
foglaljuk bele : a történelmi és társadalmi fejlődésnek az irodalom fejlődése szempontjából 
legfontosabb momentumait. (Részletes történelmi és társadalmi elemzés nem szükséges, 
mivel az egyetemi történelmi tankönyv meg fogja előzni az irodalomtólténeti tankönyvet.) 
Az irodalmi élet képében részt kell kapnia a kulturális kérdéseknek : képzőművészet, zene, 
színház, népköltészet, írásjelrendszer, könyvtörténet, tudomány, oktatás, hírlap- és folyó-
iratirodalom, stb., stb. Szó lehet arról is, — korszakok szerint változva,—hogy a fenti kérdések 
egyike-másika külön fejezetben tárgyaltassék. Feltétlenül külön fejezetben kell foglalkozni 
az egyes periódusok műfaji kérdéseivel. (A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egész 
tankönyvben szedéstükrön kívüli kis címek alkalmazandók.) 

A fenti általános fejezet vagy fejezetek nyomában kell következnie a tulajdonképpeni 
irodalomtörténeti fejezetnek, mégpedig olyan periódusokban, ahol a nagy arcképmegoldás, 
illetőleg kisebb arcképcsoportok együtt-tárgyalása a megfelelő az arcképmegoldásoknak, 
ahol műfajok szerinti tárgyalása megfelelő, ott a műfa jok szerinti tárgyalásnak. A feje-
zetek részletes elrendezésére még nem teszünk általános javaslatot. A tankönyv egyik felelőse 
konkrét anyaggal kapcsolatban kidolgoz azonban a közeljövőben egy proszpektet, a prosz-
pektet meg fogjuk vitatni és a vita a lapján alakítjuk ki a végleges megoldást. 

A tankönyv célja érdekében — ugyanakkor, amidőn irodalmunk első marxista-
leninista szintézisét ad juk — szem előtt kell tartanunk az egyetemi oktatás szempontjait. 
A közvetlen célnak kifejeződésre kell ju tni munkánk módszerében, a mű didaktikai szempont-
jaiban ugyanúgy, mint stílusának megvalósításában. A tankönyv stílusa nem lehet essay-
stflus, sem a pozitivista irodalomtörténetírás érzékeltetésre képtelen »stílusa«, de ugyan-
úgy nem az egyetemi oktatásba is beférkőzött bürokrata : »jelentés«- »feljegyzés«-stílus. 
Egy próbafejezet megvitatásával ki kell alakítanunk egyetemi irodalomtörténeti tanköny-
vünk megfelelő stílusát. 

« 

HOZZÁSZÓLÁSOK MAKAY GUSZTÁV TANKÖNYVKRITIKÁJÁHOZ* 
1. 

Helyesnek tar tom, hogy az Irodalomtörténet szerkesztősége a folyóirat 1953. évi 
1—2. számában közzétett tankönyvbírálatot vitaindító cikknek közölte, s hogy a hozzá 
kapcsolódó megjegyzéseket »elsősorban a magyar irodalmat tanító középiskolai tanárok 
köréből« várja. — Az is helyes volna, ha a szerkesztőség kérné és várná megjegyzéseinket 
a folyóirat egy-egy más vonatkozású cikkéhez, közleményéhez is, — jótékonyan alakítanák 
ki az ilyen felhívásokból megszülető, kisebbigényű megjegyzések is irodalomtörténeti köz-
véleményünket (ez' a sokat emlegetett »irodalmi közvélemény«-nél is fogyatékosabb, — 
nem is beszélünk róla, pedig szükséges!), azonkívül oszlatnának valamit a lapnak ma még 
kissé arisztokratikusan »egyetemi«, sőt »budapesti egyetemi« légköréből is. 

Szívesebben vettem volna, ha a Makay Gusztáv cikkéhez fűzött szerkesztőségi meg-
jegyzés nemcsak annyit árult volna el, hogy a tankönyvkritika »több értékelésével nem ért 
egyet a szerkesztőség«, hanem megírta volna azt is, röviden, a határozott irányú vitát mind-
jár t meg is indítva, hogy mivel és miért nem ért egyet! — fgy félő, hogy szétfolyó, mozaik-
szerű, végső soron eredménytelen lesz ' az a kép, amely »szervezetlen« hozzászólásainkból 
kialakul. 

A bírálatban vizsgált tankönyv (és szöveggyűjtemény) alapján az elmúlt 1952/53. 
tanévben is taní tot tam az általános gimnázium IV. osztályát is. Ezt azért bocsátom előre, mert 
a nem középiskolai tanárokból álló szerkesztőség véleményével ellentétben én, tapaszta-
lataim birtokában, nagyjából és egészében egyetértek a vitaindító cikk szerzőjének, Makay 
Gusztávnak értékeléseivel. Szükséges azonban azt megjegyeznem, hogyha a tankönyv esetleges 
ú jabb kiadása Makay Gusztáv minden javaslatát, kifogását érvényesítené: a tankönyvet 
tankönyvi formában és terjedelemben nem lehetne megvalósítani. Van egy kis túlzás, egy 
kis maximaiizmus az ő igényeiben! 

* Az Irodalomtörténet 1953. évi 1—2. számában közöltük Makay Gusztáv kri t ikáját 
-az általános gimnáziumok IV. osztályának magyar irodalomtörténeti tankönyvéről. A t a n -
könyvkritikával kapcsolatban több levelet kapott a szerkesztőség, ezekből közlünk most 
két hozzászólást. A vitát következő számainkban folytatni kívánjuk és továbbra is vá r juk 
a tankönyvet tanító gimnáziumi tanárok újabb észrevételeit, és kritikai megjegyzéseit. 
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Hozzászólásomban nem törekszem teljességre; — a vi taindí tó cikk problémáiból, 
illetve a hozzá kapcsolható problémákból csupán a következőket ragadom ki : 

1. Jelenlegi irodalomtörténeti tankönyveink közül valóban a most szóbanforgó, két 
kötetes megoldásúnak van a legtöbb előnye, ez a legjobb, a legjobban bevált, bár még min-
dig csak út törő érdemű, nem teljesen kifogástalan. — A II. osztályos tankönyv t ípusa nem jó, 
zavart kelt, szétfolyóvá teszi az egyes anyagrészek tárgyalását. (Olyasmit akar ugyanis el-
végezni ez a tankönyv, ami a tanár feladata lenne, a kétkötetes IV. osztályos tankönyvhöz 
hasonló megoldású tankönyv birtokában, azt pedig ami e t ankönyv feladata, nem végzi el. 
A Makay-bírálta IV. osztályos tankönyv megszabadult a két előző osztály tankönyvének 
fó'hibájától; ebben a nálunk is jólismert szovjet tankönyv, az úgynevezett »Tyimofejev-
könyv« példaadásának alkotó módon tör tént felhasználását tapaszta lhat juk. 

2. Nyomatékosan szeretném hangoztatni, hogy a középiskolai tanítási gyakorlathoz 
csakis a két kötetes megoldású tankönyv a d h a t j a a segítség maximumát : az egymással jól 
összehangolt irodalomtörténeti kézikönyv és a szemelvénygyűjtemény együttese. 

3. Fel kell vetnünk a. három-kötetes megoldás szükségességét is. Ugyanis : nincs 
irodalomelméleti, műfajelméleti, verstani összefoglalás tanáraink, tanulóink kezében. Ilyen 
kézikönyvnek, természetesen : középiskolai igényekhez és lehetőségekhez méretezve, de fel-
tétlenül a kor színvonalán, álló tudományos fokon : marxista-leninista módszerrel megírva, 
— épp úgy végig kellene kísérnie tanárainkat a középiskola négy évfolyamán, mint a nyelv-
tankönyvnek! 

4. A- tankönyv egyes részleteire rátérve, Karinthy Frigyestől a szövegkönyvnek fel-
tétlenül kellene közölnie valamit az »így irtok ti«-ből, az író legnépszerűbb s a kritikai 
állásfoglalás tekintetében is legbátrabb művéből. Szemléletessé tenné pl. az öncélú költészet 
csődjének vagy más hibás írói magatar tásnak megértését. 

5. József Attila tárgyalásá t a tankönyvben, rendszeresség szempontjából, nem tar-
tom szerencsésnek. Nincs olyan szakadék József Attila költészetében, hogy a húszas és a 
harmincas évekbeli szakasz külön-külön fejezetsorozatokat igényelne. Én így tárgyalom : 
Élete. — A szegényemberek életének, sorsának ábrázolása. — A szerelem. — A pártosság. 
— Az osztályharcos, forradalmi munkásosztály költői ábrázolása. — A munkásosztály ne-
vében az egész dolgozó népért . — Humanizmusa. — Az igazi hazafiság nagy nemzeti köl-
tője. — A magyar proletár költészet megteremtője. — Formaművészetének, művészi kife-
jező eszközeinek összefoglalása. — Összefoglalás. 

6. Egyetértek Makay Gusztávval abban is, hogy a felszabadulás utáni irodalomtörténe-
tünk, élő íróink tárgyalása, a tankönyvben szétszórt, rendezetlen, nehézkes. A most is dolgozó 
nagy írókat ebben a korszakban kellene összefüggően tárgyalnunk, a Horthy-korszak iro-
dalmánál csak jelezni őket. Ha 1945-ig írók szerint haladtunk, i t t is maradjunk meg ennél 
a módszernél. Éz nem zárja ki, hogy műfajok szerinti vagy akár témák szerinti összefogla-
lásokat, befejezésül, röviden ne tartalmazzon a tankönyv. 

7. Valóban tanulhatóbb, helyesebben : t anulha tó t ankönyve t kívánunk. A tankönyv 
sajátos műfa ja a közérdekű irodalomnak, s egyetlen döntő kritériuma van értékének : a 
tanulhatóság! Tanuljanak ezutáni tankönyveink szerzői Sztálintól. Megtanulhatják tőle, 
hogyan kell fordulatos, egyszerű, szemléletes szövegezésű stílusban tanítani, akár a legne-
hezebb témákról, problémákról is. S ahogy Sztálin nem restelte a pontokba foglalás, az ábécé 
kis és nagy betűivel, a római és a rab számokkal való kiemelés, á t tekinthetővé tétel »fogását« 
használni, ne resteljék ezt tankönyvíróink se. Szánjanak több időt munkájukra, dolgozzanak 
elmélyültebben, gondolják á t előbb tervüket és — tömörítsenek ! »Gyorstalpalással« nem 
lehet jó tankönyvet készíteni! 

8. Ebből már következik, hogy a bírált t ankönyv stílusán is sokat kell még töké-
letesíteni! Még sok a rossz értelemben vett '»újságírós« szövegezésű hely ebben a tankönyv-
ben is, sokszor locsog, szózuhatagba fullaszt egy-egy részletet, fontos és szép kérdéseket is! 

9. Az ú. n. összefoglalások ne az előző fejezetek lényegének »mogyoróhéjban« történő 
megismétlései legyenek, hanem új szempontokból, magasabb igénnyel végezzék el az életmű 
egészének összegező értékelését, tekintsenek vissza és előre a nemzeti és világirodalom tör-
ténetében! 

10. Makaynak teljesen igaza van abban, hogy a szövegkönyv mindenegyes szemel-
vényét el kell latnia a tankönyvszerkesztőknek — éspedig a leglelkiismeretesebb követke-
zetességgel — a megírás és a megjelenés dá tumáva l ! 

11. A műelemzéseknek, epikus és drámai szemelvényeknél, ezenkívül az összekötő 
szövegeknek is — az én véleményem szerint is — a szövegkönyvben, a szemelvények u tán van 
a helyük ! Irodalomtörténeti t ankönyvünk csak az elvi és történeti ismeretanyagot rendszerezze ! 

12. Végül fel szeretnék vetni egy olyan kérdést , amelyre Makay Gusztáv nem gon-
dolt vagy nem tért ki bírálatában : teremtsünk összhangot a gimnáziumi történelem — és 
irodalomtörténettanítás között , A történelem tananyagának megfelelő előrelátással meg 
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kell elűznie az irodalomtörténeti tananyagot. Ne legyen kénytelen az irodalom tanára akkor 
tanítani a Tanácsköztársaság vagy a Horthy-korszak irodalomtörténetét, amikor a tanulók 
a történelem tanulásában csak a millenáris "korszaknál járnak még. Mennyivel több műelem-
zést, szemelvénybemutatást, évközi részismétlést, nem utolsó sorban pedig mondatelemzési, 
helyesírási és stilízálási gyakorlatot tudnánk végezni akkor, ha a proletárdiktatúra vagy 
a fasizmus kérdését tanulóink már a történelemórákon megtanulták volna akkorra, amikor 
ezekre a fogalmakra a magyar órákon már szükség van. 

Gyárfás Imre 
II. 

A IV. osztályos magyar tankönyv az előzőkkel szemben sok ú j a t hozott. Űj ér tékeket 
és új hibákat is. 

Ér ték a tanulók birtokában már maga az a két kötetes hata lmas irodalmi anyag, 
amit a tankönyv nyúj t . De hiba, hogy ez az anyag nehezen válik elmebeli értékké. Olvas-
m á n y n a k — annak ellenére, hogy tankönyv— érdekes. Sokszor szinte az az érzése az embernek, 
hogy a tankönyv szerzői versenyre akarnak kelni az írók és a költők stílusával. De amikor 
ennek a választékos szövegnek a megtanulására kerül sor, már jelentkeznek a bajok. A ta-
nulók vagy »be akar ják vágni« a leckét, s akkor beletörik a bicskájuk, vagy csak a saját szavaik-
kal akar ják elmondani, s akkor az ékes mondanivaló üressé, lapossá válik. Megnehezíti 
a tanulást a sok idézet, bár ez a megértés szempontjából helyénvaló. Igaz, nem egy olyan 
idézettel is találkozunk, melynek értelmezése már maga is alapos magyarázatot igényel. 

Ady költészetének a tárgyalásánál különösen a részletek értékesek. Egységes képet 
nehezen tudunk alkotni, mert az anyag nagyon felaprózódik, széteső lesz. A fejezetek logikai 
rendjének helyessége is v i ta tható . A legtöbb költeményt úgy is a tel jes szöveg alapján tár-
gyalják meg, nem feltétlenül szükségesek tehát a hosszú idézetek. Vannak olyan versek is 
a szöveggyűjteményben, melyekről az irodalomkönyvben nem esik szó (ez a kisebb hiba), 
de elemez a könyv szövegismertetés nélkül olyan költeményeket is, melyek a szöveggyűj-
teményben nem találhatók. (PL. Sípja régi babonának). Sok elemzés olyan, hogy csak akkor 
érti és élvezi az ember, ha a vers szövege előtte van. S tekintve, hogy a tanulók sok köl teményt 
nem ismernek egész részletesen, ezeknek az elemzéseknek megtanulása igen nagy nehéz-
ségeket okoz. 

A Léda-verseket röviden intézi el a könyv, nem ismerjük meg belőlük igazi lénye-
güket. Nem ár tana hangjukat , hangulatukat a Csinszka-versekével összevetni. 

Több figyelmet érdemelnének a pénz-, halál-, istenes-versek is. 
A szimbolizmus lényegét ilyen magyarázat u tán nehéz megérteni. 
Alapos és sokoldalú Kaffka Margit »Színek és évek« c. regényének elemzése. De érde-

mes-e több mint négy oldalon elemezni olyan regényt, amelyből a tanulók legfeljebb tíz 
oldalnyi szemelvényt ismernek? 

Tóth Árpád »Az új isten« c. versét közli a szöveggyűjtemény, de a versnek legalább 
a fele idézet-formájában a tankönyvben is szerepel. 

Nem ta r tom szerencsésnek az írók munkásságának kettészakítását, még ha két külön-
böző korszakhoz tar toznak is. (Illyés Gyula, Déry Tibor, Szabó Pál , Illés Béla, stb.) 

Szabó Dezső munkásságát csak negatív oldalról jellemzik a tankönyvírók. 
A regényelemzésre igen jó példa Móricz Rokonok-ja. Nem ár to t t volna azonban 

a regény szerkezeti felépítéséről is írni néhány szót. Nem érezzük helyénvalónak, Tiogy a 
tankönyv a Móriczcal, különösen Móricz utolsó regényeivel foglalkozó fejezetek u tán tár -
gyalja Babitsot és Kosztolányit. Juhász Gyuláról is jobb volna valahol Tóth Árpáddal egy-
időben szólni. 

József Attila életrajza tulajdonképen a költő curriculum vitae-jének a felhígítása, 
de elég szerencsésen. — Egyik ifjúkori versének »vadezüst«-jével ta lán kár egy teljes fél-
oldalon foglalkozni. — A harmincas évek költészetének ismertetése és jellemzése kissé 
elaprózódik, szétesővé lesz. Kevesebb szempont nagyobb egységet biztosított volna. 

Aránylag rövid és így nem elég teljes művészi eszközeinek ismertetése (Ady 10, 
József Attila 2 oldal). 

Radnótival aránylag túl részletesen foglalkozik a könyv (8 oldal). 
A felszabadulás utáni irodalomban szinte a rendszertelenségig rendszerezik a könyv 

írói mondanivalóikat . Részleteiben érdekes és tanulságos olvasmány, de ennek a lap ján 
nehezen alkotnak maguknak a tanulók összefüggő képet erről az anyagról. A cél nyilván-
valóan az, hogy ne az egyes írókról, hanem a kor irodalmáról alakuljon ki egységes kép. 
De ez elmosódik, szétesik. Az írókat , költőket nem lá t juk fejlődésükben. Inkább csak az iro-
dalom témái, problémái jelennek meg előttünk. 

A világirodalmi rész — valószínűleg külön szerző tollából, — az eddigiektől elütő 
módszerrel, helyenként túlméretezett részletességgel muta t j a be a szovjet irodalmat. 

Erdélyi Dezső 
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