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Az oktatás és a kutatás, az iskolai szaktárgyak és a szaktudományok viszonyát 
elméletileg és módszertanilag sokféleképpen meg lehet közelíteni, és bizonyára 
csak az a megközelítés produktív, amely közelebbről vizsgálja egy-egy szakterület 
és valamely „tantárgy” kapcsolatát. A mit? mikor? és hogyan? kérdéshez a ha-
gyományos, mára remélhetőleg meghaladott oktatási gyakorlat általában úgy vi-
szonyult, hogy az ún. késznek, biztosnak tekintett, időben „leülepedett”, nagy va-
lószínűséggel meg is haladott ismereteket adagolta valamilyen didaktikai meg-
gondolás alapján. Így az oktatás gyakorlatából többnyire éppen a legizgalmasabb 
mozzanat maradt el: maga a felfedezés, a megismerés kalandja, és annak hangsú-
lyozása, hogy az ismeretek viszonylagosak. A korszerű oktatás nem az ismerete-
ket fetisizálja, hanem a megismerés forrásait és módszertanát közvetíti. Még eb-
ben a korszerű szemléletben és gyakorlatban is egészen kivételes viszont, hogy 
egy diszciplínát olyasvalaki közvetítsen az oktatás számára, aki évtizedek óta köz-
vetlen megalapozója az adott kutatási területnek, és úgy közvetítse, hogy az ne is 
közvetítés legyen, hanem beavatás. Ennek az izgalmas beavatásnak lehettek ré-
szesei azok, akik 1997-ben és 1998-ban az Iskolakultúrában követték Petőfi S. Já-
nos és Benkes Zsuzsa A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 12 részletben megje-
lent tanulmánysorozatát. Ez a tanulmánysorozat 1998-ban önálló könyvként is 
megjelent az Iskolakultúra kiadásában. Tankönyvként, mondhatnám, a legszéle-
sebb értelemben: gimnáziumi vagy éppen általános iskolai tankönyvként, kézi-
könyvként, egyetemi jegyzetként vagy egyetemi tankönyvként. Olyan kézikönyv-
ként, amelynek nagyon indokolt volna a hazai terjesztése, esetleg hazai kiadása is. 
A könyv teljes címe is utal ezekre a lehetséges funkciókra: „A szöveg megközelíté-
sei. Kérdések – válaszok. Bevezetés a szemiotikai szövegtanba”. A folyóiratbeli 
közlés egy, éppen „a tankönyv” kritériumait is kielégítő, „kitekintő” zárófejezet-
tel, tematikus bibliográfiával, valamint név- és tárgymutatóval bővült. 

Egy ilyen tömör szövegből nehéz kulcsmondatokat kiragadni, hiszen szinte 
minden mondat lényeges megállapításokat tartalmaz. Az Előszó első mondata 
mégis olyan (szövegtani értelemben is) tételmondat, amely az előbbiekben már 
jelzett, sajátos megközelítés lényegét előlegezi: „1990 óta rendszeresen foglalko-
zunk egy olyan ... szövegszemlélet kialakításával és az oktatási gyakorlatban való 
meghonosításával, amely nagymértékben épít a tanulók/hallgatók kreatív-




