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Awakening and maintaining a continuous interest in reading literature is one of the 

major challenges to be tackled by the recently emerging teaching paradigms. The present 
study aims at a radical debunking of some controversial aspects of teaching literature, 
viewed from the vantage-point offered by the concept of ‘hidden curriculum’. Through 
various apposite examples it is made clear that certain implicitly transmitted subject 
matters induce dislike and repugnance of the topic in matter. The process of creative 
thinking is reduced by offering pupils pre-determined patterns of thought, which imply a 
simple mechanistic apprehension of facts. As a consequence, the article suggests a reader-
centred way of reading and teaching literature. 
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Felmérésekkel igazolt jelenség, hogy a mai gyermek, a mai ifjúság egyre keve-

sebbet olvas. A televízió, a műholdas csatornák, a videó sokkal korszerűbb in-
formációszerzési lehetőséget nyújtanak, ma már „nem a könyv őrzi kizárólag a 
„felnőtt világ titkait”, nem az írásbeliség, hordozza döntően a tudást” (Nagy, 
1995). A gyerekek könyvek helyett számítógépes játékokat tartalmazó lemezeket 
cserélnek, egyre ritkábban ütik fel a könyvet, és szinte különcködésnek tűnik 
ódon hangulatú olvasótermekben tölteni az időt. 

Erich Fromm (Fromm, 1995) a tudománynak és az életnek, a tudományok 
fejlődésének és az élet megélésének az összefüggéseit keresve, arról, a mindany-
nyiunk bizonytalanságérzetét megszólaltató élményről beszél, amit a mai ember 
önmaga fejlődésére reflektálva megél: rádöbben, hogy a tudományok és a techni-
ka fejlődését tekintve méltán érezheti büszkének magát, hiszen olyan eszközök-
kel, olyan tudással rendelkezik, amelynek birtokában uralkodhat a világon; 
ugyanakkor ezzel az elégedettségérzéssel egy időben be kell látnia, ha önmagára 
tekint, hogy zavarba ejtően távol van másik álmának megvalósításától: a lélekben 
elégedett, önmagával és a világgal harmóniában élő, az igazságot szolgáltató és 
igazat beszélő embertől. „Miközben csodálatos dolgokat teremtettünk, elmulasz-
tottuk önmagunkat érdemessé tenni ezekre az eredményekre” − írja Fromm, és a 
felismerésből adódó zavar legfőbb okát abban látja, hogy az ember „elveszítette a 
kapcsolatát önmaga belső valóságával”. Owe Wikström (Wikström, 2000) a lé-
leknek ezt az egyensúlyra törekvését, amely a játék és a felelősségteljes viselkedés 
váltogatásának a képességében nyilvánul meg, ingressziónak, illetve progresszió-




