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1. A téma jelentősége, aktualitása 

 

 

Kutatásom motivációját és témáját 2010-ben Bókay Antal (Bókay, 1998) gondolatára 

hivatkozva fogalmaztam meg, miszerint az irodalomtanítás befolyásolja az irodalmat, hiszen 

új megértési stratégiákat eredményez. Akkor azt a kérdést tettem fel, hogyan fordítható meg 

ez a gondolat, vagyis hogyan érhető el, hogy a kortárs irodalom befolyásolja a megértést és az 

irodalomtanítást. Az irodalom akkori értelmezésemben a diákok önismeretét, érzéseik 

megfogalmazását, empatikus készségeik fejlesztését egyik legjobban szolgáló tantárgy volt, 

mely azonban az utóbbi időszakban mostoha helyzetbe került – Arató László (Arató, 2002) 

problémafelvetései erre mutattak rá –, és megújulásért kiált. Arató 12 tézise közül az első 

említi az irodalomtanítás válságát, Fenyő D. György (Fenyő D., 2002) e válságból azt a 

kérdést emeli ki, hogy a tradicionalizmust hogyan fogja korszerűvé tenni az irodalomtanítás, 

azzal a céllal, hogy fejlesszen, módosítson. A Könyv és Nevelés című folyóiratban feltett 

kérdés kapcsán, miszerint Tizenkét évi irodalomtanítás után miért nem válnak tömegesen 

olvasóvá a fiatalok?, Fűzfa Balázs (Fűzfa, 2002) a kulturális paradigmaváltás új regiszterét 

hangsúlyozza, mely Orbán Gyöngyi (Orbán, 2002) kiterjesztett olvasásfogalmával rokon 

irányokat mutat. Fűzfa Balázs már 2002-ben a jel-értelmezés újragondolását szorgalmazta, ezt 

a feladatot az elmúlt évek digitális változásai mind jobban sürgetik, s így Fűzfa elgondolását, 

paradigmaváltásról szóló hipotézisét támasztják alá. Ha elfogadjuk, hogy az irodalomtanítás 

továbbra is válságban van, mely tényezők okozzák a problémát? Illetve: milyen megoldási 

javaslattal lehet előállni? Szúrópróba szerű nemzetközi tájékozódásom is abban erősített meg, 

hogy sok szempontból világjelenséggel, mindenképpen európai jelenséggel, különösen kelet-, 

közép-európai jelenséggel állunk szemben (Gordon Győri, 2003). 

Az irodalomtanítás értéke, helye, az olvasás szerepe, jelentősége és a nevelés, 

nevelhetőség szemünk láttára olyan időszakban válik kérdésessé, mely az értékek 

elbizonytalanodásáról beszél, és ahol az elmúlt években bekövetkező változások egyre inkább 

egy felülről meghatározott értékrend kialakítása mellett állnak ki. Az értékek kérdésében 

többféle nézőpont létezik. Az azonban bizonyos – az irodalomtanításról is fontosakat szóló 

viszonylag korai mű és szerzője, Karácsony Sándor (Karácsony, 1993) szerint is –, hogy a 

fiatalok, serdülők iskolai tanulmányaik során, bármely rendszerben, bármely módszerekkel, 

de mindenekelőtt azt kell, hogy magukban megtapasztalják, miképpen tudnak egyéni és 
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társadalmi viszonyaikat tekintve teljességre törekvő életet élni. Az irodalomtanításra 

vonatkozó kérdés tehát nem kisebbre kérdez rá, mint az új generáció boldogulásának 

lehetőségeire. Irodalomtanárként hatalmas a felelősség. 

 

2. A szaktudomány jelenlegi álláspontja 

 

A szakirodalomban csaknem egyetértés van abban, hogy többek között a megértés 

hiánya miatt távolodnak el a diákok az irodalomtól, mondván, nem értik az olvasott szöveget, 

így felesleges időtöltésként élik meg azt. A kultúraátadásban bekövetkező szakadást Orbán 

Gyöngyi (Orbán, 2002) korántsem látta olyan negatívan, szerinte a kultúra nagy szakadásai 

nem jelentenek totális szakítást a hagyománnyal, vagyis a pedagógusok feladata Fenyő D. 

György (Fenyő D., 2002) szavaival élve „előnyt kovácsolni” a változásból. Ez az ok a mai 

diákok jellegzetességeinek vizsgálatát indokolja. Milyenek a Z generáció tagjai, mit értenek 

meg, hogyan közelítsünk feléjük, és milyen irodalmi művekkel? 

A pedagógia jelen álláspontja szerint többen „plurális, térben és időben változó, 

társadalmilag és kulturálisan meghatározott gyermekkorok meglétét feltételezik, vagyis a 

biológiai éretlenség helyett az emberi élet korai szakaszaként értelmezik a gyermekkort.” 

(Golnhofer és Szabolcs, 2010. 188. o.) Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva kiemeli írásában a 

hermeneutikai megközelítést, mely immáron a módszertani kérdéseket is felvet, a nevelés 

elméleteit is áthatja. Következésképpen az oktatás világa „akkor tud saját értékeket 

felmutatni, ha e változó világban újraértelmezi a felnőtt-gyermek kapcsolatot, ha a gyermeket 

nem a felnőtt-normák beteljesítőjeként szemléli, hanem a maga értékén, a maga 

szubjektivitásában, a maga sokféleségében” (Golnhofer és Szabolcs, 2005. 82. o.). Másfelől 

nézve: „A fiatal individualitásában áll előttünk.” - állítja Mészáros György (Mészáros, 2006. 

63. o.), a kérdés nyitott: lehetséges-e a fiatal számára valamiféle hagyományos értelemben 

vett szilárd identitás kialakítása. Gaul Emil (Gaul, 2008) szerint a fiatalok, bár magukon 

viselik egy-egy megjelenési forma stílusjegyeit, kikérik maguknak a besorolást, mondván, ők 

„független egyéniségek”. A függetlenséget megkérdőjelezi a szerző, azonban a 

szuverenitásukkal, egyediségükkel egyetért. 

Az ezredforduló körül jelentek meg az új generációt üdvözlő szövegek, Don Tapscott 

(Tapscott, 1998/2001), majd Marc Prensky (Prensky, 2001) írt egy olyan nemzedékről, mely 

már „beleszületett egy infokommunikációs eszközökben gazdag környezetbe, és erre a tényre 

alapozva jelentős változásokkal kell szembenézni az »új generáció« internetes 

szocializációjával, tanulási, életviteli szokásaival kapcsolatban.” (Gardner, 2013. 111. o.) 
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Disszertációmban a neveléstudomány és az irodalomtudomány narratíváit igyekeztem 

kontextusba vonni, s rámutatni arra, hogy az irodalomtanításban egyszerre jelennek meg a 

neveléstudomány és az irodalomtudomány kérdései, a 21. században a hatékony irodalomórák 

érdekében érdemes a két „tudományt” kibékíteni egymással. A két tudományt mint két 

hálózatot egymásra vonatkoztatni egyazon cél érdekében. 

A megértés hiánya melletti másik érv a tradicionális, máskor az egész  irodalomtanítás 

ellen annak gyakorlati haszna hiánya. Az ismeretközpontúsággal szemben jelentkező 

élményközpontú (Fűzfa, 2002) irodalomtanítási program tűzi zászlajára e Claude Roy 

nevéhez fűződő aforizmát: „Az irodalom tökéletesen haszontalan, egyetlen haszna, hogy élni 

segít.” (Sipos, 2003). A kérdés mégis az, hogyan lehet elérni, hogy a diákok értelmesnek, 

értékesnek, hasznosnak éljék meg az irodalommal való találkozást. A válasz egyszerűnek 

tűnik: úgy, hogy van közük a szöveghez. Sajátjuknak érzik, megszólítja őket, az ő nyelvükön 

beszél. Knausz Imre (Knausz, 2015) a pedagógus felől is megvizsgálja ezt a kérdést: 

fontosnak tartja, hogy megjelenjen a fókusz a tananyagban, mely nélkül az információ 

eldologiasodik, a személyiségtől független marad.  

A problémát nem lehet függetleníteni a pedagógus személyétől sem. A nevelés és az 

irodalomtanítás dialogikus jellegéről Cserhalmi Zsuzsa (Cserhalmi, 2002) így szól: 

„Befogadónak tekintem a tanulót, akinek olvasata nekem fontos, akiről tudom, hogy érdekelt 

a másságon keresztül történő önmegértésben, éppen úgy, mint én. A kettőnk dialógusa 

fokozatosan alakítható át a mű és olvasó tanuló dialógusává, feltéve, ha én, a tanár is 

dialogikus viszonyban vagyok a művekkel. Ez az út irodalomolvasáshoz vezethet.” Orbán 

Gyöngyi (Orbán, 2002) Gadamert értelmezve állítja: „a költői szöveg – akárcsak az 

evangéliumi írás – nem tölt be eszköz-funkciót (nem információk közvetítésének eszköze), 

ellenkezőleg, a „kitüntetett” szövegnek kijáró, válaszoló, dialogikus beállítódást igényel az 

olvasó részéről.” Fűzfa Balázs szerint „az igazán nagy vers is ilyen nyelv, beszédforma, 

közlés, jel: az egyik embertől a másik ember felé irányuló, megértésre vágyó szándék.” 

(Fűzfa, 2012. 58. o.) Ám ha ez így van – s nincs okunk feltételezni, hogy másképpen lenne –, 

akkor az idők változásával kötelességünk újragondolni legnagyobb szövegeink 

jelentésvilágát. Mit adtak, s mit adhatnak nekünk immár az új évezredben? Összegezve: nem 

mindegy, milyen eszközök és módszerek állnak az irodalomtanár rendelkezésére, hogy az 

irodalmi művet (mint értéket) és a diákot egymáshoz vezesse, közvetíthessen. 

Pethőné Nagy Csilla (Pethőné, 2005) módszertani könyvében összegyűjtötte a 21. 

század legfőbb kihívásait, és az ebből következő, iskola elé állított célokat. A szakemberekre 

hivatkozva élethosszig tartó tanulás korszakának nevezi a 21. századot, melyben a 
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legfontosabb az információk kiválasztása, értelmezése, értékelése, alkotó felhasználása, 

vagyis tanulási-gondolkodási képességek és kommunikációs képességek függvényeként 

ábrázolja az ember boldogulását. Mihály Ottóval (Mihály, 1999) látszik egyetérteni, amikor a 

mérhető tudás helyett és mellett a minőséget üdvözli, és annak a mindennapi életben történő 

változatos felhasználását emeli ki. 

Molnár Gábor Tamás (Molnár, 2015) az élmény és megértés örök kettősségében látja az 

irodalomtanítás egyik gyökérproblémáját, Christina Vischer Bruns (Vischer Bruns, 2011) 

alapján az olvasás kétféle módját különítve el. Az elmerülő olvasáshoz a képzeletbeli 

beleélés, érzelmi és hangulati ráhangolódás, egyfajta passzív és jóindulatú viszonyt kapcsol, a 

gondolkodó olvasáshoz a távolságtartó, elemző, kritikai, tevékeny, intellektuális és gyanakvó 

jegyeket. Molnár értelmezésében előbbi az élménynek, utóbbi az értelmezésnek felel meg. Ő 

maga említi a drámapedagógiát, mint lehetséges hatékony módszert, de ezen kívül fontos 

eredményeket ért el az irodalomtanításban a kreatív írás módszere is. Kijelenthető, hogy 

tárgy, irodalomtanár, módszer és diák, vagyis az irodalomóra összes tényezője vizsgálatra és 

újragondolásra szorul. 

Ha megfigyeljük, az irodalomórai olvasás - példaadó esetekben - ugyanis 

funkcióváltáson megy át, és hasonlatossá válik a Kamarás István (Kamarás, 2003) által 

bemutatott „olvasótáborok”-hoz, ahol az olvasás az olvasótáborban nem cél volt, hanem az 

eszközök és a következmények egyike. A korábbi hipotézisemen úgy finomítanék (az elmúlt 

évek tapasztalata alapján), hogy az olvasás egyszerre lehet cél és eszköz is, mindig az adott 

helyzettől függően. És ez a helyzet adta változékonyság ugyancsak a kortárs szemlélet sajátja.  

A célok ezen hangsúlyváltozásai miatt az eddigi irodalomtanári szerep is tarthatatlan, 

kutatásaim eredménye, hogy olyan közvetítői szerepre van szükség, mely révén irodalomtanár 

és diák is önmagával és ezáltal (egymással, egy más) világgal tud találkozni. Mátrai Zsuzsa 

(Mátrai, 2009) szerepváltásról beszél, mely feltétele a másik ember nézőpontja megértésének, 

és így az együttműködés lehetősége, képessége jön létre. Az Arató László (Arató és Pála, 

1994, 1995, 1999) nevével fémjelzett problémacentrikus tankönyvsorozatra és 

irodalomtanításra is igaz, hogy „a tanár ebben a szituációban a közös válaszkeresés irányítója, 

aki nem abban jó, hogy mindent tud, hanem abban, hogy kritikusan tudja kezelni a felmerülő 

válaszkísérleteket, és tanítványait is erre a kritikai gondolkodásra tanítja meg” (Knausz, 

2015). 

A találkozás mellett tehát a kérdezés a másik hangsúlyos elem, ahogy a fentebb említett 

Kamarás-féle olvasótáborok hatékonysága, illetve a Fischer (Fischer, 2000) által megnevezett 
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kérdésközpontú oktatás elvei is alátámasztják azt. Ezáltal gyakorolhatja a diák a kreativitást, 

az önállóságot és a kíváncsiság fenntartását az irodalomórai folyamat során. 

Csíkszentmihályi Mihály (Csíkszentmihályi, 1991/2001) a tökéletes élmény keresésére 

buzdít, melyet megélve az ember képes meghaladni önmagát. Ennek jelenléte – jelen nem léte 

attól függ szerinte, hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni, mi 

történik a tudatunkban. A flow világát az irodalomórára vonatkoztatni egyben a fentebb jelzett 

élményközpontú irodalomtanítás felé mutat, és azon kívül egy másfajta minőségű jelenlétet és 

szemléletet feltételez az irodalomóra minden részvevőjétől. 
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3. Hipotézisek és célkitűzések 

A doktori értekezés hipotézisei: 

1. Igaza van az irodalomelmélet és irodalomtanítás avantgarde-jának, hogy az 

irodalomtanításban szemléletváltásra van szükség, mert a jelenlegi irodalomtanítás 

nem hatékony. A hatékonyság hiánya érinti az irodalom társadalombeli rangjának 

megalapozását középiskolás diákok körében, az olvasási kedv növekedését, 

szövegértési képesség fejlődését. 

2. A kortárs irodalom hangsúlyosabb jelenléte irodalomórán jól meghatározott és 

alapjában véve meghatározható mértékben (alighanem a jelenlegi tantervi felfogásnál 

gazdagabban és adaptívabban) szükséges. 

3. Mindent átható, ún. kortárs szemléletű irodalomtanításra van szükség a hatékony 

változások előidézésére. Ez a szemlélet egyaránt érinti az irodalomtanítás formai és 

tartalmi szintjeit és az összes résztvevő elemét. 

 

A doktori értekezés céljai: 

1. Áttekinteni és feltárni az irodalomtanítás témakörében megjelent elsősorban hazai, 

másodsorban magyar nyelvterületen érvényesülő külföldi, részben eredetiben, részben 

másodelemzéssel a témámban releváns nemzetközi szakirodalmat, fókuszban a 21. 

században felmerülő kihívásokkal. (Elméleti kutatások.) 

Az elmúlt időszak fontosabb hazai neveléselméleti írásainak reflektálása abból a 

szempontból, hogy azok miképp befolyásolják az irodalomtanítás elméletét és 

metodikáját. 

2. A lehetséges megoldások között helyet találni saját gyakorlati munkásságom 

hatékonynak bizonyuló elemeinek. 

3. A saját tapasztalatok hatékonyságáról szerzett tapasztalatokat, érzéseket tényszerűen 

alátámasztani a lehetőségekhez mérten változatos metodikával pl.: akciókutatás, 

kérdőívek elemzése. (Empirikus kutatások.) 

4. A kortárs irodalom irodalomórai-, illetve a kortárs szemléletű irodalomtanítás 

létjogosultságának, szükségességének bizonyítása. 

5. Tanári önreflexió és tanári ars poetica mint ars pedagogica megfogalmazása. 
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4. Alkalmazott kutatási módszerek 

 

A „kortárs szemléletű” irodalomtanítás lehetőségei című doktori disszertációm kilenc 

év irodalomtanári tapasztalata után született meg. A dolgozat az alábbi egységekre osztható: a 

problémafelvetést tartalmazó bevezetés és a hipotézisek megfogalmazása után az elméleti, 

vagyis a szakirodalomra épülő (elsősorban hazai szakirodalomra, kisebb mértékben az arra 

nagy befolyást gyakorolt nemzetközi jelentőségű irodalomra is figyelve), feltáró jellegű, majd 

a feldolgozó jellegű gyakorlati részek követik egymást (ez utóbbira írom óvatos vállalással, 

hogy az „autoetnográfiai eszközrendszer” alkalmazására teszek kísérletet). 

Az elméleti részben a kutatáshoz kapcsolódó inkább általános, főként neveléselméleti – 

illetve azzal érintkező irodalomelméleti, művészetelméleti, részben tanuláselméleti/didaktikai, 

ifjúságszociológiai értelmezések leginkább relevánsnak tartott változatait jártam körül. A 

kutatási folyamat során győződtem meg arról – s e meggyőződésemhez vezető utamról 

(olykor kényszerülten némi szubjektivitásra) számot is adok a dolgozatban, hogy az eredetileg 

„kortárs” jelző miképpen változott (szelídült) „kortárs szemléletűvé”. 

Kutatási stratégiám induktív megalapozású, jobbára leíró jellegű, feltáró módszerekkel 

dolgoztam. Az akciókutatás jellegéből adódóan inkább jól körülhatárolt speciális területet 

vizsgál (ti. a szóban forgó, többnyire innovatív „akciót”), azonban a több helyszínen, többféle 

korosztállyal végzett, bizonyos központi tényezőjét tekintve azonos pedagógiai folyamatok 

mégis engednek általános érvényű állításokat kijelenteni. Ez a központi tényező a kortárs 

irodalom hangsúlyos, tudatosan kiemelt jelenléte volt középiskolásokkal folytatott különböző 

tanítási, együtt-tanulási alkalmakon.  

Az empirikus kutatás eredményeit a mellékletben olvasható esettanulmányok mellett 

egy, a témában végzett kérdőíves kutatás, illetve pedagógiai etnográfia foglalja össze. A 

kritikai értékeléshez összetett sokcsoportos, a kísérlet jegyeit is hordozó, strukturáltan 

megfigyelt fejlesztő beavatkozást végeztem. Az alkalmazott kontroll szerkezeti kontroll és 

metodikai kontroll. A célom a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium általam tanított diákjainak és 

az azonos évfolyamon lévő diákoknak a vizsgálata, kortárs irodalom irodalomórán való 

megjelenése szempontjából, hatását tekintve. 

Mindehhez interjúk szolgálnak szemléletes kiegészítésül, melyeket a résztvevő 

diákokkal, a kortárs irodalmat tanító és nem tanító irodalomtanár kollégáimmal készítettem. A 

dolgozat tartalmaz a foglalkozásokon résztvevő, minden kritérium szerint kortársnak 
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tekinthető költőkkel és írókkal készített interjúkat is, melyek a téma másik oldalát mutatják 

be, izgalmas betekintést nyújtva a kortárs irodalom néhány képviselőjének irodalomtanításról 

és kortárs diákról vallott gondolataiba, akik, mi több, az irodalom feladatáról is nyilatkoznak, 

mintegy ars poeticaként.  

Mindeközben a személyes reflexió az irodalomtanári hivatás egy lehetséges kortárs 

szemléletét lett hivatott megalapozni – e részek szintén elkülönítve találhatóak, lábjegyzetben, 

értelmezéssel, elemzéssel. 

A téma és a felvetett probléma évtizedek óta aktuális, hogy egyetlen szemléletes példát 

említsek, a legfrissebb „Kortárs magyar irodalom a közoktatásban” elnevezésű Facebook-

csoport aktivitása is erősíti a dolog élő, mindennapi jellegét, melyet Kukorelly Endre költő, 

író indított 2014-ben. Számomra igazi személyes kihívást jelentett, hogy a pedagógia, 

szociológia és irodalomtudomány szakirodalmát egyaránt áttekintsem, élve a kettős teherrel, 

kettős nézőponttal, miszerint kortárs alkotó és gyakorló irodalomtanár is vagyok – keresve a 

„közös nevezőt”, a lehetséges „járható utat”. 

Amit korábbi neves tanárok és kutatók elkezdtek, tisztelettel igyekeztem folytatni, 

eredményeikre építve, azokat alkalmazva, valamint továbbgondolva azt egy új neveléskép 

jegyében összegezni. Saját tapasztalati munkám bizonyítja, ez egy lehetséges út, érdemes erre 

haladni, azonban mindenkit saját útjának megtalálására buzdítok. 

 

 

5. Eredmények 

Kutatómunkám során a fentiek alapján a kutatás teoretikus kerete számára az alábbi 

definíciót alkalmazom: kortárs műnek tekintem azt a művet, (1) KOR – melynek az alkotója 

még él, illetve 1940 után született, (2) NYELV (ESZKÖZ) – mely jelenkori 

eszközrendszerrel, nyelvileg jelenkori változatot használva (3) TÉMA – tematikusan jelenkori 

problémákat céloz meg, jelenkori kérdéseket fogalmaz meg, (4) ÉRTÉKREFLEXIÓ – 

értékbecslést követel meg az olvasótól. 

Mindezek mellett egy új fogalmat is kapcsolnék a definícióhoz, a (5) VISZONY 

jellegét. Ez alapján a fentieken kívül kortársnak tekintem és szorgalmazom az 

irodalomtanításban tapasztalataim szerint hatékonynak nevezhető szemléletet, melynek kulcsa 

az órai tudatos jelenlét, és bár tartalmazza a kortárs művek irodalomórában való hangsúlyos 

megjelenítését, azonban nem kizárólagossá vagy túlsúlyba helyezve azt, és mely szemlélet a 

folyamatos dialógusra építő, közvetlenebb irodalomórai kapcsolatot szem előtt tartja, legyen 

szó munkaformákról, munkamódszerről vagy tananyagról. 
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Mindebből következik, hogy az irodalomtanítás fő céljaként a kultúraközvetítés és a 

nevelés mellett az érzékenyítést és a kritikai gondolkodás fejlesztését tartom, egy mindenkori 

kortárs pedagógiai szituációban, melynek elemei között az egyik lehetséges eszköz maga a 

kortárs irodalmi szöveg.  

A kortárs irodalom elemi jelenlétének szükségességéből indultam ki kilenc évvel 

ezelőtt, és mára oda jutottam, hogy a kortárs irodalom meghatározó jelenléte helyett máson 

van a hangsúly. A kortársiasság, a kortárs szemlélet lett számomra inkább a vezérelv, a 

mindenkori, intenzív jelen-lét. Arra az állapotra gondolok, amit Vekerdy Tamás (Vekerdy, 

2013) lélek-jelenlétnek nevez, vagyis belső tartás, józan ítélőképesség, bátorság a 

döntéseinkben és cselekvéseinkben. Mindezt kiegészíteném Csíkszentmihályi Mihály-féle 

(Csíkszentmihályi, 1991/2010) flow-fogalommal.  

Ezen kívül a kapcsolódás az általam „kortárs szemléletű irodalomtanítás”-nak kiemelt 

fogalma, mely a Knausz Imre (Knausz, 2005) által használt beavatás-fogalomra mutat rá. 

„A beavatás pedagógiája (…) abból indul ki, hogy a műveltségi kánon nem a kultúrjavak zárt 

katalógusa, hanem maga a minden kor és minden befogadó által újraértelmezett, és ezért 

mindig átalakuló és ebben az átalakulásban valami lényegeset mégis megőrző hagyomány. 

Ebből az elkerülhetetlenül személyes tudásból nem vezethető le egy mindenki számára 

egyformán érvényesítendő közös tanítási kánon. A teljesség helyett az új generációs diákok 

tulajdonságaira építő személyes élmény középpontba állítása tapasztalataim szerint esélyt 

kínál arra, hogy valami mégis közvetíthető legyen a közös tanítási kánonból, vagyis a 

személyekből elindulva ugyancsak a közös egészig jutunk el. Fűzfa Balázs (Fűzfa, 2002) 

kultúra helyett kultúrákról beszélt, előzetes megjegyzésként állítva: „a betűkultúra csak az 

egyik lehetséges kultúra”. Ennek mentén a fentiekből a kánon pluralizálódását 

hangsúlyoznám, egy ún. személyközpontú irodalomóra jegyében. 

Mindezen elméleti alapvetéseket esettanulmányok és egy empirikus kutatás is 

alátámasztja, mely utóbbi kvantitatív és kvalitatív kutatás során 165 gyereket kérdeztem meg 

6 osztályban. Disszertációm empirikus kutatása olyan akciókutatásba illeszkedik, mely a már 

említett problémára keresi a választ. Erre a problémára egy adott közegben, a Jedlik Ányos 

Gimnáziumban közvetlenül igyekeztem megoldást találni. Mint általában minden 

akciókutatás, így ez is a kutató és a gyakorló pedagógus együttműködésével valósult meg, 

azonban itt én egy személyben voltam a kutató és a gyakorló pedagógus. Éppen ezért 

fokozottan figyeltem arra, hogy empirikus kutatásom során mindvégig objektív maradjak. 

Ahogy a hipotézisemnél is elmondtam, empirikus kutatásom során alapvetően arra 

kerestem a választ, mérhető objektív visszaigazolást, hogy a kortárs irodalom tanítása vajon 
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hatékonyan hat-e az irodalomtanításra. Már a kvantitatív felmérés kérdéseinél is érezhető volt, 

hogy azok a mintacsoport tagjai nyitottabbak sokkal az irodalom, versolvasás iránt, akik 

tanulnak kortárs irodalmat, valamint hogy nemcsak a klasszikus, „jól ismert” okok miatt 

olvasnak például verseket, hanem mert kedvet is éreznek hozzá, míg a „hagyományos” 

irodalomtanításban részesülőknél a visszajelzések mindig a mintacsoport értékei alatt 

maradnak. Többször előfordul az is, hogy a kontrollcsoport esetében inkább kényszerként 

jelenik meg az irodalom és a versolvasás is, valamint hogy, természetes módon, a kortárs 

irodalomról szinte semmit nem tudnak. 

A kvantitatív felmérésben tapasztaltakat csak megerősíti empirikus kutatásom kvalitatív 

része, melyben egy kortárs verset kellett elemeznie a diákoknak. 
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6. Kitekintés, további problémák 

Kutatásom segít tisztábban látni az irodalomtanítás elmúlt évtizedekben 

megfogalmazott legégetőbb kérdéseit, problémáit. Az általam kortárs szemléletű 

irodalomtanításként definiált irodalomtanítási szemlélet további gyakorlati kérdéseket vet 

fel, melyek elsősorban arra vonatkoznak, hogy a 21. században milyen kihívásokra kell 

gyakorlati és elméleti választ adni irodalomtanárként, illetve diákként. A digitális nemzedék 

és a 21. századi irodalomtanítás az elkövetkező években biztos, hogy számos nem várt 

szituációt teremt, melyek mindegyike külön elbírálást és egyéni megoldást kíván meg. A 

módszertani kutatásokon, vizsgálódásokon túl az irodalomtudományi és neveléstudományi 

kutatások további párbeszédét tekintem a jövő feladatának, mely így egyszerre, mintegy 

holisztikusan érinti az irodalomtanítás minden résztvevőjét és tényezőjét. 
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