
használója »az Olymp fényalakjainak« a 349. oldalon olvasható felsorolását : »láng-
arcú Zeusz, fényes Apolló, mosolygó Idalia, Aglaja (lásd a jegyzetetl), Thalia, Euphrosyne, 
a Pieridák mind. . .«? Jogászaink ugyancsak meglepődnének, ha a magyarázó jegyzetek 
összeállítójától megtudnák, hogy a »servitus« jelentése : »szolga«. És amikor Korcza ügyvéd 
úr »fittyet vetve« csak annyit m o n d : »Fungum!« (539. о.), bizony senki sem tud mit 
kezdeni a «gomba« magyarázat tal . 

Pedig szorgalomban nem volt hiba. A kötet gondozója még korrigálja is Jókai t , ha 
»téved«. Például az »antistes« szóval kapcsolatban megállapítja, hogy »helyesen : An-
tisthenes (i. e. 422—371 [??]) neve, aki a cinikus iskola megalapítója volt a görög 
filozófiában«. Ez a magyarázat azonban alkalmasint még a magyarázónak is sántí tot t , azért 
zárójelben odatet te a végére : »itt : elődök«. Mi akar ez lenni? Csupán csak annyi, hogy 
Járai (vagyis Budai) Ézsaiás és Jókai Mór tudo t t latinul, Domokos Mátyás pedig 
kevésbé. Szó sincs i t t Antisttfenésről, hanem arról, hogy a csittvári krónika hőseit vallató 
rektor-professzor így szólítja meg Barkó Pál t Biróczy te t te te t ten együgyű válaszai után : 
»Humanissime! Kendtől okosabb beszédet várok, mint antistesétől« (vagyis elődjétől, 
az előtte szóló Biróczytól).jj 

Egy másik példa a szerkesztő alaposságára. Naxos szigetéről megtudjuk, hogy »ókori 
város Szicíliában«. Persze volt olyan is, de Jókai i t t (266. o.) félreérthetetlenül Théseusés 
Ariadné mondájára , Ariadné naxosi elhagyatására céloz. Arról, hogy a lexikonok több 
Naxost sorolnak fel, a jámbor olvasó — vagy Jókai — igazán nem tehet . (Még szerencse, 
hogy nem találunk »magyarázatot« a magyar színészet hőseit felmagasztosító lelkesültség 
mitologikus érzékeltetésére, »az elevenen égbe repülés é rze té re . . . , a lángviharra, mely 
Romulust az égbe ragadja, a tűzszekérre, mely Eliást a paradicsomba viszi!« Iunóról 
viszont megtudjuk a legkevésbé jellemzőt, hogy »eredetileg holdistennő« volt.) Ugyanezt 
á l lapí that juk meg Hanno nevére vonatkozólag is. Igaz az, amit a jegyzetben olvasunk : 
»Hanno-—a karthagói konzervatív pár t feje ; Hamilcar, majd Hannibal ellenlábasa«, — 
csak éppen i t t megint másról, a vakmerő karthagói felfedezőről van szó. Mi köze volna 
a konzervatív karthagói politikusnak a Körösi Csorna Sándor vonásait tükröző Barkó Pál-
hoz, ehhez a »merész, vasakaratú if jú férfihoz. . . , ki egyedül, segélytelenül, utasí-
ta t lanul nekiindult a kietlen világnak, melyet európai utazó be nem jár t soha, hogy nem-
zete há t rahagyot t nyomait k ö v e s s e . . . Hős a z ! . . . az argonauták társa, Columbus vá-
gyával, karthagói Hanno tűzlelkével . . .« (227. o.) 

Folyta thatnók az elgondolkoztató felsorolást, de nem volna értelme, mert a 
papírt másra is fel lehet használni. (Például klasszikusaink kiadására.) De az illetékesek 
talán felfigyelnek erre a néhány apróságra, és legnagyobb íróink remekei a jövőben nem 
ilyen magyarázatokkal ellátva jelennek meg. 

ZSADÁNYI NAGY ÁRPÁD 

HOZZÁSZÓLÁS AZ ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMOK (III. OSZTÁLY) 
MAGYAR IRODALMI TANKÖNYVÉHEZ 

Magyar irodalomtörténet II. rész, az általános gimnáziumok I I I . osztálya számára. Barta János, 
Dallos György, Horváth Károly, Koczkás Sándor, Pándi Pál és Solt Andor munkája. (Tankönyv-
kiadó 1953) 

A könyv a X I X . század magyar irodalmáról ad átfogó képet bőséges világirodalmi 
szemelvényekkel. 

Szerkezet szempontjából négy nagy részre tagolható : 
1. Irodalmunk a reformkorban és a szabadságharc idején. Ez a legnagyobb és ta lán 

a legjobban kidolgozott rész. Elsősorban Kölcseyt, Vörösmartyt, Eötvöst , Petőfi t tárgyalja 
ez a rész. Terjedelme 230 lap. 

2. Irodalmunk az önkényuralom idején (110 lap). 
3. Irodalmunk a kiegyezés korában (kb. 97 lap). 
4. Világirodalmi szemelvények (90 lap terjedelemben). 
A tankönyv szerzői — nagyon helyesen — számoltak azzal, hogy a magyar irodalom és 

a történelem tantervi koncentrációja ma még nem tökéletes, a nemzeti irodalom egyes fejlő-
dési korszakai elé részletes kortörténeti bevezetést ik ta t tak . Ezt követi — természetesen külön 
fejezetben — a korszak irodalmi és kulturális életének nagy vonalakban való felvázolása. 
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Csak elismeréssel szólhatunk a könyv gazdag kotta- és képanyagáról. Kár, hogy ennek a fontos 
szemléltető anyagnak az elhelyezése már nem mondható ilyen sikerültnek. Alig van olyan 
kép, amely a megfelelő helyre került volna (t . i. a kulturális életet tárgyaló fejezethez). így 
az állandó keresgélés, lapozás sokat ront a bevezető órák hangulatán. 

A fent felsorolt nagy írókat a könyv kisebb, 2—3 órán feldolgozható didaktikai egysé-
gekre bont ja . Az egyes részeket mindig az író életrajzának arra a korszakra eső szakasza 
vezeti be. Az író életművének tárgyalását a korszak legjellemzőbb alkotásaiból kiválasztott 
szemelvényanyag követi. A verseket rövidebb-hosszabb magyarázószöveg kíséri. A prózai 
szemelvényeknél ez viszont többnyire hiányzik. 

Irodalmunk fejlődésének korszakait a kisebb írók rövid, legtöbbször túlságosan is el-
nagyolt ismertetése zárja le. 

A magyar irodalmi anyag fentebb vázolt felépítése nagy vonalakban eléggé követ-
kezetes, és első pillanatra aligha látszik kifogásolhatónak. A gyakorlat mégis azt muta t j a , hogy 
néhány részletkérdés komolyabb megvitatásra szorul. Az első probléma — azt hiszem — mind-
nyá junk előtt felvetődött már : helyes-e az író életrajzának ilyesforma széttagolása? A gya-
korlat azt igazolta, hogy a tanulók sokkal szívesebben fogadják, ha az író életét összefüggő, 
szerves egységben tárgyaljuk, mert így jobban meglát ják az író fejlődésvonalát, az egyes 
életrajzi adatok összefüggését. 

A legnagyobb írók életművének kisebb tanítási egységekre tagolása pedagógiai szem-
pontból jól gyümölcsöző eljárás, de csak akkor, ha a felosztás természetes, az anyag, a költői 
életmű aránylag jól követhető fejlődési szakaszaihoz simul. A tankönyv beosztásáról ez viszont 
csak részben mondható el. Petőf i t pl. 5 részletben tárgyalja a könyv. (Az if jú Petőfi, A nép 
fia, A forrongás évei, A nép nevében, A forradalom és a szabadságharc katonája.) Az első két 
rész szétosztása kissé mesterkélten hat, az utolsó ket tő anyaga meg széthulló. Miért? Első-
sorban azért, mert hiányzik az anyag tagolásának egységes vezető szempontja, másodszor 
meg azért, mert a maximaiizmusra hajlamos tankönyv annyi és olyan széteső természetű vers-
tömeget zsúfol egy-egy részbe, hogy ember legyen a talpán az a diák, aki számonkéréskor mind-
erre vissza tud emlékezni, aki felelete vázlatát hibátlanul el t ud ja készíteni. Fokozza a tanulás 
nehézségeit, hogy a könyv nyomdatechnikai szempontból sem elég tagolt. Oldalakon keresztüli 
sehol egyetlen kiemelés. Néhány dőlt- vagy vastagbetűs sorral feltétlenül ki kellene emelni a 
tananyag gerincét. 

Arany szabadságharc utáni költészetét a tankönyv három korszakba osztva t á r g y a i j a j 
Arany, a 48-as hagyományok őrzője, Arany válságos évei és Arany öregkori költészete. Költői 
műveinek szétosztása azonban már nem sikerült ilyen logikusan. Az a törekvés, hogy egy-egy 
fejezetbe lehetőleg egységes mondanivalójú művek kerüljenek, gyakran az időrendi sorrend 
felborításához vezetett . így pl. a Bolond Istókot (annak 1874-ben megjelent II. énekét is) a 
48-as hagyományok őrzője c. fejezetben tárgyalja, viszont az 1852-ben kiadott A nagyidai 
cigányokat a következőben ezekkel a mondatokkal vezeti be : »Aranynak néhány jelentős 
művét, mint például a parasztsorsot reálisan bemutató Bolond Istókot sem az olvasók, sem a 
bírálók nem értet ték meg és nem méltányolták. A nagyidai cigányok fogadtatása pedig ú jabb 
csapást mért Arany költői biztonságára.« 

De sokszor hiányzik az egységes elgondolás az írók korszakba helyezésénél is. A leg-
durvább hiba kétségtelenül Arany egyébként egységes életművének mesterségesen két kor-
szakba tagolása. Igaz ugyan, hogy a szabadságharc bukása és Petőfi halála bizonyos meg-
torpanást jelent Arany költői fejlődésében, de ilyen megokolással a szabadságharcot túlélő 
minden írót Vörösmartytól Vajda Jánosig hasonló módon kellett volna két korszakba »dara-
bolni.« Minden irodalommal foglalkozó ember előtt ismeretesek azok a nehézségek, amelyek 
az egyes írók korszakba sorolásánál felmerülnek, hiszen az írói fejlődés nem mindig esik egybe 
az irodalmi korszakok legtöbbször nem is irodalmi szempontú határaival . De legalább egy 
könyvön belül egységes szempontnak kellene érvényesülnie. 

Hogy melyik legyen ez a szempont, arra bizony elég nehéz felelni. Talán a legfontosabb, 
az író egyéniségét legjobban kifejező alkotásnak, az író főművének megjelenési (vagy megírási) 
éve. Ilyen alapon pl. Arany Lászió korszakba sorolása is megnyugatóbb lenne. Főműve 1871-ben 
jelent meg, nyilván a harmadik irodalmi korszakban kellene róla megemlékezni. 

A magyar népköltészet ismertetésének módja sem egységes a különböző korokban. Hol 
önálló fejezetcím alat t tárgyalja a könyv, pl. az első korszak végén, hol más tanítási egysé-
gekbe, többnyi re Az irodalmi és kulturális élet c. részbe olvasztja bele. 

Az irodalmi anyag felépítésénél feltétlenül meg kell említenünk, milyen mostohán 
bánik a könyv egyes, jobb sorsra érdemes írókkal. Gondolok i t t elsősorban — de másokat is 
említhetnék — Gárdonyi Gézára. Az egri csillagok egyébként kifogástalan tárgyalása mellett 
okvetlen beszélnünk kellene társadalmi regényeiről is, nem is szólva arról, hogy néhány novel-
lája is a szemelvényanyagba kívánkozik (pl. a Pöhölyék). 
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A világirodalmi anyag összeállítása némileg különbözik a magyar irodalom korszakainak 
tárgyalási módjától . Elsősorban hiányzik az egységes szempontot nyúj tó történelmi be-
vezetés, pedig a tanulók a világtörténelem eseményeivel talán még annyira sincsenek tisz-
tában, mint a magyar nemzet életének döntő mozzanataival. A hiányt könnyen lehetne 
pótolni, hiszen a szemelvényanyag csupán az európai irodalomra szorítkozik. A világirodalom 
egyes, a magyar irodalom fejlődésére nagyobb hatást gyakorolt íróinak tárgyalását feltét-
lenül meg kellene előzze az író korának, nemzete kulturális életének rövid ismertetése. 

De ami még ennél is fontosabb : általában szerves kapcsolatot kellene teremteni a 
magyar irodalom és a tárgyalt világirodalmi jelenségek között . A hiányokat néha a könyv 
írói is érzik. így került bele pl. Heine tárgyalásába a német romantika rövid ismertetése és 
a magyar romantikával való eléggé vázlatos egybevetése. Amennyire fontos Heine élet-
művének megértéséhez a német romantika ismerete, annyira zavarja a tanulót , hogy az írói 
életrajzba beékelve emlékezünk meg róla. 

A világirodalmi anyag tárgyalása egyébként sem követi a magyar íróknál megszokott 
módszert. A szemelvények ugyan i t t is az életrajz u t á n következnek, de az írókat nem tagolja 
a könyv kisebb fejlődési korokra. 

A legtöbb hibát azonban a könyv társszerzői a szemelvényanyag összeállításánál kö-
vet ték el. Először is hiányzik az egységes szempont, másodszor az anyag igen szegényes, nem 
ad válogatási lehetőséget, harmadszor pedig nem épít a tanulók meglévő ismereteire. Sem az 
általános iskolai, sem a gimnázium első osztályos tankönyvének szemelvényanyagát nem veszi 
figyelembe. Csak egyetlen példát! Petőfitől mindössze 39 verset közöl a könyv, ebből azonban 
tizet már a gimnázium első osztályában olvastak, nagyobbrészt könyv nélkül meg is tanul tak 
növendékeink. (A nép, A nép nevében, A XIX. sz. költői, Egy gondolat bánt engemet, Az ítélet, 
Európa csendes, ú j ra csendes, Akasszátok föl a királyokat, Vasúton, Egy estém otthon, A 
négyökrös szekér.) Nem lett volna sokkal helyesebb ezek helyett ú jabb szemelvényeket válasz-
tani, és az ismertekre csak utalni? 

Ez a gondatlanság annál feltűnőbb, mert a szemelvényanyag, mint már említettem, 
eléggé szegényes. Sokszor az anyag tárgyalásához szükséges művek közül éppen a legfontosab-
bak hiányoznak. Hogy csak Petőfinél maradjak, A helység kalapácsából egyetlen sornyi sze-
melvény sem található a könyvben, hogyan vizsgáljuk tehát a költő stílusát (stílusparódiáról 
van szó!), ha a tanuló előtt nincs ott az eredeti szöveg? 

Még érdekesebb A hazáról c. vers sorsa. Az irodalmi szöveg csak a cenzúra által törölt 
szakaszokat közli, a tanulót pedig nyilván érdekelné az egyébként igen érdekes ismertetés 
hatására a költemény egésze is. A Felhőkből pársoros versikét szemléltet csak a könyv, de 
ugyanakkor megemlíti, hogy a ciklus legnagyobb darabja Az őrült. Miért nem ezt közli ? 
Petőfi emberi nagyságának megértéséhez talán legfontosabb verse a Ha férfi vagy, légy férfi 
című. Ezt is hiába keressük a könyvben! 

Egyetlen szemelvényt sem találunk pl. Fáy Andrástól, Jósika Miklóstól, Vajda Pétertől 
Ambrus Zoltántól, Petelei Istvántól, Iványi Ödöntől és Bródy Sándortól. így persze a róluk 
közölt ismertetés is a levegőben lóg. Nem is szólva arról, hogy a legtöbbjük lényegesen nagyobb 
terjedelmű méltatást érdemelt volna (ha már Arany Lászlóval részletesen foglalkozik a könyv), 
önkéntelenül is arra gondolunk, nem lett volna-e célszerűbb egyszerűen kihagyni őket, és he-
lyet tük a szemelvényanyagot bővíteni, vagy talán működésükről a bevezető fejezetben meg-
emlékezni. 

Még feltűnőbb a helyzet Madáchnál. Az ember t ragédiáját részletesen elemzik a szerzők, 
de egyetlen sor szemelvényt sem adnak belőle, noha jól tud ják , hogy nem kötelző házi olvas-
mány. Pedig éppen egy ilyen filozófiai elmélyülést kívánó alkotást — még részleteiben is — 
csak akkor lehet érdemlegesen feldolgozni, ha a szöveg állandóan ott van tanulóink előtt. 
Az egyszeri tanári felolvasás i t t nem segít. 

Szinte következetesen hiányzik a könyvből az irodalmi fejlődés folytonosságát bizto-
sító, a tanulók irodalmi élményét legkönnyebben kiváltó szemléltető anyag is: mit mondanak 
nagy íróinkról, hogyan értékelik őket a kortársak vagy a következő korszak írói. Milyen al-
kalmas volna pl. Jókai sajátos írói módszereinek megvilágítására Mikszáth ragyogó ismertetése 
(Jókai Mór élete és kora II . 73—76.), mennyivel inkább felkeltené tanulóink érdeklődését, 
mint a tankönyv idevágó rövid ismertetése! A szemelvényanyag kiválasztásához szervesen 
kapcsolódik a világirodalmi szemelvények kérdése is. I t t még nehezebb helyzete van a tan-
könyvírónak! Nem elégaszemleltetésre szánt anyag kiválasztása, a fordítások között is válo-
gatni kell. A prózai műveknél nincs nagyobb báj , a verseknél azonban néha egyetlen szó han-
gula tának helytelen visszaadása elronthat ja a vers minden szépségét. A világirodalmi rész 
szemelvényei ál talában jó fordításban kerülnek a tanuló kezébe, csupán egy problémára szeret-
ném felhívni a szerzők figyelmét. Heine 1849 októberében c. magyar vonatkozású versét 
Kosztolányi fordí tásában közli a könyv. Kosztolányi fordítása azonban nem befejezett, csupán 
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első nyers tolmácsolásnak tekinthető. Vitathatat lan költői értékei mellett sem mindenütt alkal-
mas az eredeti költemény mondanivalójának hiteles közvetítésére. Az érzelmi hatásról nem is 
beszélve. Hogyan hitessük el növendékeinkkel, hogy a nagy német költő mélyen fáj la l ta a 
magyar szabadságharc bukását , és a legőszintébb elragadtatás hangján emlékezik meg az 
európai szabadság utolsó védelmezőiről, ha a szemelvény ilyen hangulatrontó sorokat tar-
ta lmaz : 

»Csak néha durran komolyan — 
Lehet, kupán lőtték egyik barátom«. 

Nem is szólva arról, hogy a »kupán lő« kifejezés nem is fordul elő az eredetiben. A költő maró 
gúnnyal ír ugyan a németországi állapotokról, hogy ezzel is éreztesse, mennyivel többre érté-
keli a szabadsághősöket még bukásukban is, mint a gyáva megalkuvást, de a könnyed tréfa 
távol áll tőle. A két sor kihagyásával könnyen lehetne segíteni a bajon. 

Az egyes szemelvényekhez fűzöt t magyarázó szövegek igen ta rkák és sokrétűek. Leg-
jobbak még talán azok, amelyek megmaradnak a tisztán irodalomtörténeti síkon. Ér tékük sem 
egyforma. Az ítélet mintaszerű magyarázó szövege mellett sűrűn találunk olyan méltatásokat 
is, mint pl. a Beszél a fákkal a bús őszi szél c. versé, mely sem irányítást nem ad a feldolgozásra, 
sem a költemény szépségeit nem mél ta t ja a tanulók színvonalának megfelelően. Illyés szavai 
nem mindig jelentenek konkrétumot, még kevésbé megtanulható anyagot d iákja inknak. 

Még érdekesebb a Dalaim magyarázó szövege. A költeményt a kísércázöveg ugyan el-
helyezi Petőfi verseinek sorrendjébe, megjelenési körülményeiről és első szavalásáról is meg-
emlékezik, de utána a formai elemezést azzal intézi el: »a vers páros rímű«. Az ilyen meghatá-
rozások aztán nyilván növendékeinket is csak felületességre szoktat ják. 

Vagy mit kezdjünk Arany: Vojtina ars poétikájának magyarázó szövegével? »V'ojtina 
Mátyás, Bernát Gáspárnak, a múlt század népszerű humoristájának inasa, rimfaragó diák 
volt, aki a gazdája lakásán megforduló költőket írókollégának szólította. Arany versében vele 
mondat ja el a költészetről vallott elveit.« 

Természetesen akadnak szép számmal jó, a diákok érdeklődését felkeltő magyarázatok 
is, mint pl. az Országháza és A nép nevében c. verseké. 

Vörösmarty A rom c. költeményéből vet t szemelvény után viszont ezeket írja a könyv : 
»A hangokon keresztül is érzékelteti a levert szabadságharc szörnyűségeit«. Vajon hogyan kell 
ezt érteni, illetve hogyan lehet tanulóinknak megmagyarázni?! 

Befejezőül még néhány sort a tankönyv stílusáról. A könyv szövege — s ez a jelenlegi 
tankönyvek közös hibája — általában igen nehezen, vagy éppen sehogyse tanulható. Sok a 
nehézkes, bonyolult, a múlt század hírhedt körmondatainak mintá jára felépített mondat . Csak 
ízelítőül közlök néhányat . 

»Madáchban az önkényuralom válságos éveiben úgy t ámadt föl a tudás, az önálló gon-
dolkodás vágya, mint Ádámban, de végül be kellett látnia, hogy csalódott korának új tudo-
mányában is, mert a mechanikus materializmus és a polgári természettudomány nem tud ja a 
haladásba vete t t hitét megalapozni, nem tud célt muta tn i az emberi küzdelmek elé (így!),s 
á l ta lában nem tud optimista világnézetet kialakítani.« (300). 

Vagy : »A vers már az első sorokban a leglényegesebb kérdést ragadja meg, feszültséget 
kelt, s a továbbiakban izzó líraiságával győzi meg hallgatóit az egyetlen lehetséges válasz nagy-
szerűségéről.« (179.) 

De vannak szép száfrimal olyan mondatok is a megtanulásra szánt irodalmi szövegben, 
amelyekkel igazán nem tud mit kezdeni a tanuló. Pl. Arany »a középkor mágikus-démonikus 
hiedelmeit eleveníti fel a Tetemrehívásban.« (226.) 

Valóban nem megtanulásra szánt mondatok ezek, pedig a könyv szerzői látható kedv-
vel alkalmazzák ezeket az irodalmi esszé stílusára emlékeztető fordulatokat . 

De mindezt betetőzi a tankönyvben — szerencsére csak ritkán — található egyeztetési 
hiba és képzavar. Szabad-e a tanulók kezébe kerülő mintaszövegekben ilyen mondatoknak elő-
fordulnia, mint pl. a 115. lapon, ahol a túlságosan hosszúra sikerült körmondatban az egymástól 
messzire elhelyezett alany többes, az áll í tmány viszont egyes számban van (a tankönyv mind-
két kiadásában) : »A nép vágyai a múltban elsősorban a szabadságharcok hőseinek, győzel-
meinek megéneklésében, és a népelnyomó földesurak, és cinkosaik, az igazságtalan bírák, a 
kegyetlen zsandárok és a nép nyakán élősködő papok kigúnyolásában nyilatkozott meg.« 

Még bántóbb a 394. lapon található képzavar . A dzsentrikről beszélve a tankönyvíró 
megállapítja, hogy »szeretnek a hatalom árnyékában sütkérezni«. 

Az elmondottak természetesen nem érintik a tankönyv egészét, mely alapjában véve 
jó és használható. A gyakorlat oldaláról jövő bírálatnak azonban — szerintem — az a legfőbb 
feladata, hogy elsősorban a hibákra mutasson rá, hogy a hibák kijavításával minél használ-
hatóbb könyvet adjunk növendékeink kezébe. 
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