
A T Á R S A S Á G M U N K Á J Á B Ó L 

A FELVILÁGOSODÁS I R O D A L M Á N A K OKTATÁSA* 

E korszak irodalmának oktatása számos nehézséget rejt magá-
ban, amelyek részben az előadott anyag természetéből, részben 
pedig az oktatási szisztémából fakadnak. Köztudott igazság, s 
ez nemcsak e kor irodalmára vonatkoztatható, hogy az általá-
nos műveltségben mindinkább háttérbe szorulnak, legalábbis 
a konkrét, lexikális anyagok tekintetében, a régebbi időket 
idéző műveltségelemek, amelyeknek közvetlen kapcsolata az 
aktuális társadalmi igényekkel elmosódik s így meglazul, más-
részt pedig eredményeik — az egyes alkotások esetében — nem 
olyan értékminőségek, hogy az általános műveltség részeként 
önértéküknél fogva tölthetnék be szerepüket. Ez a folyamat, 
amely mutatis mutandis nemcsak az irodalomtörténetben, ha-
nem a társadalomtudományokban általában, de még a ter-
mészettudományokban is végbemegy, alighanem megállít-
hatatlan; meddő kísérlet szembeszállni a műveltség változásai-
nak ilyetén alakulásával. 

Ha azonban itt megállanánk, az nemcsak azt jelentené, hogy 
előadásunk meglepően rövid idő múltán véget ért, hanem egy-
szersmind abszolutizálását is egy olyan folyamatnak, amelynek 
fő iránya és jogosultsága kétségbevonhatatlan ugyan, de amely-
ben egyúttal számos spontán, pillanatnyi érvényű meggondolás 
is érvényre jut, s így a megítélés bizonytalanságainál fogva tör-
ténetileg igen fontos jelenségek is az érdeklődés perifériájára 
szorulhatnak. A műveltséganyag szerkezetében végbemenő 

* Az előadás és az ezt követő — kivonatosan közölt — vita a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaságnak a magyar felvilágosodás 200 éve 
alkalmából rendezett Sümeg—Balatonfüred-i vándorgyűlése befejező, 
balatonfüredi programjaként 1972. szeptember 30-án hangzott el. 
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változások ugyanis korántsem a természeti törvény erejével 
ható kontrollálhatatlan mozgások eredményeként jönnek 
létre, bennük a tudatos, az igényeket n e m mindig és nem fel-
tétlenül pontosan tükröző intézményes elhatározásoknak is 
lényeges szerepük van. Ezek láncolatából most a számunkra 
legfontosabbat, az iskolai oktatást emeljük ki. Kétségtelen, 
hogy az iskolának is meg kell küzdenie az információk mennyi-
ségének rohamos növekedéséből származó problémákkal, s 
így, mivel az irodalom fejlődése, időbeli növekedése már ön-
magában véve is folytonosan megváltoztatja az irodalomtörté-
neti koncepciók súlypontjait, az oktatás sem képzelhető el meg-
felelő szelekciós tevékenység nélkül. Ezt a tevékenységet még 
bonyolítja az a körülmény, hogy az irodalomoktatás sem szem-
lélhető elszigetelten, más ismeretektől elszakítottan, hanem bi-
zonyos mértékig függvénye más tudományágak fejlődésének, 
azok műveltségalakító funkciójának, az adott korban érvényes 
társadalmi hasznosságának. Mindezek a tényezők együttesen ala-
kítják ki az iskolában szerezhető műveltség, tudás szerkezetét. 

Hogy ez a szerkezet valóban megfelel-e a tényleges társa-
dalmi igényeknek, hogy a különböző tantervi koncepciók 
híven s mélyebb értelemben tükrözik-e ezeket, nehezen álla-
pítható meg elméleti vagy praktikus meggondolások alapján, 
ítéletet mondani az iskolarendszer révén közvetített műveltség 
összetételéről és arányairól szakmailag és pedagógiailag egy-
aránt egzakt, hitelesíthető eredmény reményében, személyek 
és testületek oly enciklopédikus műveltségét tételezné fel, ami 
századunk integrálódó és differenciálódó, állandóan új tudo-
mányágakat teremtő világában elképzelhetetlen. Elfogadható-
nak látszik azonban az a feltételezés, hogy amennyiben az ok-
tatás különböző szinteken tudományos ismereteket közvetít, 
a legfőbb korrigáló-kiigazító tényezője maga a tudomány. 
A tudomány és az oktatás kapcsolata azonban, a tudomány-
ágak differenciáltságának és az intézményesítettség soklépcsőjű 
bonyolultságának mai fokán korántsem mondható egyszerű-
nek és közvetlennek. Elegendő itt arra hivatkozni, hogy már 
szervezeti-technikai okokból is (tantervmódosítások, ú j tan-
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könyvek, továbbképzés, az ú j eredmények közvetítése szak-
emberek ezreihez) esztendők telnek cl, míg egy lényeges tudo-
mányos felismerés az iskolarendszer hálózatán keresztül, hogy 
úgy mondjuk, „tananyaggá" válik, s szélesebb körben művelt-
ségalakító tényezővé lesz. 

Rövidre fogva mármost a fejtegetéseket: kétségtelen, hogy 
az a korszak, amelyet a felvilágosodás irodalmának nevezünk, 
nem kis mértékben az emlegetett szelekciós tevékenység áldo-
zata lett. Ne firtassuk most, hogy mennyiben jogosan és meny-
nyiben túlzás következtében. Annyi azonban bizonyos, hogy 
az elmúlt évtized folyamán a magyar felvilágosodás különböző 
irodalmi jelenségei, a klasszicizáló és a szentimentális törekvé-
sek képviselői, a nyelvművelés, a stílusreform előfutárai, köl-
tők, mint Ányos és Dayka alig ismertté, ha éppen nem ismeret-
lenné váltak az érettségizett fiatalság körében. Azzal, hogy 
néhány vers, egy-egy költőalak (pl. Csokonai) emelkedik ki 
a folyamat egészéből, s a lényegesebb összefüggések címen a 
részletesebb elemzést pótló gondolati sűrítményekben óhatat-
lanul szólamszerű elemek dominálnak : a kor irodalma elveszti 
vonzó hatását, s az előzmények ilyetén gyér volta megnehezíti 
a korszak későbbi tanulmányozását. 

Tapasztalataink szerint, bármennyire indokolható is elvben 
a lexikális ismeretek mennyiségét csökkentő s főként a nagyobb 
összefüggésekre rávilágító, az önálló gondolkodásra appelláló 
tananyagclrendezés, ez csak akkor járhat igazán sikerrel, ha 
a fejlődés történetileg fontos csomópontjai világosan és konk-
rétan ragadhatok meg, szilárd vázat alkotva az átalakult igé-
nyek természetének megfelelően rostált ismeretek számára. 
Mindenképpen elkerülendő az az eljárás, amely mechanikusan, 
időben napjaink felé közeledve, a modern irodalom javára 
emeli, s hátrafelé haladva ennek arányában csökkenti a szüksé-
ges tudnivalók mennyiségét. Ellentétben áll az ilyen gondolko-
dás a történetiség követelményével, hiszen akaratlanul is egy 
egyenesvonalú evolúciót sejtet, s voltaképpen egy sémára, amely 
fontossági sorrendet is sugall, redukálható: a távolabbi előz-
mény, a közvetlen előzmény és az aktualitás praktikus triászára. 



A Társaság munkájából 449 

A Bölcsészettudományi Kar magyar szakán mindenesetre 
megfigyelhető, hogy az irodalom iránti történelmi jellegű 
érdeklődés erősen megcsappant. S miután itt a jövendő iro-
dalomszakos tanárairól van szó, e tény nem egyszerűen holmi 
tanulmányi probléma, hanem kihat az irodalomoktatás távo-
labbi perspektíváira is. A művészetek fejlődésének historikus 
szemlélete feltételez egy szellemi kontaktust az elmúlt korok 
irodalmával, a viszonyítás és a relatív értékek befogadásának 
képességét, míg a puszta tetszés alapjára helyezett műértékelés 
teret enged a történelmi folyamatok valóságos jellegét el-
homályosító szubjektivitásnak, s így szellemi kontaktus híján 
a történelmi folyamatok iránti érdektelenség, magyarán az 
unalom oly jól ismert hangulata uralkodik cl. A felvilágosodás 
irodalmának oktatása első renden azért jár nehézségekkel, 
mert ez a kor nem a beteljesülést jelentő esztétikai értékek ide-
je, hanem a kibontakozásé, a korszerű nemzeti irodalom meg-
teremtésének, megújításának, új gondolatokkal való telítődé-
sének időszaka. E fejlődés karakterének megrajzolása azonban 
igényli az önmagukban nem túlságosan mutatós tények egymás 
mellé helyezését, s annak a különbségnek a világos érzékelteté-
sét, ami az 1772 előtti és utáni irodalom között létezik. 

Az a szakadék, amely a középiskolai irodalomoktatás és az 
egyetemi követelmények szintje és jellege között a fejtegetett 
tényezők következtében kialakult, a jelenlegi lehetőségek kö-
zött nagyon nehezen hidalható át, az erre irányuló kísérletek 
eddig nem sok sikerrel kecsegtettek. Különösképpen feltűnő 
ez a jelenség, ha tekintetbe vesszük, hogy a kor iránti érdeklő-
dés az irodalomtudományban növekszik, s a felvilágosodás, s 
általában a 18. századi irodalom hozzájárulása a modern euró-
pai irodalom arculatának kialakulásához sokkal nagyobb mér-
tékű, mélyebb és egyetemesebb, mint ahogy ez a köztudatban 
elterjedt. 

Félreértés ne essék: irodalmunk történetének egyes korsza-
kait, így a felvilágosodást, nem azért emeljük ki, mintha a 20. 
századi s általában korunk irodalma iránti fokozott érdeklődés-
ben valamiféle veszélyt fedeznénk fel, vagy káros egyoldalú-
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ságnak ítélnők. Ellenkezőleg: torz és egészségtelen minden 
olyanfajta irodalmi érdeklődés, amely lényegében és végső 
fokon nem saját korának irodalma, az abban foglalt valóság 
felé irányul. Meddő és szikkadt akadémizmus az, amely saját 
korának eleven áramlataitól függetlenedve akar irodalmi jelen-
ségekről tudományos igénnyel véleményt formálni. Ellent-
mondana az ilyen magatartás legjobb íróink felfogásának, 
gyakorlatának is. Más azonban az irodalom története, mint 
tudományág, és más az irodalmi műveltség, olvasmány-él-
mény általában. Míg az utóbbi a művelt olvasó sajátlagos terré-
numa, az előbbi a kutatóé, a szakemberé, aki összefüggések 
feltárására törekszik, s nem feltétlenül az élményt, az olvasás 
nyújtotta gyönyörűséget keresi elsősorban. 

Alig van elterjedtebb balhiedelem, mint az, hogy az irodalmi 
műveltséghez elengedhetetlen a művel való olyan fokú azono-
sulás, amelynek eredményeként az irodalmi alkotás szinte sze-
mélyhez szólóan nyújt tanulságot, elragadtatásba ejtő élményt. 
Ez a naiv, még az egyszerű olvasó részéről sem teljesen el-
fogadható magatartás elterjedtebb, mint vélnők, s hatása alól 
nem mentesek az irodalommal elmélyültebben foglalkozók 
sem. Ez a magatartás akarva-akaratlanul involválja azt az ab-
szurdumot, mintha pl. egy Bessenyei-kutató a maga válasz-
totta szerzőben, a maga sajátos szemszögéből ugyanolyan 
élményre bukkanna, mint Shakespeare, Thomas Mann vagy 
József Attila olvasásakor. Az irodalmi alkotáshoz kapcsolódó 
műélvező-szubjektív mozzanat abszolutizálása olyan érzelmi 
fogantatású elutasításhoz vezet, amely a merészebb elmékben 
tudatos koncepcióvá szilárdul, s így eleve kirekeszti az irodal-
mi folyamat értelmezéséhez szükséges szellemi viszony létre-
jöttének lehetőségét. 

A felvilágosodás kora irodalmának tanulmányozását s hova-
tovább a régebbi korszakokét általában megnehezíti a konkrét 
vizsgálatok, a filológiai kutatómunka iránti érdeklődés csök-
kenése. Ez a körülmény összefügg a már említett jelenségek-
kel, de talán még inkább azzal, hogy az irodalomban elsősor-
ban morális mondandót felfedező, s azt a legmaibb valóságra 
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vonatkoztató irodalomfelfogás, amely a legújabb irodalmi ten-
denciákból táplálkozik, visszamenőleges érvénnyel hat a ré-
gebbi korszakok megítélésekor. Mivel ebben az irodalomfel-
fogásban a történetiségnek kevés szerepe van, az irodalmi ha-
gyomány inkább valamiféle példatárnak mondható, mintsem 
egy adott kor viszonyaiból érthető, az adott kor színvonalán 
önálló mondanivalóval rendelkező művészi alkotások sorának. 
Ennek a jelenségnek érdekes példája az a történelemszemlélet, 
amely a Csoóri—Kósa-féleDózsa-filmben ölt testet, ahol a for-
radalom erkölcsi problematikájának mintegy a kulisszája, 
ürügye a parasztfelkelés, de ilyenekkel találkozhatunk igé-
nyesebb szemináriumi vagy diákköri dolgozatokban, akár pl. 
Petőfi költészetének feldolgozása kapcsán is. Az etikai-lélek-
tani elemek vegyítése strukturalista terminológiával egy olyan 
kordivat az irodalommal foglalkozó fiatal értelmiség körében, 
amelynek vonzó hatásával pillanatnyilag nehéz az oktatás 
kereteiben megbirkózni. 

Érthető, hogy ez a jelenközpontú, morális fogantatású iro-
dalomszemlélet azokat az alkotókat és alkotásokat helyezi elő-
térbe, akiknél vagy amelyekben valamilyen konfliktushelyzet 
dominál, vagy legalábbis valamilyen módon kimutatható és 
értelmezhető. Ebből az is következik, hogy a felvilágosodás 
korának nyelvművelő-hazafias, társadalmi hasznosságot hir-
dető kultúraszemlélete, racionalizmusa, s ma már naivnak tet-
sző történelmi optimizmusa távol áll egy ilyen típusú érdek-
lődés hatókörétől. De nem járnak jobban a tragikusabb sorsú, 
tépettebb lelkek, a szentimentalizmus képviselői sem, mert 
az ő problematikájuk annyira korhoz kötött, történelmileg 
motivált, hogy sajátos mondandójuk köntöse, a stílus mint 
mesterkélt és túlburjánzó, modoros érzelmesség teljesen elfedi 
gondolataik morális értékét, progresszív tartalmát. A történelmi 
látásnak az oktatási szisztémából, annak anyag-szegénységéből 
következő fogyatkozásai tehát ez esetben is gátolják a mélyebb 
érdeklődéshez szükséges szellemi kontaktus megteremtését. 

Az eddig mondottak alapján joggal kérdezhetnők, hogy 
ezeknek a jelenségeknek mi a közük a felvilágosodás irodalmá-

10 Irodalomtörténet 
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пак oktatásához, amely végül is részben szakmai-tudományos, 
részben pedig módszertani feladat, de mindenesetre kézzel fog-
hatóbb és gyakorlatiasabb probléma, mint a tanulóifjúság lelki 
alkatának, ízlésének és szellemi vonzalmainak képe? N e m nyug-
tathatjuk meg magunkat azzal a tudattal, hogy vannak a kor 
kutatásának jelentős hazai és külföldi eredményei, hogy kézbe 
vehetők jó szakkönyvek, elmemozdító tanulmányok, s e kor-
szak célszerű, alapos oktatásának jól megalapozott hagyomá-
nyai vannak. Kétségtelen, hogy a marxista irodalomtudomány, 
amely Waldapfel József úttörő jelentőségű munkája után már 
számos eredményt ért el e kor feltárásában, s e munkának Szau-
der József tanulmányai ú j lendületet és távlatot adtak, s a kol-
lektív erőfeszítések gyümölcsei is érlelődnek, s a rokontudo-
mányok képviselői mindehhez értékes segítséget adnak, mind 
pontosabbá téve a kor szellemi térképét — egyszóval kétség-
telen, hogy a szaktudomány eredményei, a szaktudomány 
keretein belül, jelentősek és a jövőre nézve biztatóak. Az okta-
tás alapkérdése azonban az, hogy miként lehet ezeket az ered-
ményeket az irodalmi műveltségbe beleágyazni, s miként lehet 
az ezzel a céllal ellentétesen ható tendenciákkal megbirkózni. 
Irodalomtörténészek előtt felesleges a generációváltás proble-
matikájának irodalmi jelentőségét hangsúlyozni. S noha el-
határoljuk magunkat e probléma misztifikálóitól, kétségtelen, 
hogy amennyiben egy életútján elinduló és felnövekvő nem-
zedék szellemi fejlődése egybeesik a társadalmi fejlődés új 
etappjával, óhatatlanul tükrözi gondolkodásában, probléma-
érzékenységében a megváltozott helyzet karakterisztikumait, 
a pozitív és a negatív vonásokat egyaránt. Az oktatási rendszer-
nek s kiváltképpen az oktatási módszereknek számolniok kell 
ezzel a tényezővel, hiszen e sajátos probléma legfőbb megnyil-
vánulási terepe éppen a tanulóifjúság világa. S ebben a tekintet-
ben a tudományos kutatók, irodalomtörténészek mintha későn 
ébredtek volna feladatukra, jó ideig ugyanis a saját maguk ki-
dolgozta koncepciók keretei között oly jól érezték magukat, 
hogy nem is meríthettek igazi ösztönzést az alapigazságoknak 
tetsző kérdések újraátgondolására. 
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A jelen irodalom és a haladó hagyomány viszonya elvileg 
szilárd és megingathatatlan volt, a művészet és a társadalom 
kapcsolata, a művek mondandójának elsődlegessége, a törté-
nelmi látás és gondolkodás igénye az irodalomoktatásba be-
vont anyag rendszerezésének szilárd útmutató princípiumai 
voltak. Meggyőződésünk az, hogy helyesen, s így semmikép-
pen nem kell megváltoztatnunk irodalmi gondolkodásunk 
alapelveit. N e m feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a 
magyar marxista irodalomtörténetírás a polgári tudományos-
sággal való polémiában született meg, s jó sokáig, s különösen 
az oktatásban mind a mai napig magán viseli, hordozza a polé-
mia logikájának következményeit, szinte ellenpontozva a pol-
gári irodalomtörténetírás megállapításait. Ez történelmileg 
szükségszerűség volt, s nem kétséges, hogy irodalomtudomá-
nyunk, az oktatáson keresztül közvetítve, célját a legfőbb terü-
leteken elérte: a polémiákból leszűrt igazságok mindinkább 
evidenciák lettek. Egy idő múltán, s ez természetes, ezeknek 
az igazságoknak a minden szinten való hangsúlyozása, az ú j 
elemek gyér alkalmazása, különösen az alsó- és középfokú 
oktatásban lassanként elszívta a tápanyagot a fiatalság újra 
törő érdeklődése elől. Nem akarjuk ezt az újfajta érdeklődést, 
amely egyébként minden szinten a jobbakra érvényes, ide-
alizálni, hiszen az oktatási kontroll az előbbi tényekből folyó 
meglazulása teret engedett az oktatási rendszeren kívüli infor-
mációknak, kuriózumot hajhászó és sznob magatartásnak. 
De hogy ez így történhetett — nem függetleníthető, szerintem, 
az oktatási szisztéma, hangsúlyozni szeretném, minden szinten 
megmutatkozó gondjaitól, ellentmondásaitól. 

A felszabadulás utáni esztendőkben éppen a korszakhatárok 
új megvonása, az aufklaristák előtérbe helyezése, Bessenyei, 
Kármán és a többiek progresszív eszmékkel átszőtt gondolko-
dása, alakjuk megtisztítása a régimódi pozitivizmus sémáitól, 
tananyagként és tudományos feladatként egyaránt vonzó, iz-
galmas munka volt. A fejlődés későbbi szakában, amikor az 
átgondolt részletkutatások, eredményeinknek a nemzetközi 
tudományossággal való összevetése, a szellemtörténettel foly-

10* 



428 A Társaság munkájából 428 

tátott immár magasabb szintű polémia, a szakma számára to-
vábbra is vonzó maradt, bizonyítja ezt az azóta tudományos 
rangot szerzett kutatók serege. Az oktatás azonban, talán a már 
megszokott sémák nyújtotta kényelem okából, talán az oktatási 
rutin tehetetlenségi erejénél fogva, talán a számos reform köze-
pette nem kellőképpen fejlődött oktatási módszerek miatt, s 
legutóbb a tananyag helyenként radikális csökkentéséből ke-
letkezett, a középiskola és az egyetem között tapasztalható 
műveltségi szakadék következtében — elmaradt a tudományos 
kutatások nyújtotta lehetőségektől. Ma már aggasztóan csök-
ken az e korszak iránt érdeklődő ambiciózus fiatalok száma, 
mind kevesebb szakdolgozat készül, s ha egy-egy évfolyamnál 
szerencsés esetben mutatkozik is némi fellendülés, a tendencia 
iránya, sajnos, nem biztató. 

Mármost okkal és joggal kérdezhetjük, hogy mi a teendő? 
Az első, újnak nem mondható bölcsesség az, hogy a jelenlegi 
keretek között is el lehet végezni a korszak oktatását, ha ehhez 
megfelelő segítség áll rendelkezésre. Ilyen például Társaságunk 
tanári tagozatának legutóbbi kiadványa, amelyben Jobbágyné 
András Katalin elemzi Szauder József Az estve és Az alom c. 
tanulmánykötetét, mégpedig abból a szemszögből, hogy mi-
ként lehet e tanulmánykötet tudományos eredményeit a közép-
iskolai magyartanítás számára hasznosítani? Persze, noha hasz-
nuk nagy és kétségbevonhatatlan, az ilyenfajta kiadványok ön-
magukban nem oldhatják meg a generális problémát. Az oktatás 
tudományos kontrollja akkor valósulhat meg észrevehető mér-
tékben, ha a továbbképzés egész szisztémája fő célként a szak-
mailag hitelesebb, s így világnézetileg, esztétikailag hatéko-
nyabb ismereteket helyezi a középpontba. Tudjuk, hogy e kér-
désben vita folyik, nehéz azonban elképzelni, hogy a szak-
anyagtól elszakított vagy azzal csak lazán, az általánosságok 
szintjén érintkező módszertani és nevelési elvek igazán gyümöl-
csözőek lennének. 

Az is bizonyos persze, hogy a továbbképzési szisztéma gyö-
keres megváltoztatása igen nagy méretű szervezeti intézkedése-
ket, befektetéseket igényel, s ezért a belátható jövőben, ha 



A Társaság munkájából 4 2 9 

merészelnők is magunknak bátorságot venni konkrét javasla-
tok előterjesztésére — aligha valósulnak meg, feltéve, de meg 
nem engedve, hogy a tanügyi hatóságok egyáltalán foglalkoz-
hatnának velük. Ezért nem marad más lehetőség a jelenlegi 
helyzetben, mint a szaksajtó, a tudományos társaságok és intéz-
mények közleményei és vitái révén új és korszerűbb megvilá-
gításba helyezni e kor irodalmának jelentőségét, fokozatosan 
megváltoztatva a korral eddig kapcsolatos sémaszerű nézete-
ket. 

Mert hiszen nem arról van szó, hogy az egy korszakkal fog-
lalkozó szakemberek nem túlságosan népes serege a maga 
szakmai eredményeit érthető elfogultságtól túlbecsülve na-
gyobb mértékben akarja kihasználni az oktatásban adódó lehe-
tőségeket — egy ilyenfajta igény joggal utasítható vissza. A fel-
világosodás korának oktatása — más hasonlóan háttérbe szorí-
tott periódusokkal együtt —, illetőleg az ezzel kapcsolatban 
tapasztalható negatívumok a történeti szemlélet elhalványodá-
sát, a progresszív tradíciók megbecsülésének csökkenését jelzik, 
s végeredményben egy torz, sokszor hamisan aktualizált iro-
dalomszemlélet kialakulásához vezethetnek. Az irodalomtör-
ténetnek mint tudományágnak manapság nem ritkán tapasz-
talható tagadása, különböző divatok gyors terjedése, mint az 
okkal és ok nélkül alkalmazott strukturalista módszerek fel-
lobbanó népszerűsége, megbízhatóan jelzi azokat a gondokat, 
amelyekkel szembe kell néznünk. 

Mindezekkel szemben bizonyos axiómák segítségével szük-
séges leszögeznünk a felvilágosodás irodalmának főbb, az ok-
tatásban érvényesítendő sajátosságait. Először azt említenénk, 
hogy 1772 az új, modern magyar irodalom nagy történelmi 
korszakának kezdete. N e m egyszerű korszakhatár tehát, ha-
nem általános érvényű és az egész későbbi fejlődésre kiható. 
A felvilágosodás irodalmának eszmei táplálója a polgárosodás-
nak a francia forradalomba torkolló folyamata. Mivel ez az iro-
dalom az emberi lét alapkérdéseivel foglalkozik, az ember és a 
világ kapcsolatával, a társadalmi intézmények szerepének tag-
lalásával, az egyéni és kollektív, közösségi erkölcs viszonyának 
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elemzésével — erősen gondolati, intellektuális telítettségű, s 
így ebben a vonatkozásban új vonással gyarapítja irodalmun-
kat, s azóta is ritkán ismételt módon valósítja meg a műalkotás 
és gondolkodás irodalmunkra nem mindig jellemző egységét. 
A felvilágosodás irodalma nem elzárkózó, csak esztétikai hatást 
ismerő irodalom, hanem a közösségnek, társadalomnak, nem-
zetnek hasznot hajtó, ideáit kifejező szellemi tevékenység egy 
válfaja. Ebből a szempontból törvényszerű előzménye a re-
formkori irodalmat éltető „haza és haladás" eszméjének és 
gyakorlatának. A felvilágosodás magyar irodalma a nemzeti 
kultúra megteremtéséért folytatott küzdelem egy jelentékeny 
fejezete, a polgári progresszió terméke. A felvilágosodás iro-
dalmának képviselői jól tudták, hogy az újjászülető, helyeseb-
ben megszülető nemzeti irodalom az európai irodalom része, 
s ezért gondolatilag és formailag meg kell újulnia. Ezért jelleg-
zetesen újító irodalom, amelyben a nyelvi- és stílusreform épp-
oly fontos, mint a különböző műfajok meghonosítása (szép-
próza, dráma), a verselés, a prozódia újjáalakítása, szabályozá-
sa. A kutatások persze egyúttal azt is mindinkább bebizonyít-
ják, hogy ez a folyamat korántsem volt egyenesvonalú, szá-
mos hatásból tevődött össze, számos forrásból táplálkozott — 
ezek felderítése művelődés- és eszmetörténeti szempontból 
egyaránt izgalmas feladat. Tudnunk kell azt is — s ezt egy ideig 
kevéssé hangsúlyoztuk, hogy ezzel az irodalommal együtt élt 
egy hagyományosabb, avultabb nemesi irodalom is, amely 
bizonyos olvasórétegeknél még nagy népszerűségnek örven-
dett. E kétfajta ízlés és világnézet együttélése, egymásra hatása, 
eszmei harca önmagában véve is jól illusztrálja az osztály-
tartalmak irodalmi jelenlétét. 

Tehát elsősorban, gyakorlati lehetőségek pillanatnyi hiá-
nyában, egy szemléleti változást sürgetünk, a tömören jelzett 
korsajátosságok alapján. Úgy hiszem, nem kell most már külön 
hangsúlyozni, hogy ilyen típusú irodalmi ismeretek elhalványu-
lása, érdektelenné válása nemcsak a kor kutatói számára fájdal-
mas, hanem a marxista irodalomszemlélet egészét érinti. 

Valamennyien tudatában vagyunk aimak, hogy az irodalom 
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fejlődése nem fog megállni, s az, amit ú j vagy kortársi iro-
dalomnak nevezünk sok, közöttük remélhetőleg jelentékeny 
művel fog gyarapodni, s a világ más tájain élő írók sem marad-
nak tétlenek. Mindez egyben azt jelenti, hogy az ismeretek 
tovább szaporodnak, az oktatás rendelkezésére álló időkeret 
pedig, legalább ennyire, bizonyosan nem fog bővülni. Sőt, ha 
arra gondolunk, hogy az információk számának növekedése 
a kultúra és tudomány területén egyes ma létező és később létre-
jövő szakágakban ennél sokkal erőteljesebb, sőt viharos ütemű 
lehet, akkor még azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, hogy 
ördögi körbe jutottunk, mert ebben a szűkösségben már sem 
az ördög, sem a kör számára nem marad hely. Mi az mégis, 
ami egy látszólag elsorvadásra ítélt ismeretanyag, például a 
magyar felvilágosodás irodalma, eszmevilága, művelődési 
programja mellett szót emelni késztet? 

Egyebek között az a veszély, amely egyes nyugati országok-
ban már elfogadott tény, hogy az irodalmi hagyomány telje-
sen háttérbe szorul, a fiatal értelmiség érdeklődése iránta lénye-
gében megszűnik, s inkább enyhén nevetséges, mintsem k o m o -
lyan vett történelmi kuriózumként tengődik a köztudatban. 
Ha elfogadjuk azt a megfogalmazást, hogy a művészet, benne 
az irodalom a maga történeti egymásutániságában az emberi 
nem, népek, nemzetek, osztályok fejlődésének emberközpontú 
tükre: akkor világnézeti szempontból is kötelességünk e tük-
röt az elhomályosodástól megóvnunk. Mégpedig éppenséggel 
nem hagyománytiszteletből, netán konzervativizmus okából; 
hanem világképünk humanizálása céljából. A gépi civilizáció 
korában, annak elkerülhetetlen uniformizáló tendenciái köze-
pette ez nagyon is korszerű, jogos igény. 

Az ismeretek szüntelen növekedésével, az úgynevezett túl-
terhelés problémájával iskolarendszerünk úgyszólván minden 
szinten úgy birkózott meg eleddig, hogy a felgyülemlett ú j 
tudnivalókat, a megfelelő késéssel, felvette, s ennek megfelelően 
valamit a régiből kirostált, különösebb strukturális módosítá-
sok nélkül. Ez az irodalomtanításban úgy valósul meg, hogy 
a 20. századi és a kortársi irodalom egyébként teljességgel 
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jogosult, alaposabb oktatása a régebbit szorította szűkebb kere-
tek közé. Tehát, némileg tréfásan szólva, ha egy huszadik szá-
zadi író belépett irodalomba, azt csak úgy tehette meg, hogy 
egy 18. századi udvariasan, régimódi nagylelkűséggel kilépett 
belőle. Igaz, hogy ezt a folyamatot jótékonyan palástolja egy 
elvontan igaz elméleti tétel, hogy tudniillik nem a lexikális is-
meretek a fontosak, hanem az összefüggések. Az egyetemi fel-
vételi vizsgák azt tanúsítják, hogy ezeknek az összefüggéseknek 
a fonalán szerfelett kevés író (sajátosképpen újak és régiek 
egyaránt) jut el az emberi emlékezetben biztosított halhatatlan-
ság hónába. 

Amikor azt állítjuk, hogy a lexikális ismeretek és az össze-
függések emlegetett viszonyáról szóló tétel elvontan igaz, 
akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy gyakorlatilag is igazzá, 
felhasználhatóvá, gyümölcsözővé lehet tenni. Jelenlegi alkal-
mazása ellen agyér eredmények vallanak. Ha azonban minden 
lehetőséget számba veszünk, ahhoz a következtetéshez kell el-
jutnunk, hogy ennek a felismerésnek a nyomán kell tovább 
haladnunk. Á m ennek alapfeltétele, hogy maguk az összefüg-
gések tudományosan megalapozottak, gondolatilag tartalma-
sak, az intellektus számára vonzóak legyenek. Ehhez pedig a 
tudománynak és az oktatásnak, tartalomnak és módszernek 
minden szinten szorosabban kell egymásba kapcsolódnia, mint 
az eddigi gyakorlatban. Csak így érhető el, hogy értékeink 
rangjukhoz méltóan szerepeljenek az egyre szaporodó ismere-
tek sorában. Ehhez vitákra, tanácskozásokra, majd pedig mind-
inkább munkákra, írásban kidolgozott, gyakorlatban kipró-
bált módszerekre van szükség. Ma még csak az elképzelések 
időszakában vagyunk : egyelőre a helyzet vázolásával, az okok 
keresésével foglalkozhattunk. Az a remény éltet bennünket, 
hogy a jövendő idők ifjúsága sem az emléktáblákról fogja 
olvasni némileg hökkenten a régi nagyok érdemeit, hanem 
jut hely az ifjú szívekben az arra méltóknak, mégha a tan-
könyvekben, igen nyomós okoknál fogva, ez már nem mindig 
biztosítható. 

W É B E R ANTAL 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 

PÁLMAI KÁLMÁN 

Az iskolai irodalomtanítás — ha világnézeti és művészi 
hatás dolgában időszerű akar maradni vagy ha azzá kíván 
lenni — nem nélkülözheti az irodalomtudomány jelentősebb 
új eredményeinek ismeretét. Az egyetemi oktatásnak ezért 
fogékonnyá kellene tennie a hallgatókat a nagyobb öntevé-
kenységre, az önművelés folytonosságának napjainkban nél-
külözhetetlen kényszerét kellene beoltania a fiatal tanárjelöl-
tekbe. Ehhez az oktatói tevékenységhez, az újra való érzékeny 
reagálásnak a gyakorlatához nincs szükség sem külön engedély-
re, sem a tanterv vagy a szakmai programok hivatalos meg-
változtatására. Ha egy egyetemi, főiskolai professzor vagy 
oktató számára nem közömbös, mi lesz szaktudományukkal 
a középiskolában, bizonyára arra fog törekedni, hogy sok-
oldalú tájékozottsággal s az ú j tudományos eredmények, vagy 
éppen viták iránti fogékonysággal vértezze fel a friss tanár-
nemzedéket. 

Ami magát az irodalomtörténeti jellegű oktatást illeti: 
műelemzést követelünk, de nem tanítunk stilisztikát, poétikát 
— a középiskolai verstani oktatás már-már a nullával egyenlő. 
Régebben, de a felszabadulás után is néhány évig kevesebb 
eredeti szöveget olvastak a diákok, de megtanulták a magyar 
irodalom történetét, sokat tudtak s a kevesebb tényleges 
szövegismeret ellenére — éppen a poétikai alapozás következ-
tében — fogékonyabbak voltak az irodalomra s igényesebben 
válogattak olvasmányaik között , mert az olvasóvá nevelés is 
feladat volt természetesen. Igaz, hogy akkor nem a magyar 
irodalomórák keretében kellett ismereteket szerezni a világ-
irodalom jeles alkotóiról és műveiről, s filmesztétikai órák sem 
voltak. Ma mindkettő a magyar irodalomtörténet tanításának 
erejét, intenzitását csökkenti. Lehet, hogy kevesebb mű törté-
netileg és esztétikailag alaposabb elemzésével ma is többre 
mehetnénk. 

Mindenesetre örvendetes, hogy a felvilágosodás oktatásának 
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itt kifejtett problémái a szaktudomány és az iskolai irodalom-
oktatás oly igen kívánatos együttműködésének, közelítésének 
sürgős és szükséges realizálására irányították a figyelmet. Újra 
tantervi reform előtt áll a középiskola. Szaktudományunknak 
elemi kötelessége, hogy érdekeit hatásosan és eredményesen 
képviselje az új koncepció kialakításában, s ne engedje, hogy 
az irodalom a pedagógia segédtudományaként másodlagos 
szerepet játsszék a világ s önmagunk, nemzeti kultúránk meg-
ismerésében. 

* 

M E Z E I MÁRTA 

Szerencsés időpontban került sor a felvilágosodás oktatási 
kérdéseinek megvitatására: a tanterv átalakításának, a tan-
anyag csökkentésének és korszerűsítésének munkálatai idején. 
Tankönyveinknek is jobban, érdekesebben, a korszak jellegé-
hez és a tudományos eredményekhez fokozottabban alkalmaz-
kodva kellene tárgyalniok a felvilágosodás irodalmát. Érdemes 
lenne elgondolkodni azon, hogy nem lenne-e gyümölcsözőbb, 
tömörebb és modernebb, ha ezt az időszakaszt tankönyveink 
nem a szokásos nagy írók portréira (Bessenyei, Batsányi, 
Csokonai, Berzsenyi) építené, hanem a folyamat bemutatására, 
a legfontosabb kérdésekre: pl. a magyar felvilágosodás saját-
ságai, korszakai; stílustörekvések: klasszicizmus, szentimen-
talizmus, rokokó. 

Fokozott felelősség hárul ránk is, a korszak kutatóira. N e m 
elég, hogy megszállottan szeretjük ezt a korszakot! Úgy kell 
írnunk, hogy írásainkból — tanárok, diákok, érdeklődők — 
egyaránt megismerjék azt a modern gondolatvilágot, élet-
szemléletet, morális tisztaságot, amit az európai felvilágosodás-
kutatás egyre világosabban tár fel. Érdemes lenne elgondol-
kodni, hogy vajon jól van-e, hogy az esszé műfaja ennyire 
háttérbe szorult, hogy oly kevéssé merjük művelni? Jól van-e, 
hogy csak a kész eredményeket merjük publikálni, a nyitott 
kérdéseket nem? Vajon a jó gondolat, az igényes probléma-
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felvetés nem lehet éppoly része a tudománynak, mint egy 
részletkérdés nagy apparátussal tűzdelt feldolgozása? — Ter-
mészetesen nem az impresszionista, szépelgő esszé feltámasz-
tására gondolok, hanem a műfaj korszerű, elméleti igényű 
újjáformálására, mert igen nagy szükség lenne rá ! N e m titok, 
hogy diákok, érdeklődők még mindig inkább Szerb Antalból 
ismerkednek e korszakkal is, mint a mi írásainkból. Pedig a 
felvilágosodás kutatása nagyot lépett azóta, jelentős eredmé-
nyeink vannak, gazdagabb, színesebb lett a korszak képe. 
Meg kell keresnünk azt a módot, azt a műfajt, amelyben 
eredményeink mellett kutatásaink izgalmát, problémáinkat is 
feltárhatjuk, megszerettethetjük és kultúránk szerves részévé 
avathatjuk ezt a modern, sokszínű korszakot. 

* 

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY 

Jelenleg irodalomoktatásunk két önmagában mechanikus 
elemre tagolódik: történeti adatra és szinkron műelemzésre. 
Az irodalomtörténeti adat önmagában véve nem több holt 
ismeretnél. A tanulókat arra kell nevelni, hogy megtanulják 
a műalkotások élő befogadását. A múltban írott m ű azonban 
csak úgy képes esztétikai viszonyba lépni a mai olvasóval, ha az 
történelmi szemlélettel közelíti meg, az esztétikum úgy hat rá, 
mint „az emberség emlékezete", „az emberiség fejlődésének 
öntudata". 

Az eddig megjelent műelemzések többsége valóban nem 
nevel történelmi szemléletre, holott ez lenne a marxista elemző 
módszer leglényegesebb követelménye. Tisztában kell azonban 
lennünk azzal, hogy a történeti adathoz és a szinkron elemzés-
hez képest a történelmi szemléletre nevelő elemzés nem e két 
önmagában mechanikus elem összege, hanem magasabb szint, 
s ezt a minőségi ugrást nemcsak az oktatásban, hanem még 
a tudományban sem lehet egy nekifutással megtenni. Az egye-
temi oktatók közül többen (pl. Király István vagy Németh G. 
Béla) döntő lépést tettek e cél elérésében. 
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Rendkívül bizonytalanul, igen szerényen azt tételezném fel, 
hogy az iskolai műelemzés elképzelhetetlen a következő 
mozzanatok nélkül: 

1. magának a műnek a szerkezeti elemzése 
2. a mű elhelyezése az életműben 

valamely áramlatban és korszakban 
valamely műfajon és műnemen belül 

3. a műben adott emberi létértelmezés különös és általános 
jellemzése. 

• 

H O N F F Y P Á L 

Számos bírálat érte a hozzászólásokban középiskolai iroda-
lom-tankönyveinket. A Tankönyvkiadó szerkesztői örülnek 
a konkrét bírálatoknak és javaslatoknak (mint amilyen például 
Mezei Mártáé is), de nem sok értelmét látják a tankönyveket 
általánosságban hibáztató, nemegyszer megalapozatlan, szub-
jektív ítélkezésnek. 

Jelenlegi tankönyveink a Művelődésügyi Minisztérium és 
az Országos Pedagógiai Intézet irányításával készültek; azok 
a tananyag megválogatásában és elrendezésében a tantervek 
előírásait és szellemét követik. Megjelenésük idején csaknem 
mindenki elismerőleg nyilatkozott róluk. 

A tankönyv: dokumentum is, amely egy bizonyos iskola-
politikai, tantárgyfejlettségi állapotot rögzít. Lehet, hogy az 
1965-ös helyzethez képest mára már változtak némelyest az 
irodalomoktatásunkat irányító elvek, és sokat fejlődött az 
egyes tanórákon megformálódó metodikai gyakorlat. A tan-
könyvek azonban n e m változnak (nem is változhatnak) állan-
dóan, nem képesek teljes mértékben tükrözni az élet dinamiz-
musát, és ezért tapasztalható bizonyos fázisbeli lemaradás a 
tankönyvek kárára. Ezt azonban a tanárok élő gyakorlatának 
kell megszüntetnie, mert a tankönyv korántsem az egyetlen 
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ismeretközvetítő, csupán a tanítás egyik munkaeszköze, ame-
lyet jól is, de rosszul is lehet alkalmazni. 

Ahelyett tehát, hogy indokolatlan hevességgel és általános-
ságban vagy — s ez a másik véglet — csupán az egyedi sajtó-
hibákra figyelve bírálnánk a jelenlegi tankönyveket, haszno-
sabb arról vitatkozni, hogy 

1. milyen legyen a jövő irodalom-tankönyveinek felépítése, 
struktúrája ; 

2. és milyen módon illeszkedjék az oktatási folyamat egészébe 
a tankönyvek felhasználása. 

Egy elhangzott felszólalással szemben én az érettségi dolgo-
zatokból kiolvasható frázisokat nem a műelemző módszer 
állítólagos sikertelenségével magyarázom. Inkább azzal, hogy 
még csak alig néhány éve indultunk el a müvekkel való be-
hatóbb ismerkedés útján, és a kezdeti bizonytalankodás a régi 
típusú irodalomoktatás örökségeként könyvelhető el, nem 
pedig a műelemzés kudarcául. A helyes és jó műelemzés 
gyakorlata m é g nem terjedt el eléggé, s maguk a tanárok sem 
mind értenek hozzá. A muta tkozó hibák éppen arra kell, 
hogy ösztönözzenek: minél jobban segíteni a tanárok tájé-
kozottságát és biztonságát ezen a téren. 

* 

KOVÁCS FERENCNÉ 

Az elhangzott előadáshoz és főképpen néhány hozzászólás-
hoz volnának reflexióim: 

I. Ahhoz, hogy valaki az oktatás kü lönböző kérdéseiről 
beszélhessen, ismernie kell az oktatás egész folyamatát. Véle-
ményem szerint nem volna haszontalan, ha minden t aná r -
szakos hallgató az egyetem, főiskola elvégzése után néhány 
évet kötelezően gyakorló tanárként is dolgozna. Ily m ó d o n 
megismerhetné az oktatási intézményekben folyó munká t , 
értően és segítően tudna az oktatás kérdéseihez szólni, és t ö b b 
megbecsüléssel tekintene a gyakorló tanárok munkájára. 
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2. Ahhoz a kérdéshez, hogy irodalomtörténetet tanítsunk-e, 
vagy az olvasóvá nevelést tekintsiik-e fő feladatunknak, az 
utóbbi mellett szavazok, ellentétben Pálmai Kálmánnal, aki 
szerint hasznosabb az irodalomtörténeti ismereteket elsajátít-
tatni. A középiskola csak igen kevés irodalomtörténészt nevel, 
sokkal több más szakmát, foglalkozást választó embert. Iro-
dalomtanításunknak csak az lehet a célja, hogy minél többet 
olvasó és ezáltal tudásban, jellemben gazdagabb embert nevel-
jen, ez pedig a puszta tények, adatok megtanításával nem lehet-
séges. Az olvasóvá nevelés módszereit azonban még alapo-
sabban ki kell dolgoznunk. 

3. Kételkedem annak a hozzászólásnak az igazságában, mely 
szerint egy középiskolai tanár képtelen jó tankönyvet írni, 
hogy erre csak irodalomtudós képes. Ú g y gondolom, az 
irodalmat alaposan ismerő, kiválóan felkészült tudós-tanár, 
aki esetleg az irodalomtudóssal ellentétben a tanulók életkori 
sajátságainak is alapos ismerője, igen jó tankönyvet írhat. A 
jó tankönyvnek nem az a kritériuma, hogy ki írta, hanem 
hogy mennyire igaz és mennyire használható. 

• 

MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ 

Gyakorló középiskolai tanár vagyok, így ezzel a szemmel 
néztem, illetve hallgattam mind az előadást, mind a hozzá-
szólásokat. Nagyon örültem annak, hogy az előadás a fel-
világosodás korának tanítási problémáit az egyetem—közép-
iskola összefüggésében is érintette. A mai középiskolai tanár 
nagyon nehéz helyzetben van, mert az intézmény, melyben 
oktató-nevelő munkáját folytatja kettős arculatú: felsőfokú 
intézményekre is előkészítő típusú iskola. S bizony, a közép-
iskola tanáraira nyomasztóan nehezedik az egyetemi felvételi 
vizsga követelménye, mely nyilvánvalóan meghaladja a közép-
iskolai tantervi követelményt. Különösen a vidéki tanároknak 
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jelent ez nagy gondot, mert — éppen a vidék miatt — vala-
mennyi tanuló hátrányos helyzetűnek tekinthető. (Kivételt 
csak a vidéki egyetemi városok jelenthetnek.) Az elhangzottakkal 
kapcsolatban csak néhány olyan kérdéshez szólnék hozzá, mely 
a középiskola érdekeit nézve a legfontosabbnak mondható. 

X. Most a felvilágosodás irodalmával foglalkozó kutatók, 
oktatók, szakemberek állapítják meg, hogy mind az egyete-
men, mind a középiskolában nagyon felszínes ismeretek birto-
kába juttathatjuk csak a hallgatókat. Ezt más korszakkal foglal-
kozó, azt mélyebben ismerő szakemberek is elmondhatják, 
s a magyartanárnak az irodalom valamennyi területén egy-
szerre kell éreznie ezt. Mégis úgy vélem, a felvilágosodás korát 
éri a legnagyobb sérelem. Ez a korszak az, amelyben nemcsak 
a magyar nyelv, de a modern magyar irodalom is megszületett. 
A tankönyveink sokat emlegetett hibáira konkrét példát 
keresve is innen, ebből a korszakból lép elénk talán a leg-
szembetűnőbb : a felvilágosodás korának irodalmát első, máso-
dik, harmadik, negyedik lépcsőben tárgyalja az érvényben levő 
II. o. gimnáziumi tankönyv. Hiába a „lépések" magyarázata, 
— pl. Első lépés: Bessenyei felismeri a művelődés szükséges-
ségét és programot ad — a tanulókban menthetetlenül az 
egymásutániság rögződik, amit az egymás utáni, minősített 
nevek is elmélyítenek. (Bessenyei programadó, Batsányi forra-
dalmár, Kazinczy esztéta, Fazekas népies — s itt vége a „lép-
csőknek", tehát valami egyéb az, amit Berzsenyi, a nemesi 
költő és Csokonai, a felvilágosodás legnagyobb költője jel-
képez.) Tudom, hogy óraszám emelésre nem számíthatunk, 
de az adott óraszámon belül, az anyagrész fontossága miatt, 
feltétlen több órát kellene biztosítani a középiskolában is a 
felvilágosodás korának. 

2. Mezei Márta a jövő tankönyvéről szólt. Teljesen egyet-
értek elképzelésével. Szükséges az egyes korszakokról, azok 
egymáshoz való viszonyáról olyan átfogó képet adni, melyben 
az összefüggéseket megmutatjuk. Az így nyert képbe azokat 
az írókat, műveket is el tudja helyezni a tanuló, amelyeknek 
megismerésére a középiskolában nem kerülhetett sor. Ezért 
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fontos, ha a fiatalokat gondolkodóvá, önállóvá, összefüggések 
felismerőivé és a művészetek értőivé is akarjuk nevelni. Tehát 
nem mondhatunk le az irodalomtanításban sem a Mezei Márta 
által ismertetett koncepcióról! 

3. Itt kapcsolódnék Pálmai Kálmán hozzászólásához, vele 
teljesen egyetértve. A műelemzés kérdését illetőleg szeretném 
hangsúlyozni, hogy — bár divat is! — nem vitatható annak 
szükségessége. De — talán a gyakorló tanár tudja ezt leg-
jobban — nem lehet az elemzett művet és szerzőjét korából, 
a korral való összefüggésből kiragadni ; nem lehet művet ele-
mezni kellő esztétikai, poétikai, retorikai ismeretek nélkül, 
alap nélkül. A jelenlegi középiskolai tanterv mindebből nagyon 
keveset, szétszórtan, nem alapozó ismeretként ad csak. Nem 
elvetendő az elemzés-minta kérdése sem, hiszen enélkül valami 
olyant akarunk végeztetni tanulóinkkal, amire tanulmányaik 
során nem kaptak példát. (A műelemzés sajátosságából adódik, 
hogy nem válhat sematikussá ezzel az elemzés. Különben is 
csak a legelemibb elemzési ismeretek elsajátításához szükséges 
a modell.) 

4. Különböző szempontból került megvilágításra a mű és 
olvasójának szubjektív kapcsolata. Középfokon semmi körül-
mények között nem zárható ki a személyes kapcsolat, csak 
így van arra mód, hogy az irodalmat, de bármely művészetet, 
a tanulókkal megszerettessük, a viszonylag száraz modern 
műelemzéssel ne elriasszuk hallgatóinkat, hanem a m ű mélyebb 
megértőivé, megszeretőivé tegyük őket. Ez pedig majdnem 
kizárólag a pedagóguson múlik! 

5. Az élő irodalom oktatásáról szeretnék még szólni. Elen-
gedhetetlenül szükségesnek tartom annak ellenére, hogy vala-
miféle újfajta sznobizmus ennek, és csak ennek a művelését, 
ismeretét kezdi követelni. Eléggé mechanikus, megkésett és 
merev a mai magyar irodalom tanítása a mai középiskolában. 
Célravezetőbbnek tartanám itt is, ha egy áttekintő képet 
kapnának a tanulók, s ebbe a képbe helyeznék el a négy év 
mai magyar irodalom óra anyagát, amit szakkörön rendszeres 
folyóirat- és könyvolvasással bővítenének. 


