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Diák, mondj magyar éneket!
(A magyar tantárgy tudományos háttere 
és tanítási gyakorlata a XX. század elsõ 
felében a bonyhádi gimnáziumban)

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is
Van lángod.
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv 
A magyar. Révület fog el, ha csak rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe,
Melybõl származott
E nemes-szép alakzat…

(Füst Milán: A magyarokhoz)

Évtizedek törekvései után Magyarországon a dualista állam idején épült ki a
modern oktatási rendszer. Az 1868: XXXVIII. törvénycikk elrendelte az álta-
lános és kötelezõ népoktatást. E törvény elõkészítése és megvalósításának
elsõ lépései  Eötvös József nevéhez fûzõdnek. A népoktatásról szóló törvény
58. paragrafusa – szinkronban a nemzetiségi törvény szellemével – úgy ren-
delkezett, hogy „minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyi-
ben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike”. (CORPUS IURIS,
1868: XXXVIII. tc.) Ebben azonban nem írták elõ az elemi népiskolák eseté-
ben a magyar nyelv kötelezõ tanítását. Az 1870-es évek második felében bi-
zonyos fordulat állt be a magyar kultúrpolitikában: a konzervativizmus kapott
erõre. Ennek okait a magyar viszonyokban kell keresnünk

1879-ben, Trefort Ágoston minisztersége alatt született meg a XVIII. tör-
vénycikk a magyar nyelv kötelezõ tanításáról. (CORPUS IURIS 1879: XVIII.
tc., 86) 1879. A törvénycikket Baross Gábor terjesztette elõ általános vitára.
Õ azt mondta, hogy e törvény nem sértené a felekezetek és nemzetiségek
autonómiáját. A magyar nyelv szerinte fontos egymás megértése, a közéleti
ténykedés miatt, valamint kiemelte a nyelvtanítás várható pedagógiai hatá-
sát: hazafias nevelésre nyújt módot a tanároknak. Indokként hozta még fel,



hogy a nemzetiségek lemaradnak a középiskolákban; hogy a magyarság, ha
nyelvét elveszíti, eltûnik, míg a nemzetiségek mögött ott állnak nagy anya-
nemzeteik. Az is elhangzott beszédében, hogy a nemzetiségek egyenjogúsá-
gáért cserébe az állam is követelheti jogainak gyakorlását.

Az 1907-es Lex Apponyi a nem magyar anyanyelvûek magyaroktatására
vonatkozott, – mondhatjuk, hogy a hungarológiát alapozta meg. Mindezek a
törvények, rendeletek nem foglalkoztak azonban a magyar anyanyelvûekre
vonatkozó magyartanítással, a magyar mint tantárgy azonban, akárcsak Euró-
pában mindenütt az anyanyelv és irodalom, jelen volt.

Hogy egy tantárgy létrejöjjön, szükség van elméleti háttérre (tananyagra)
és a közvetítés módszereire (tanmenetek, módszertani ismeretek stb.). 

A tananyag kialakítása  a kanonizációval megy végbe, azaz erre felhatalma-
zott szervezetek eldöntik, mi legyen egy-egy tantárgy tartalma, de a közve-
títés szemléletmódját és eszközrendszerét is meghatározza. Országonként
eltérõ lehet, hogyan kanonizálják a tananyagba bekerülõ vagy abból kimaradó
tudnivalókat. Európában a két alapvetõ megközelítés a XX. század eleji nagy
természettudományos újrafogalmazások nyomán megjelenõ, ma kompeten-
ciaközpontúnak nevezett megközelítés, vagy a nemzeti hagyományok közve-
títését preferáló ismeretátadás.

Magyarországon az utóbbi terjedt el, bár a NAT tíz évvel ezelõtti beveze-
tése ezt a helyzetet alapvetõen megváltoztatja. Hogyan alakult ki a magyar-
tanítás kánonja?

Ez a fajta megközelítés  (leíró nyelvtan+irodalomtörténet) hazánkon kívül
jellemzõen Kelet-Európában terjedt el. 

A nem magyar anyanyelvûek magyartanításával kapcsolatos nézetekben
fellelhetjük a nyelvmûvelõ álláspontot, a „nyelvében él a nemzet” kijelentést,
a herderi jóslat kiváltotta aggodalmakat.

A magyartanítás magába foglalja a nyelvrõl szóló ismeretek mellett az iro-
dalom tanítását is. A nemzethaláltól, a nyelvvesztéstõl való félelem mellett a
XIX. század uralkodó eszmerendszere volt tehát az, ami a magyar tantárgyi
tartalmait meghatározta.

Hogy a nyelv el ne vesszen, védeni, óvni, ápolni kell-vélték a XIX. század-
ban, s ez a védelem a külsõ hatásokkal szemben éppúgy érvényesült, mint a
belsõ normasértõkkel szemben.

Ezekben az indoklásokban fellelhetõ a lingvicizmus, azaz a nyelvmûvelés-
nek Szarvas Gábortól eredeztetett nézetrendszere. A Magyar Nyelvõr fejlé-
cén az elhíresült mondat (Ne újíts!) lezárta a nyelvújítást, és teret nyitott a
purizmusnak. Igaz ugyan, hogy nyelvek eltûnhetnek, lesilányodhatnak,
pidginizálódhatnak, ha nagyon alacsony a beszélõszáma a nyelvnek, ha nem
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teremtik meg a normáját, ha nem válik hivatalos nyelvvé. A magyar nyelv be-
szélõszáma azonban tízmilliós, s ezzel ha nem is a legnagyobb nyelvek közt
foglal helyet, de a ma számon tartott mintegy hatezer nyelvbõl ötezernél töb-
bet megelõz. Tudjuk,  hogy a magyar nyelvi normát a nyelvújítás elsõ szaka-
sza megteremtette és a magyar nyelv 1844 óta hivatalos nyelv Magyarorszá-
gon, azaz az oktatás, a média és a hivatalok nyelve. A magyar nyelv halála te-
hát nem valószínû…

Mégis tartja magát a nyelvmûvelés-központú tanítás Magyarországon. A
nyelvész és a nyelvmûvelõ álláspontja között alapvetõ különbség van. A nyel-
vészek leírják, hogy milyen a nyelv, a nyelvmûvelõk pedig elõírják, hogy mi-
lyen legyen. A  jól ismert gettó-érv: hogy a nyelvmûvelésre éppen azért van
szükség, nehogy a gyereket késõbb hátrányok érjék, – mondja Sándor Klára.

De – az õ szavaival élve-nem az a megoldás, ha körbekerítünk társadalmi
csoportokat, és aztán megmutatjuk nekik, hogy néhányan ki tudnak azért
mászni a kerítésen; hanem az, ha nem zárjuk õket gettóba.

Ugyanakkor a nyelvszépség ideálja a XIX. század végére eltávolodott a
normaközvetítés igényétõl és azt találjuk, hogy nyelvészeti ismeretek he-
lyett a nyelvmûvelõk általában mítoszokra és babonákra építenek. Ilyen mí-
tosz például az, hogy az írott nyelv elsõdleges a beszélt nyelvhez képest.
Ezért szól rá a tanár a gyerekekre az iskolában: „Kerek egész mondattal vá-
laszolj!” Vagy azt mondja: „hát-tal nem kezdünk mondatot!”

Száz év óta tabu kimondani, hogy a beszélt nyelv elsõdleges az írott nyelv-
hez képest. 

Az írás a beszélt nyelvnek csak másodlagos változata. Értelmetlenség a
gyerekektõl az írásbeli nyelvhasználat jellemzõit követelni, amikor az órán
beszélnek. A magyartanárok jó része is „a mûvelt köznyelvtõl való eltérése-
ket devianciának láttatja”, valamiféle „ideális nyelvet” feltételez, amelynek
birtokosai, papjai az írók, költõk, s mindezeket tudományosan alá nem tá-
masztott elvek alapján teszi. Nem analizál eléggé, hanem homályos szintézi-
seket gyárt. Nem nyelvtudományos, hanem „nyelvészkedõ”. Nézetei eklek-
tikusak: hol logikázik (a felvilágosodásból eredõen), hol büszke hagyomány-
õrzõ (romantikus), mindeközben keveset tanít a nyelvrõl.

Mindamellett a magyar nyelv és irodalom tanítása a XX. századra az elsõ
számú érettségi tárgy tanítása lett a középiskolában, méghozzá a középisko-
la profiljától függetlenül. A bonyhádi gimnáziumban az oktatás az országosnak
megfelelõ volt: az elsõ osztályban heti hat, a nyolcadikban három óra a ma-
gyar.
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Részben a hagyománynak megfelelõen épült fel a tananyag, vagyis a reália-
humanióra felosztást követve, amely már a középkor óta bevett volt. A ma-
gyar anyaga a triviumhoz tartozott. Trivium – a szóval, szöveggel foglalkozó
tudományág: ismerete alapvetõ, triviális. Csak emlékeztetõül: triviális tár-
gyak, amit mindenkinek, aki tudóssá lenni óhajt, ismernie kell, vagyis a mai
fogalmakkal segédtudományok, a tudományok kulcsai: Grammatica –,
Retorica –, a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése, Dialectica –, a gondola-
tok logikus kifejtésének tárgya.

Csak ha ezekben kellõ jártasságra tett szert, akkor sajátíthatta el a diák a
Quadriviumot, amely a többi négy tudományág közös összefoglaló neve.
(Astronomia –, Aritmetika –, Geometria –, Musica).

A tananyag meghatározása tehát a mûvelõdéstörténetben hagyományos.
Az irodalmi szöveg kánonná válásának sokszereplõs folyamata az alexand-

riai grammatikusok óta minden korban létrehozta a maga kritikai lajstromát,
a mûvelt emberek etalonját, amely sajátos preferenciák szerint osztályozta
költõit és íróit.

Persze az, hogy a mindenkori mûveltség alapjai hogyan és kik által jutot-
tak el az emberekhez, koronként mindig változott és függött az adott kor
szellemi fejlettségi szintjétõl is. 

Azok a helyszínek, ahol mindezen szövegek megjelennek, mind bizonyos
intézményekhez tartoznak … az oktatás rendszeréhez, az irodalmi termelés
rendszeréhez, a forgalmazáshoz és a befogadáshoz (Kálmán C. György), s
ezek az intézmények (az oktatás helyszínei, az újságok, folyóiratok, könyvek
– vagyis az írott és elektronikus közlésmódok) az õket megtestesítõ közvetí-
tõk (tanárok, minisztériumi tantervírók, szerkesztõk, cenzorok és így to-
vább) formálni tudják az irodalmi ízlést és közvéleményt. 

Nyugaton a korabeli irodalomtörténetekben, lexikonokban és a hivatalos
középiskolai tankönyvekben  a pozitivista irodalomszemlélet kategóriarend-
szere egy kialakuló új világértelmezés hatására háttérbe szorult. 

Ez az eljárás éppen ellentétes volt a magyarországi általános gyakorlattal,
az irodalomban a „nemzeti lélek” keresésével, a népies nemzeti költészet ko-
rának bemutatásával.

A nyelvészetben is óriási változások történnek: a nyelv- és beszéd
Saussure által kifejtett elmélete, késõbb a nyelv és társadalom kapcsolatát
feltáró szociolingvisztika vagy a nyelvképesség veleszületettségét kimutató
eredmények (Chomsky), a strukturalista iskolák stb. A tudományos nyelv-
szemlélet két alapelvre épül. 1. A nyelv a gondolat kifejezõje; nyelvhasználat
és gondolkodás, nyelv és lélek kölcsönhatásban él. 2. A nyelv társadalmi je-
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lenség, a társadalmi érintkezés eszköze; nyelv és társadalom ugyancsak köl-
csönhatásban van egymással. 

Az európai oktatás tehát a 20. század elsõ évtizedeiben a korábbiakhoz ké-
pest más irányokban tájékozódott. Miközben Magyarországon még az új-
grammatikus iskola hatása teljes volt, a nyelvészet, a filozófia és a mûvészet,
az irodalom nyugaton új módokon fordult a nyelv felé.

Ugyanakkor a nyelvtantanítás alapja Magyarországon a XIX. századi  új-
grammatikus iskola elemeket rendszerezõ módszerére épül. E romantikus
felfogást pedig a kor tan- és segédkönyvei, lexikonjai és irodalomtörténeti
kézikönyvei érvényesítették. 1924-ben Klebelsberg ugyan elindított egy
nagyszerû középiskolai programot, de ez inkább csak szervezeti modernizá-
ciót jelentett, a tananyag szemléletében mélyreható változásokat nem hozott.

A magyarországi gyakorlat a mûveltséget azonosította a ténytudással, az
irodalomban változatlanul a nemzeti eszme megjelenését kereste, ugyanak-
kor háttérbe szorult a kortárs irodalom tanítása.

Ezeket a törekvéseket juttatták érvényre a századforduló és a 20. század
elsõ évtizedeinek  „hivatalos” irodalomtörténeti kézikönyvei, tankönyvei és
lexikonjainak irodalmi szócikkei is. Az egyik legelterjedtebb kézikönyv, a
Beöthy Zsolt-féle A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése volt,
amely 1877 és 1879 között jelent meg két kötetben. E középiskolák számára
készült összefoglaló mûvön nemzedékek sora nevelkedett. Szemléletmódja
elsõsorban az irodalom nemzeti jellegét hangsúlyozza, s e szerint válogatta
anyagát is. A másik hivatalos „Beöthy-kánon” A magyar irodalom története,
amelyben a második kötet is csak Madáchig tárgyalja irodalmunkat, tárgyá-
nak idõhatárait mindjárt a belsõ címlapon kiemelve:  A legrégibb idõktõl Kis-
faludy Károly felléptéig (elsõ kötet), Kisfaludy felléptétõl a kiegyezésig (má-
sodik kötet). Mûve hivatalos fogadtatását jelzi, hogy elismeréséül akkor meg-
kapta az akadémiai tagságot, valamint a Kisfaludy Társaságét és számos
egyesületét. A másik nagy munka az ismert hatkötetes Pintér Jenõ-féle iro-
dalomtörténet, amely szintén befejezõdik Herczeg Ferenc és Gárdonyi tár-
gyalásával. Végül Alszeghy Zsolt hozott létre két fontos összefoglalást: A
XIX. századi magyar irodalom története 1923-ban, A XVII. század címû pedig
1935-ben jelent meg, de amelyek címükben és tartalmukban is csak e két
század irodalomtörténetét vállalják. 

E népszerû irodalomtörténeti mûvek konzervatív, nép-nemzeti irodalom-
szemléletét tükrözik az akkor használatos hivatalos magyar irodalomtan-
könyvek is. A 20. század elején tankönyvkiadással egy-két egyházi kiadó –
mint a Szent István Társulat, valamint a nagyobb könyvkiadók, mint az
Athenaeum és a Lampel R. Könyvkiadó Wodianer F. és Fiai Rt. foglalkozott.



A hivatalosságra az is utal, hogy minden esetben feltüntetik a vonatkozó mi-
niszteri rendelet és engedély számát. A középiskolai tankönyvek közül pél-
dául a polgári leányiskolák 4. osztálya számára készült Költészettan – az
újabb magyar irodalom ismertetése címû munka, amely a Lampel R. kiadásá-
ban jelent meg 1910-ben. A szerkesztõk mindjárt az elõszóban elmondják: Az
irodalomtörténeti rész szorosan a tantervhez alkalmazkodik 

Az eredmény e mûvek irodalomszemlélete nyomán született: legrészlete-
sebben tárgyalja és legtöbbet közöl Petõfitõl, Kisfaludy Károlytól, Vörösmar-
tytól, Aranytól, Tompától, Jókaitól és Herczeg Ferenctõl, röviden beszél és
néhány mûvet közöl Szabolcskától, Baróti Szabó Dávidtól, Csokonaitól,
Garaytól, Horváth Mihálytól, Kemény Zsigmondtól; egy-egy mûvét közli Re-
viczkynek, Vajdának, Kiss Józsefnek, Kemény Zsigmondnak, fél-fél oldal
elemzést szentel Madáchnak és Mikszáthnak.

Hivatalos tankönyvnek számított az Athenaeum kiadásában 1930-ban
megjelent Költészettan és a magyar irodalom rövid ismertetése a polgári fiú-
és leányiskolák IV. osztálya számára megjelent kötet.

Mindezekbõl mi következik? Az iskolában Comenius alapelvei szerint
olyan dolgokról folyik a tanítás, amelyek léteznek, vagyis ami a kor felfogása
szerint tudományos. A XX. század közepére lezajlik a tudományokban az a
paradigmaváltás, amely a tantárgyak tartalmát jócskán átformálja.  Magyaror-
szágon mindez alig érezhetõ.

A  magyar nyelvtan tananyag még hosszú ideig egy ún. hagyományos, le-
író nyelvtani modellt vesz alapul. Az ebben a modellben adott leírások az
elemzések módszertanát tekintve tudományosan nem állják meg a helyüket:
az elemzési eljárások heterogének, és az elsõdlegesen alkalmazott módszer
az egyes szintaktikai vagy alaktani elemek megállapítására a parafrázis létre-
hozása, és abból az asszociatív következtetés az egyes elemek szerepére (ál-
talában a mondatrészek, különösen az igeneves szerkezetek mondattani sze-
repének megállapítása).

A nyelvszépség a legfõbb szempont, szóban-írásban egyaránt.
A  korszak írásbeli érettségi témái is ezt a szemléletet követik. Minden

évben két témát határoztak meg az írásbeli érettségire, amelyek közül a vizs-
gázó választhatott. Nem kizárólag irodalmi mûvek elemzése szerepelt a té-
mák között, akadt átfogó, kifejtõ kérdés is.

A  korábbi évtizedekben ezeket az ismereteket az idegennyelv-oktatás
szolgálatába állították, késõbb azonban öncéllá vált: ma már az idegennyelv-
tanulást sem segíti.

A tárgyalt korszak magyar szakos tanárai egyébként mind idegennyelv-
szakosak is voltak Bonyhádon:
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Hajas Béla: latin–magyar
Faik Henrik: magyar–német
Demiány Ervin: magyar–német
Kunszt Henrik: magyar–német
Gömbös Miklós: magyar–latin

Hol tartunk ma?

A magyar nyelv tantárgy valójában három tantárgyat foglal (vagy foglalhat-
na) magába: a nyelvi készségfejlesztést (írás, olvasás, kommunikáció), a
nyelvtudomány oktatását (mint ahogy tanítják a fizikatudomány vagy a ké-
miatudomány alapjait is) és a magyar nyelv legfontosabb jellemzõinek tuda-
tosítását (ahogy a közoktatásban feladat a magyar történelem, a magyar iro-
dalom legfontosabb adatainak megismerése, ami természetesen különbözik
az  anyanyelv adatainak tudatosításától, de ettõl a különbségtõl ez a feladat
még nem kevésbé fontos). Ehelyett magyar anyanyelvû gyerekeknek ta-
nítunk – nem a nyelvrõl való ismereteket, hanem egy lebutított magyar nyel-
vet.

Az irodalomtanításnak a kronologikusságtól kellene elszakadnia. Feladata
az irodalmi szövegek kreatív kezelése lehetne. Meg kell adni a választás le-
hetõségét a diáknak olyan módon, hogy nem mûveket tanítunk , hanem kul-
csot adunk nekik a mû értelmezéséhez, a kultúra szövevényes utalásrend-
szeréhez. Nem normát közvetítünk, ami a mindennapokban is használhatóvá
tenné, mûködõképessé az unalomig emlegetett, de valójában alig ismert
anyanyelvi kompetenciát.

A NAT rákényszerített egy sor új témát a magyartanárokra: a kortárs iro-
dalom, a regionális kultúra vagy a populáris kultúra ilyenek. Sokan félnek at-
tól, hogy ez a szemléletmód a nivellálás eszköze lesz, mert beviszi a giccset,
ponyvát a magaskultúra közvetítésére hivatott magyarórára. Valójában azon-
ban elvárjuk diákjainktól, hogy anélkül tudjanak értékítéletet alkotni mûvek-
rõl, hogy ehhez szempontokat (kulcsot) és példát kaptak volna. Higgyék el,
hogy a ponyvát nem érdemes olvasni, anélkül, hogy megindokolnánk, miért. 

Mindamellett európai viszonyokhoz mérten nálunk kap talán a legnagyobb
teret a világirodalom. Noha a drámák sora az érettségi tételekben ma is vé-
get ér Madáchcsal, a tananyagban már a kortárs magyar irodalom is helyet ka-
pott. Van kortárs magyar irodalom, értékeket rejt, jó, hogy ezt közvetíti az
oktatás is.

Nem ilyen rózsás a nyelvtan tanítása.
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Arisztokratikusan megfosztjuk magunkat a Comenius által is már megkö-
vetelt valóságtól és egy átmitologizált világ értékrendjét tartjuk kizárólagos-
nak. A nyelvhasználattal kapcsolatos retorika, szövegtan, stilisztika pedig iga-
zán nem vérverejtékes magolást igényel (mert úgyis mindenki tudja! Minek
azt tanulni! A tanulást arról lehet megismerni, hogy nehéz! – hallom az ellen-
vetéseket). Holt tényanyag lesz az eleven, eszközként mûködõ nyelvbõl.
Mindannyian képesek vagyunk kommunikálni, de az már nem született ve-
lünk, hogy ezt az eszközt minden tudomány elsajátításának eszközeként
használjuk.

Arra  való a magyar tantárgy, hogy közösségi értéket közvetítsen, hogy a
nyelvet mindenki számára használható eszközzé tegye.

Illyés Gyula szavaival: „Mert emberi létünkben szerzett tulajdonaink közt
alig van szentebb, mint a nyelv.”
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