 

inkább az irodalmi kánonnak és hagyományoknak való megfelelés veszi át a központi 

szerepet. Ennek köszönhető például Berzsenyi Dániel szerepeltetése a tantervben, holott 

művei a 12-13 éves gyermekek számára befogadhatatlan olvasmányok. 

 

5. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 8. osztályának 

tananyagtartalmában 

A 8. osztályban (13-14 éves korosztály) a megszokott 70 óraszámmal és a heti 2 óra 

elosztással része az oktatásnak az irodalom tantárgy.  

A tanterv 14 darab tematikai blokkra van felosztva és teljes mértékben 

irodalomtörténeti alapú. Az első rész bevezetőjében a romantika korstílus és stílusirányzat 

jellemzését tűzi ki célul, aminek megvalósítására 2 órát szán. A második egység 1 órában 

dolgozza fel Heinrich Heine Mint egy virág olyan vagy… című művét. A harmadik rész a 

magyar reformkort és annak irodalmi törekvéseit mutatja be 1 óra alatt. Negyedikként 

Kölcsey Ferenc életére és munkásságára 6 órát kap az oktató, Vörösmarty Mihállyal 

egyetemben, aki az ötödik blokkban található. 2 órát szán a szabadságharc történéseinek 

jellemzésére a hatodik modulban, majd nyolcadikként a nemzeti kultúra és a népies irodalom 

XIX. századi megjelenésével folytatja. Petőfi Sándor, a szabadságharc költőjének életét és 

munkásságát 14 órával a kilencedik blokkban helyezi el. Majd Arany Jánosra tízedikként 7 

órát kap. A líra és az epika sajátosságainak megismerésére 1 óra áll rendelkezésre, míg Jókai 

Mór munkásságával a tizenkettedik részben 12 óra alatt ismerkedhetnek meg.  A 

tizenharmadik egységben a romantikával párhuzamosan haladó realizmus található 1 

óraszámmal, majd Mikszáth Kálmánra és elbeszéléseire a tizennegyedik részben 4 órában 

kerül sor. Az utolsó két modul világirodalmi szerzőket tartalmaz. Elsőként 1 órával Charles 

Dickens Karácsonyi ének című műve majd Henriet Beecher-Stown méltán híres Tamás 

bátya kunyhója című regénye foglal helyet. 

A 8. osztályos tanterv teljesen figyelmen kívül hagyja a megcélzott 

gyermekkorosztály korosztályos érdeklődését. Szerkezetében és felépítésében is 

következetlen. Az egyetemes irodalom szinte az említés szintjére szorul vissza, holott a 

romantika tanulmányozását erre kellene építeni. A romantika a népköltészet 

újrafelfedezésének a kora, ennek hatása az irodalomra jelentős, ez a nagy meseírók 

(Andersen, Puskin, E. T. A. Hoffmann, W. Hauff, Krilov stb.) munkásságának korszaka, és 

az ő műveik nem véletlenül képezik a gyermek- és ifjúsági irodalom részét, mert a 

kiskamaszok érdeklődésére inkább méltán tarthatnának számot. 
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Dickens és Beecher-Stown munkássága bemutatásának pedig meg kellene előznie a 

magyar realizmust. 

A 8. osztály tananyagtartalmában a gyermekirodalom jórészt a háziolvasmányok 

szintjén jelenik meg. Az itt jelenlévő művek olyan alkotások, amelyek változatlan formában 

vagy adaptációként, a szerző szándékától függetlenül vagy a szerző tudtával váltak a 

gyerekek olvasmányává. Ide tartozik a nyolcadik évfolyam tananyagtartalmából Jókai Mór 

Kőszívű ember fiai, Alekszandr Szergejevics Puskin Ruszlán és Ludmilla című regénye, 

Charles Dickens Karácsonyi ének elbeszélése, Harriet Beecher-Stow Tamás bátya kunyhója 

című regénye, Charlotte Bronte Jane Eyre írása, Emily Bronte Üvöltő szelek regénye, és 

James Fenimore Cooper Az utolsó mohikánja. Kiegészítő olvasmányok közül a Twist Olivér 

és Copperfield Dávid.  

Bár a kiegészítő olvasmányban szereplő művek többé-kevésbé kielégíthetik a 

korosztály igényeit, mégsem mondhatjuk teljes meggyőződéssel, hogy a tananyag 

struktúrája tekintettel lenne a korosztályos érdeklődésre. 

 

6. A gyermekirodalom megjelenése a kárpátaljai magyar iskolák 9. osztályának 

tananyagtartalmában 

Az általános iskola 9. osztályának (14-15 éves korosztály) tananyagtartalma 70 óra, 

heti két órában és 14 tartalék órával. 

  A tananyag 17 különböző tematikai egységre oszlik, ami összességében az eddigi 

legsűrűbb tartalmat jelenti, és folytatja a 7-8. osztályban elkezdett irodalomtörténeti vonalat. 

A bevezetés tárgya a XIX. század végén lezajló lírai átalakulás, amire 2 óra áll rendelkezésre, 

a második részben csupán 1 óra alatt kell megismerniük a XX. századi magyar líra helyzetét 

általánosságban. Ady Endre munkássága a harmadik blokkban 5 órával kerül átadásra, 

negyedikként Móricz Zsigmond élete és munkássága 7 órával rendelkezik, míg a Nyugat 

lírikusai az ötödik modulban 3 órát kaptak, Tóth Árpádhoz hasonlóan, aki a hatodik részben 

foglal helyet. A hetedik modulban Juhász Gyula 3 órával, a nyolcadikban Karinthy Frigyes 

2 órával van jelen. A kilencedik Szabó Lőrinc 2 órával és őt követi József Attila, akire 5 órát 

szántak, míg Radnóti a tízedik egységben 3 órát kap. Ezután Illyés Gyula következik 2 órával 

és szintén 2 óra alatt kell elsajátítania a tanulóknak Weöres Sándor munkásságát is. Ezt 

követően Nagy László egy versét a tizenötödik rész tartalma. Tizenhatodikként egy határon 

túli író, Tamási Áron foglal helyet 5 órával és Vári Fábián László Úton Törökország felé 

című verse. Az utolsó fejezet kitekintés a világirodalomra 2 órában, ahol Guillaume 

Apollinaire és Ernest Hemingway életpályáját sajátíthatják el a nebulók.  
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A 9. osztály tananyagtartalmában sem találni olyan gyermek- és ifjúsági irodalmi 

alkotást, amely eredetileg is gyerekeknek íródott. Megjelennek azonban az ifjúsági 

irodalmivá vált írások: Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger, Tamási Áron: Ábel 

a rengetegben, Weöres Sándor: Rongyszőnyeg, Őszi éjjel izzik a galagonya, Móricz 

Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig.  

A világirodalom megint a nemzeti irodalom mögött kap helyet, holott fordítva lenne 

logikus, amennyiben az irodalomtörténeti folyamatot vesszük alapvető irányelvnek. 

A tanterv a kora (11-14 év) és középső (15-18 év) serdülőkor korosztályos 

érdeklődését aligha veszi figyelembe. Cs. Nagy (1995) azt írja a pubertás a biológiai és 

szellemi érés nagy korszaka, amire a szociális érdeklődés, feszültség, vívódás, 

eszménykeresés a múltban és a jelenben valamint az életcélkeresés jellemző. Emiatt szükség 

van a különböző lányregényekre, kalandregényekre, hogy a könyvekből nyert példák által 

találjanak választ néhány őket érintő problematikus kérdésre (barátság, kamaszkor, 

szerelem). Csak így valósulhat meg a pozitív személyiség béli fejlődés, hisz az 

olvasáspedagógia feladata a felnőtt olvasó személyiségének minél zavartalanabb 

kibontakoztatása. Ezekkel nagyrészt nem törődve a tanterv e része a klasszikusokat, a 

hagyományt állítja középpontba. Holott bőven lenne miből válogatni nemzeti és 

világirodalmi szinten is. Például a pubertás korosztály számára érdekfeszítő volna a kortárs 

Leiner Laura Szent Johanna gimi ifjúságiregény-sorozata vagy az ún. LOL-könyvek néhány 

darabja. 
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III. JAVASLAT A GYERMEKIRODALOM FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRA AZ 

OKTATÁSBAN 

 

1. Óravázlat 

Irodalom 

5. osztály 

Téma: Nemes Nagy Ágnes Jeromos, a remeterák című versének feldolgozása 

Óra típusa: Új ismereteket átadó óra 

Oktatási cél: Nemes Nagy Ágnes szövegvilágának megismerése, az írói kifejezőeszközök 

megfigyelése 

Nevelési cél: A barátság, szeretet fontosságának hangsúlyozása 

Fejlesztési cél: 

- Szövegértő, kifejező olvasás fejlesztése 

- Az élőbeszéd továbbfejlesztése 

- A lírai szöveg sajátosságainak felfedezése 

 

I. Szervezés 

Köszönés, jelentés. 

 

II. Célkitűzés 

Megfigyelni az óra során a vers tartalmi és formai jegyeit valamint hangulatát. 

 

III. Ráhangolás 

Történt már veled, hogy egy barátod vagy családtagod elvesztett valamit és te segítettél neki 

megkeresni? 

Spontán reakciók meghallgatása. 

Témamegjelölés: 

A mai órán a segítőkészségről fogunk tanulni. 

 

IV. Jelentésteremtés 

Szöveggel való ismerkedés:  

Elsőként meghallgatjuk a verset Halász Judit előadásában, valamilyen IKT (telefon, tablet, 

laptop, stb.) eszköz segítségével (https://www.youtube.com/watch?v=XsalYszl6d0). 

Majd közösen is elolvassuk, stafétaolvasás módszerével, hangosan. 

https://www.youtube.com/watch?v=XsalYszl6d0
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A nem ismert szavak kijelölése és megbeszélése. 

Spontán reakciók meghallgatása. 

A cím jellemzése: 

Hogyan értelmezhetjük a címet, mit tudunk meg belőle? 

Lehetséges válasz: Ha megfigyeljük a címet, akkor megtudhatjuk kiről/miről fog szólni az 

alkotás. Tehát a cím témamegjelölő, rámutat arra miről lesz szó az alkotásban.  

Személyek jellemzése, a cselekmény feltérképezése irányított kérdésekkel: 

Ki Jeromos és miért indul útnak? 

Válasz: Jeromos egy remeterák, aki vándorútra indul, mert unatkozik. 

Miért sírnak a kis halak, amikor Jeromos útnak indul? 

Lehetséges válasz: Mert hiányozni fog nekik. Mert Jeromos adott nekik tanácsokat és 

tanította őket. 

Miért sír a medúza a mese elején? 

Válasz: Mert elveszett a kalapja. 

Jeromos segítőkész a medúzával? 

Válasz: Igen, mert segít neki megkeresni a kalapját. 

Kikkel találkoznk még az út során? Sorold fel őket! 

Válasz: Medúza, szivacs örömapa, vizipók, korall, tengeri uborka, Oszkár az angolna és 

Tamás az alga. 

Hogyan kapcsolódnak az egyes szereplők a főszereplő remeterákhoz? 

Válasz: a medúzának segít megkeresni a kalapját, a szivacs örömapával útközben 

találkoznak és érdeklődnek a kalap felől, a vizipók ételell kínálja, a korallal is útközben 

találkoznak, de rájuk sem hederít, Tamás az alga lopja el a medúza kalapját, amit Jeromosék 

keresnek egész úton. 

Ki meséli a történetet? 

Válasz: A mesélő, vagyis nem a történet egyik szereplője. 

Az esemény idejének vizsgálata: 

Készítsünk lépcsőábrát, az alábbi mondatok felhasználásával, aszerint mikor történtek! A 

legkorábbi esemény legyen az ábra legalján! 

Válasz:  

1. Oszkár, a megmentő. 

2. A véletlen találkozás. 

3. Szivacslakodalom. 

4. A lusta vizipók. 
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5. A szomorú korall és a tengeri uborka esete. 

6. A bűntett. 

 

V. Reflektálás 

Hogyan jelenik meg a segítőkészség a mesében? 

Válasz: Jeromos mindent megtesz azért, hogy visszaszerezzék a medúza kalapját. 

Fejezd be a következő mondatot a vers tartalma szerint! 

Jeromos a mese végén már sokkal vidámabb, mint a mese elején, mert… 

Szerepjáték: 

A szöveg felolvasása, szerepekre osztással.  

 

VI. Házi Feladat 

Írj párbeszédet a mese két szereplője között és készíts rajzot a füzetedbe a kedvenc 

szereplődről! 
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2. Óravázlat 

Irodalom 

6. osztály 

Téma: Karinthy Frigyes Reggel hétkor című novellájának feldolgozása 

Óra típusa: Új ismereteket átadó óra 

Általános és oktatási cél: Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötet szövegvilágának 

megismerése, az írói kifejezőeszközök megfigyelése. A novella jellemzőinek elsajátítása. 

Fejlesztési cél: 

- Szövegértő, kifejező olvasás fejlesztése. 

- Az élőbeszéd továbbfejlesztése. 

- Érzelem és esztétikai fogékonyság fejlesztése 

- Műértelmező kompetencia fejlesztése. 

- Olvasóvá nevelés. 

- Írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztése. 

- Kooperációs képesség fejlesztése. 

 

I. Szervezés 

Köszönés, jelentés. 

 

II. Célkitűzés 

- A tanulók szerezzenek új szövegtapasztalatot. 

- A novella műfaj sajátosságainak felfedezése a műben. 

- A szövegértés fejlesztése a mű alapján. 

 

III. Ráhangolás 

Irányított kérdésekkel: 

Történt már veled olyan, hogy elkéstél valahonnan, vagy nem készültél el időben egy 

feladattal? 

Spontán válaszok meghallgatása. 

A következő történet szereplője sem készült el időben a házi feladatával, ráadásul az 

iskolából is elkésett. 

Témamegjelölés: 

A halogatás, a késés és a feladatok elkszítésének ideje. 
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IV. Jelentésteremtés 

Szövegfeldolgozás: 

Elsőként hanganyag formájában, majd a tanár előadásában. 

A nem ismert szavak kijelölése és megbeszélése. 

Cím értelmezése: 

Mit tudhatunk meg a címből? 

Lehetséges válasz: A történet idejét. Azt, hogy mikor játszódik a cselekvés. 

Személyek jellemzése irányított kérdésekkel: 

Hány szereplője van a műnek? 

Lehetséges válasz: Bauer-a fiú, Bauer Károly- az apa, az igazgató úr, Mákossy tanár úr, Erzsi 

a szobalány, a hóhér. 

Drámajáték:  

Játsszátok el párban, hogyan magyarázkodhatott a földrajztanárnak Bauer, és hogyan 

válaszolhatott a magyarázatokra a tanár. Az okok legyenek minnél színesebbek és 

meggyőzőbbek! A párok egy jelenet után cseréljenek szerepet! 

A cselekmény nyomonkövetése: 

Állítsuk időrendbe a novella vázlatát: 

1. A rettentő csengetés. 

2. Mákossy tanár úr és Magyarország határa. 

3. Nem kell kapkodni. 

4. Az álom és valóság határán. 

4. Fel a csatába! 

5. A tanár úr négyest kap. 

6. Dánia és az el nem készített házi feldat esete. 

7. Elaludtunk megint. 

Nyelvi-stilisztikai jellemzők vizsgálata: 

Hol játszódik és mikor a cselekmény? 

Válasz: A főszereplő szobájában, a jelenben. 

Elképzeltetés: 

Képzeljétek el részletesen, hogyan nézhet ki a főszereplő szobája és készítsetek rövid leíró 

szöveget róla. Pl.: A szoba világos, a fal színe kék. Az íróasztalon egy félig elkészített térkép 

van. Az ablak az ággyal szemben helyezkedik el.  

Milyen nyelvi-stlisztikai jegyek utalnak a jelenidőre? 
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Lehetséges válasz: Párbeszéd, az igék jelenidejű alakja. 

Kinek a szemszögéből látjuk, követhetjük a történteket?  

Válasz: Bauer, a főszereplő szemszőgéből. 

Milyen nyelvi-stilisztikai jegyek utalnak erre az elbeszélésmódra? 

Lehetséges válasz: A történetet egyes szám első személyben meséli.  

Milyen a mű hangulata? 

Válasz: Felfokozott, néhol dühös és izgatott. 

 

V. Reflektálás 

Milyen következtetést fogalmazhatunk meg a mű alapján? 

Lehetséges válasz: Tanuljuk meg beosztani az időnket és készítsük el időben a feladatainkat. 

Miért fontos időben elkészülni a feladatainkkal? 

Spontán válaszok meghallgatása. 

 

VI. Házi Feladat 

Írd le vázlatosan, mit csinálsz reggelenként, iskolába indulás előtt! 
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3. Órán kívüli foglalkozás 

Irodalmi vetélkedő 5-6. osztályosok számára 

 A vetélkedő során két csapat mérkőzik meg egymással. Minden csapat maximum 10 

fővel indulhat, korosztályos összetétele vegyes, 5. és 6. osztályosok is lehetnek ugyanazon 

csapat tagjai. 

A vetélkedő célja elsősorban a szórakoztatás, de amellett a feladatok megalkotása 

során szempont volt a kreativitás, a szóbeli kommunikáció, a figyelem és a kooperációs 

készség, vagyis csapatban való munka fejlesztése is.   

A feladatok között megtalálható produktív és felismerési fealadattípus egyaránt, 

valamint helyet kapott néhány nyelvi játék is. Minden feladat elvégzése esetén összesen 100 

pontot kaphatnak a csapotok.  

1. Rímkereső (14 pont) 

Instrukció:  

Keressétek meg a szavak helyét a verssorok között! Segítenek a rímek. A kipontozott 

helyre írjátok a vastagon szedett, dőlt betűs szavakat! Minderre 5 perc áll rendelkezésetekre.  

tél, szél, meleget, él, kislány, feketék, maradék 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 

Sándor napján  

megszakad a……, 

József napján  

eltünik a……, 

zsákban Benedek 

hoz majd……., 

nincs több fázás,  

boldog aki…...  

Már közhírré  

szétdoboltatik: 

minden ……… 

férjhez adatik, 

szőkék legelébb, 

aztán…….., 

végül barnák  

és a…………. 
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2. Irodalmi betűleves (16 p.) 

Intsrukció: 

Rakjátok ki betűtésztából Nemes Nagy Ágnes versét! 10 percig dolgozhattok! 

Nemes Nagy Ágnes: Ész 

Belátom, nincsen rá okom, 

de mégiscsak gondolkodom. 

S mert illik őt fitymálva néznem: 

esztelenül bízom az észben. 

3. Állati szólánc (20 p.) 

Instrukció: 

Játszatok szóláncot a népmesékben legtöbbször előforduló állatnevekkel! Az a csapat 

nyer, aki 2 perc alatt a legtöbb állatnevet gyűjti össze.  

4. Mese barkochba (15 pont) 

Instrukció: 

Elsőként a játékhoz mindkét csapat kiválaszt két embert. Az egyik játékos húzhat 

egy szókártyát, amin egy már tanult mese szereplője szerepel, a csapattársának pedig ki kell 

találnia különböző segítő kérdésekkel, hogy ki szerepel a kártyán. A felelet csak igen vagy 

nem lehet.  

Minden csapatnak 3 kártyát kell megfejteni. Egy feladatra 3 perc alatt adhatnak 

választ.  

Meseszereplők: a békakirály (A Békakirály), a halász (A halász és az ifiri), az 

ólomkatona (A rendíthetetlen ólomkatona), a kakas (A kakas és a pipe), Mátyás király, 

tündérszép Ilona (Tündérszép Ilona és Árgyélus). 

5. Meséld el rajzban! (15 pont) 

Instrukció: 

Minden csapat húz egy szókártyát, minden kártyán egy népmese címe szerepel. A 

feladat során le kell rajzolniuk az általuk kihúzott mese legjellegzetesebb részét (pl. a 

kisgömböc szétszakadását, a hólyag, a szalmaszál és az üszök vízbeesését, stb.). 5 perc 

gondolkodási idő után 10 perc alatt kell elkészülniük a feladattal.  

Népmesék: A kismalac és a farkasok, A kisgömböc, Az égig érő paszuly, A két 

kecskegida, A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszök. 

6. A választott népmese egyik jelenetét alkossák meg a versenyzők állóképben! Az 

állókép megalkotására 5 perc áll rendelkezésükre. (20 p.)  
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Szakdolgozatomban a gyermekirodalom felhasználhatóságával foglalkoztam az 

anyanyelvi nevelés során. A munka folyamán felkutattam és feldolgoztam a témához 

szükséges szakirodalmat, és megvizsgáltam a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák számára 

készített irodalom tantervet. Valamint két óravázlat és egy óránkívüli rendezvény terve által 

nyújtok javaslatot néhány gyermekirodalmi alkotásnak az anyanyelvi nevelés folyamatában 

való felhasználására.  

A dolgozat hat fő részre tagolódik. Az első részben a bevezetés, a téma felvezetése 

található, valamint megfogalmaztam a munka tárgyát és célját. Majd a témához kapcsolódó 

szakirodalom feldolgozása következik, ahol megvizsgáltam a gyermekirodalom fogalmát, 

tanulmányoztam, milyen a jó gyermekirodalmi alkotás, és hogy hogyan kapcsolódik a 

gyermekirodalom és az anyanyelvi nevelés.  

A második részben megvizsgáltam a gyermekirodalom anyanyelvi nevelésben 

betöltött szerepét, és a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák számára készített irodalom 

tanterv alapján megfigyeltem hogyan jelenik meg a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályos 

tananyagtartalmában a gyermekirodalom. 

A harmadik részben két óravázlat, egy 5. és egy 6. osztályos tananyag feldolgozása 

(Nemes Nagy Ágnes Jeromos, a remeterák és Karinthy Frigyes Tanár út kéremjének a 

Reggel hétkor című novellája), és egy órán kívüli rendezvény, egy irodalmi vetélkedő által 

tettem javaslatot a gyermekirodalom anyanyelvi nevelés során való felhasználására. 

A munka végén található a magyar és ukrán nyelvű összefoglalás, valamint a 

felhasznált szakirodalom jegyzéke. 

Mindent összegezve arra a következtetésre jutottam, hogy sajnos a magyar 

gyermekirodalom intézményrendszere még nem teljesen épült ki, ennek folytán nincs egy 

egységes recepció a gyermekirodalmi alkotások rangsorolására, és valószínűleg ez lehet az 

egyik oka annak, hogy a kárpátaljai irodalmi tantervben is eléggé rendszertelenül és 

viszonylag csekély számban jelennek meg gyermek- és ifjúsági irodalomból származó 

művek. De az egyre több szakirodalom és az újonnan kidolgozott módszerek is azt mutatják, 

hogy felismert a probléma, és halad a megoldás útján. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 У роботі було досліджена дитяча література, яка сприяє навчанню рідної мови. 

Під час роботи було опрацьована вся література, яка потрібна була для роботи також 

було досліджено всі календарні планування з літератури, які розроблені для угорських 

шкіл. Також рекомендую деякі конспекти уроків та один сценарій, які допоможуть у 

вихованні та навчанні до рідної мови.       

 Робота поділена на шість основних частин. У першій частині вступ, у якій 

розповідається про тему, сформульовані мета та ціль роботи. Потім презентує 

опрацьовану літературу де було дослідження поняття про дитячу літературу, було 

вивчено наскільки хорошою є дитяча література і те яку роль має у вивченні рідної 

мови. У другій частині досліджувалася роль дитячої літератури у навчанні рідної 

мови, а також календарне планування, яке було розроблено для шкіл з угорською 

мовою навчання і те як у 5 та 9 класах використовують дитячу літературу.   

 У третій частині подані та опрацьовані два конспекти для 5 та 6 класів, а також 

позаурочний захід, який розроблений у формі змагання для кращого вивчення рідної 

мови за допомогою дитячої літератури.        

 В кінці роботи ми можемо розглянути висновки на угорській та українській 

мовах, а також список використаної літератури.      

 Отже, ми дійшли того висновку, що дитяча література не розроблена до кінця, 

нема схематичного та логічного побудування цих творів. Причиною цього може бути 

те, що у календарних плануваннях також хаотично трапляється дана література у 

малій кількості. Більшість літератури показує нам те, що цю проблему намагаються 

вирішити якомого швидше.  
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