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helyesírási következetlenségéről avagy a gépelés kiigazítandó gyarló-
ságairól van-e szó. 

Az ízléses borítójú füzet a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tár sokszorosító üzemében készült. Más köteteiket szintén ismerve, úgy 
véljük, hogy kissé nagyobb technikai igényességgel ugrásszerű javulás 
lenne elérhető. A gömbfejes írógép alkalmazása, a sorkizárásos kézirat-
tükör megjelenésében is a szakkönyvek külleméhez közelítené ki-
adványaikat anélkül, hogy a költségeket számottevően emelné. A közölt 
tartalom, a munkatársak mozgósította szellemi erőforrások megér-
demelnének ennyivel többet is. (Borsod-Miskolci Füzetek. Irodalom-
történet. Dokumentatio Borsodiensis HL, Miskolc 1981.) 

KERÉNYI FERENC 

FIOLÁNÉ KOMÁROMI GABRIELLA: 
A HETVENES ÉVEK IFJÚSÁGI REGÉNYEI 

Fioláné Komáromi Gabriella az elmúlt évtized ifjúsági irodalmáról 
ad áttekintést könyvében. (Ez több, mint százötven, 1 0 - 1 4 éves korú-
akhoz szóló regunyt jelent.) Vállalkozása azért figyelemre méltó, mert 
az ifjúsági regény területe szinte fehér folt az irodalomtörténetben, s a 
kritika is igen gyéren vesz róla tudomást. A köztudatban az ifjúsági 
irodalom nincs a szépirodalommal egyenértékű helyen, s kimondatlanul 
is ki van rekesztve a művészi értékű irodalom köréből. A felnőtt olvasók, 
de sokszor maguk az írók is lektűrként kezelik, nem tekintik esztétikai 
értéknek a műfaj termékeit. Ez a felfogás pedig teljesen alaptalan, s 
főként igazságtalan, nem annyira az ifjúsági regénnyel, mint inkább az 
ifjúsággal szemben. Semmi nem indokolja, hogy az esztétikum a fel-
nőttek privilégiuma legyen; az esztétikai befogadás képessége nem kötő-
dik életkorhoz, legföljebb a befogadás tudatossági foka. (Gondoljunk 
például a népmesék esztétikumára.) Az irodalmi élmény gyermek cs 
felnőtt számára egyaránt a világ megismerésének egyik módja. A kettő 
között nincs éles határvonal. Hogyan lépjen át felnőtt korában a mű-
vészi értékek befogadásának szintjére az, akitől gyermekkorában elzár-
ták ezeket az értékeket? Miért nevelődjön a mai kamasz értéktelen -
vagy annak mondott - műveken, amikor a valóság elemi megismerésé-
nek igénye éppen ebben az életkorban a legintenzívebb? 
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Erre az elméleti (valójában nagyon is gyakorlati) kérdésre mutat rá 
Komáromi Gabriella, amikor megpróbálja eloszlatni az ifjúsági regény 
körüli csöndet. Nem azáltal teszi ezt, hogy nézeteit fejtegeti, hanem úgy, 
hogy esztétikai mérce elé állítja az ifjúsági regényt. „ . . célom sem lehe-
tett más, mint az értékek kimutatása, felfedezése". — úja az Előszóban. 
„A legértékesebb regényekre összpontosítottam figyelmemet, valamint 
tünetekre, jelenségekre. Eközben éltem az ellenpéldák felmutatásának 
lehetó'ségével is." Mielőtt azonban belekezdene a konkrét regények 
felvonultatásába, tárgya meghatározását is fontosnak tartja; felvázolja 
az ifjúsági regény műfaji kritériumait. Az ifjúsági regénynek - ahogyan 
általában a regénynek - mindenekelőtt ki kell állnia a valósággal való 
összevetés próbáját. 

A különbség csak annyi, hogy itt az összevetést a kamasz olvasó 
tudata végzi, a maga ismereteinek, világról alkotott elképzeléseinek 
megfelelően. A megkülönböztető jegyek tehát elsősorban az ifjúsági 
regény olvasóinak életkori sajátosságaiból fakadnak. S mivel e művek 
„ . . . címzettje a kamasz", ezért a korosztály olvasói igénye a szerző 
szerint legfőképpen a kalandosság, és egy olyan világ megjelenítése, 
melyet önmagára vonatkoztathat. Ezért fontos, hogy a jó ifjúsági 
regények mindig a gyermeki tudat szemszögéből, látásmódjával ábrá-
zolják a világot. Az életkori sajátosságok azonban nem jelentik azt, 
hogy a regénynek leegyszerűsített világképet kell (lehet) átadnia. A 
hamis megismerés itt is hamar lelepleződik. „A cél így az lehetne: teljes 
világot - a gyerekek szemmagasságaból!" Tévúton jár tehát az az író, 
aki az ifjúsági regényt „könnyű műfajnak" tekinti; a jó ifjúsági regény 
produkálása valójában az egyik legnehezebb írói feladat. 

Nem elég ismerni azt a valóságot, melyet ábrázolni szándékozik a 
szerző, azonosulnia kell a 1 0 - 1 4 évesek érzelmi világával, szemlélet-
módjával is. S mindehhez meg kell találnia a megfelelő művészi formát. 
Fioláné Komáromi Gabriella ezeknek az elveknek a jegyében végzi 
további vizsgálódásait. A hetvenes évek ifjúságiregény-termését tematikus 
csoportokba foglalja, s külön-külön fejezetekben elemzi az egyes csopor-
tokba tartozó műveket. Az egyes témáknál említésre kerülő regények 
közül mintegy ötvenről olvashatunk részletesebb, hosszabb elemzést 
(határainkon túl élő magyar írók műveiről is). 

Komáromi Gabriella a műveket elsősorban a regényidő szerint rend-
szerezi, s ezen belül vizsgálja azokat további tipikus témák és jelenségek 
szerint. így kerülnek külön fejezetekbe a régmúltban játszódó törté-
nelmi regények; л félmúltat ábrázolók, melyek a húszas-harmincas éve-
ket, a második világháború éveit és a háború utáni időket jelenítik meg 
(s itt kerülnek tárgyalásra az önéletrajzi ihletésű, gyermekkorról szóló 
regények is). A jelenben játszódó munkák vizsgálatának középpontjába 



az ún. „vakációs-regények" kerültek (mivel ezek vannak túlsúlyban). És 
végül sor kerül a jövőt előrevetítő művekre is, az ifjúsági sci-fire, s ezen 
belül a kamszoknak nyújtott jövőkép bemutatására. A régmúlt és a 
jövő fejezetei a könyv végére kerültek. Nem önkényes elrendezés ez, 
mivel a félmúltat és a hatvanas-hetvenes évek jelenét feldolgozó művek 
azok, amelyek a legközvetlenebbül hordozzák a máig ható, máról és 
mának szóló információkat, s ezért ezeknek elemzése elméleti összeg-
zést kíván meg. Mielőtt tehát a régmúlt történelembe utaznánk, a szerző 
külön fejezetet iktat be, mely a7 eddigi következtetések összefoglalása, 
a példákból leszűrt jsszegzés; az ábrázolt valóság összevetése a mai 
valósággal. Ez a fejezet összképet ad arról, milyen szociológiai infor-
mációk jutnak el a gyerekekhez e regényeken keresztül, hogyan jelenik 
meg bennük a társadalmi rétegződés, a társadalmi viszonyok, a gyereke-
ket körülvevő környezet (falu - város); a társadalmi konfliktusok közül 
melyek és hogyan ültetődnek át az ifjúsági regénybe. 

A regényidőn belül Komáromi Gabriella a tipikus témák és tipikus 
ábrázolási módok szerint is csoportosít. Számba veszi a kaland és a 
mindennapiság kapcsolatát, a művekben tükröződő gyerek-felnőtt kap-
csolat típusait, a gyermekmagány ábrázolását; a gyerek- és felnőtt-hősök 
által nyújtott magatartás- és életmodelleket. Értékeléseiben fontos sze-
repet kap, hogy az ifjúsági regényben olyannyira nélkülözhetetlen kaland 
az életpótlék vagy életminta szerepét tölti-e be, és hogy mennyire 
helytálló vagy más esetben hamis és sematizált az a világkép, melyet az 
adott regények felkínálnak. Ez utóbbi szempont a történelmi regényeknél 
éleződik ki leginkább. Itt ugyanis két végletet mutat ki a szerző: a 
romantikus heroizálás és hamis deheroizálás végleteit, s mindkettő a 
történelemszemlélet torzulásához vezet. Kevés olyan kivételt találunk, 
ahol a fikció és a valós történelmi tények egészséges egyensúlya alakult ki, 
s az író nem bonyolódott a didaktikus általánosítások útvesztőjébe. 

De a hetvenes évek ifjúsági irodalmából kirajzolódó jövőkép hason-
lóképpen nem megnyugtató a művészi ábrázolás szempontjából: vagy a 
túlzott optimizmus és leegyszerűsítés jellemzi, vagy pedig egyáltalán 
nem beszélhetünk jövőképről, legföljebb jövő-fantazmagóriáról. 

A tanulmány az ifjúsági regényeket műfajok szerint is rendszerezi 
(kalandregény, úttörőregény stb.), kérdés azonban, mennyire jogosult 
itt műfajokról beszélni, hiszen a téma nem feltétlenül műfaj-konstituáló 
tényező. 

Végül tekintsük át a szerző elemzési szempontjait, melyek -
szerinte - az egyes regények művészi-esztétikai értékét meghatározzák. 
Elsőrendű követelményként az átélhetőséget tartja számon, a gyerek-
olvasó azonosulási lehetőségét a regény világgal. Elemzéseiben szamon-
véri a lélektani- és társadalmi hitelességet, a cselekmény kellő motivált-
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ságát, a megszerkesztettséget, a tartalom és forma egységét. Vizsgálja a 
jellemek összetettségét is, a természet szerepét a műben, a történelem 
megjelenési módját. Mindebbó'l leszűri véleményét a közvetített infor-
mációk mennyiségére és minőségére, az átadott világkép differenciált-
ságára vonatkozóan, s kitér az esztétikai minőségek megjelenésére is az 
ifjúsági regényben. 

Elemzései sokszor mégis vázlatosak maradnak, amit anyagának ha-
talmas mérete is magyaráz. A feldolgozás első lépéseként talán ered-
ményesebb lett volna más munkamódszerrel közelíteni a témához, az 
össztermésből egy reprezentatív mintát választani, és e kisebb mennyi-
ségű anyag kimerítőbb elemzéséből leszűrni a tipikus jelenségeket. S 
ezután a teljes anyaggal való összevetés már könnyebb, rendsze-
rezettebb lehet, és lehetőséget ad a következtetések további elmélyíté-
sére, korrigálására. így azonban a szerző igényeinek, kívánalmainak elvi 
kifejtése néhol hiányos, a felületen marad, ami nem egyértelműen 
tartalmi, inkább stílusbeli kérdés. Többször ír le bővebb kifejtés, magya-
rázat nélkül általánosságokat (pl.: „A kifejezés átlagossága, a nyelv 
hétköznapisága azonban rontja művének értékét." 134.), vagy akarat-
lanul is didaktikusságot számonkérő megjegyzéseket („Kevesebb a pél-
daképként megőrizhető gyerekhős is ifjúsági regényeinkben, mint sze-
retnénk!" 142.); „Kevés a regénybeli példa arra is, hogy a történelem 
válságos pillanataiban a főurak és jobbágyok szövetsége is megszület-
het." (172.) Ilyenkor inkább külsődleges vagy szubjektívnek érződő 
szempontok érvényesülnek, nem az elemzésekből adódó következte-
tések. 

Másutt pedig éppen az állásfoglalás hiányzik, s a szerző csak a 
szakirodalomból vett idézeteket használja érvként. A szakirodalomra 
való utalás egy gondolatmenet alátámasztását is szolgálhatja, de nem 
tudunk mit kezdeni például az ilyen - kommentár nélküli - hivatkozá-
sokkal: „Az író optimizmusa mellett egy elv is állhat, amelyet Dieter 
Baacke így fogalmaz meg: 'Az ifjúsági könyvek legfőbb feladata azt a 
szociális valóságot feltárni, amelyben a fiatal él. A szerző igyekezzék 
művében egy mainál valamivel jobb világot ábrázolni'." (99). 

S úgy tűnik, túl gyakran él Komáromi Gabriella sokszor fölösleges 
világirodalmi összehasonlításokkal elemzései során. Ez néha inkább 
zavaró, mint a megértést segítő, mivel összehasonlításai nem mindig 
lényegiek (ahol például a témaválasztásra vonatkoznak), ezért funkciót-
lanok. De e módszerbeli egyenetlenségek mellett mégis nagy érdeme 
ennek a munkának, hogy az ifjúsági regényt „legalizálja", megkísérli a 
szépirodalom rangjára emelni; és olyan áttekintést ad erről a hatalmas 
méretű anyagról, mely kiindulópont lehet a további vizsgálódások el-
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mélyítéséhez. A betűrendes mutató és a hetvenes évek ifjúsági regényei-
nek bibliográfiája külön segítséget nyújthat majd ehhez. (Tankönyv-
kiadó, 1981.) 

KISS ESZTER 

TÓTH LÁSZLÓ: VITA ÉS VALLOMÁS 

A kötet Elöljárójában joggal állapítja meg Tóth László, hogy 
„ . . . harminckét esztendő kellett ahhoz, hogy az első csehszlovákiai 
magyar írói interjúkötet megszülessen. A maga remélt erényeivel és 
valószínű hiányaival együtt . . . Nemzetiségi irodalmunk, írásbeliségünk, 
szellemi életünk egy bizonyos belső szükséglete hívta életre, s ez adja 
meg funkcióját . . ." (11.) Mint szerző jelzi: húsz beszélgetésből tizen-
kettőt (Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Dobos László, 
Duba Gyula, Gál Sándor, Rácz Oliver, Tőzsér Árpád, Turczel Lajos, 
Varga Imre, Veres János, Zalabai Zsigmond) választott ki e kötetbe. 

Mint alább vázlatunkból kiderül, nem holmi gáncsként írjuk le 
azonnal, itt, az elején, hogy éppen a sokféle megközelítési lehetőség 
nyújtotta lehetőséggel élve, nagyon hiányzik e kötetből négy vélemény, 
arc közelképben: Batta György, Csanda Sándor, Szeberényi Zoltán, 
Török Elemér. Mindahányan különbözőképpen egészítették volna ki a 
megjelent vélemények spektrumát. Más-más megközelítéssel. Gazdagabb 
lett volna a kötet. 

Bizonyos, hogy e kötetet valamiképpen - objektíve — már „elő-
készítette" két másik, az 1977-es megjelenésű könyv: Csanda Sándor: 
Szülőföld és irodalom, s még inkább A Csallóköztől a Bodrogközig c. 
gyűjtemény. Ti. ez utóbbi már közel hozza az írók, kritikusok, költők 
és irodalomtörténészek emberi arcvonásait. A közelkép, miként Tóth 
László kötetében — bensőségessé teszi a történelem, az irodalom folya-
mának már-már objektivált, s néha irodalomtörténetté is merevülő 
vonásait. Nemzedékeket hoz össze, s távolít is el egymástól. 

Az idő (Idő), a történelem bugyraiban felgyülemlett sok-sok tapasz-
talat, keserűség, újra és újra nekifeszülés bomük ki e beszélgetésekből. 
Pontosabban: letűnt és új társadalom, a nemzetiségi lét, a híd-szerep, a 
kritika és a műfajok problémái, a nyelv, és nem utolsósorban Fábry 
Zoltánhoz (általában az „első nemzedékhez" való kapcsolódás) kötő-
dés, de annak jelzése is, miben és mennyire, müy mértekben kell ma 
már, eme „harmadik nemzedéknek" óhatatlanul eltérni a korábbi köve-
telményektől A csehszlovákiai magyar irodalom, egészében: lépést akar 

18 Irodalomtörténet 1983/2 


