
AZ OKTATÁS 
MŰHELYÉBŐL 

LUKÁCS GYÖRGY -
KÖZÉPISKOLÁS FOKON 

„ . . . nyolcadikos gimnazista 
koromban színházkritikusi meg-
bízatást kaptam a Magyar Sza-
lon cimű . . . újságnál . . . Ennek 
irodalmi fejlődésemben az volt 
az újabb következménye, hogy 
fiatalkori szemtelenséggel — ti-
zennyolc éves koromban — szem-
behelyezkedtem az egész magyar 
kri t ikával" .1 

Lukács György, aki gimnazista korában Ibsen és Haupt-
mann modorában ír drámákat, majd színikritikákat, s érett-
ségiző diákként Benedek Marcellel és Bánóczi Lászlóval 
modern színházat alapít, századunk nyolcvanas éveiben 
bevonul a középiskolai irodalomoktatásba. A tizenévesek 
ismerkednek Lukács esztétikájának, realizmus-koncepció-
jának, katarzis-értelmezésének néhány fragmentumával. 
Az irodalom iránt behatóan érdeklődő gimnazisták Lukácsot 
olvasnak. De mi ebben a rendkívüli? Vajon nem magától 
értetődő, hogy Lukács esztétikája végre helyet kapjon a kö-
zépiskolai irodalomoktatásban, természetesen ott, ahol az 
életkori sajátosságok ezt minden erőszakoltság nélkül lehe-
tővé teszik ? A fenti kérdésre adható válaszok — valljuk be — 
a határozott „igen"-től a kategorikus „nem"-ig terjednek. 

1 Beszélgetések Lukács Györggyel. In : Emlékezések. (Szerk . : V e z é r 
E r z s é b e t ) B p . 1 9 6 7 . 18. 
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Az „igen" válasz hívei azzal érvelnek, amit a néhány évvel 
ezelőtt elfogadott, a gyakorlatban kipróbált, s bevált magyar 
irodalomtanterv fogalmaz meg. Eszerint a gimnáziumi neve-
lés egységes folyamatában az esztétikai nevelésből az iro-
dalomtanításnak kell a legnagyobb feladatot vállalnia, hozzá 
kell járulnia az érzelmi és értelmi neveléshez, tervszerűen 
kell fejleszteni a tanulók esztétikai befogadóképességét, 
ítéletét, irodalmi ízlését. Mindehhez szükség van az ítélet-
alkotásban használt alapvető esztétikai fogalmakra is,2 

így — többek között arra is, amit a lukácsi örökség foglal 
magába. 

A fenti kérdésre „nem"-mel válaszolók érvei — kissé 
leegyszerűsítve — így foglalhatók össze: Lukács életműve, 
irodalomelmélete, esztétikája, vagy éppen egyes meghatáro-
zásai, kategóriái erősen vitathatók, ezért nehezen vagy egy-
általán nem taníthatók, különösen nem középiskolás fokon. 
Egyébként is régi igazság, az iskolai oktatásban csakis az 
kapjon helyet, amit a tudomány már megvitatott és elfoga-
dott, ami „leülepedett", amit a valóság „szentesített". A gim-
náziumi oktatásban - mondják e felfogás hívei — ne közöl-
jünk egzakt ismereteket, ezoterikus gondolatokat, mert az 
a tizenévesek számára felfoghatatlan, megtaníthatatlan. 

Persze lehet találkozni „közbülső" véleményekkel is, akad 
bizonytalanság a tekintetben, hogy vajon Lukács való-e 
vagy sem a középiskolai irodalomoktatásba. De ezen ne is 
csodálkozzunk, tanárgenerációk egész sora került ki éveken 
keresztül az egyetemről anélkül, hogy Lukácsról, Lukács 
filozófiájáról, esztétikájáról bármit is hallott volna, vagy ha 
igen, hát az sem szolgálta mindig oeuvre-jének érdemi meg-
ismerését. 

2 A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Tantervi útmutató. Magyar 
irodalom I— IV. osztály. (S. Forgács Anna munkája.) Készült az 
oktatási miniszter rendeletére, az Országos Pedagógiai Intézet irá-
nyításával. Bp. 1979. 
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A Lukáccsal kapcsolatos előítéletek, filozófiájának, eszté-
tikájának vagy politikai-ideológiai írásainak és szerepeinek 
kétségtelenül több vonatkozásban is ellentmondásos és 
vitatható volta, s nem ritkán a vele kapcsolatos végletes — 
elutasító — megfogalmazások, nemkülönben egyes munkái-
nak — gondolunk itt elsősorban a fiatalkori írásaira, de 
nemcsak azokra — valóban nehéz nyelvezete, stílusa, inkább 
elidegenítette, mintsem vonzotta a pedagógusok egy bizo-
nyos részét. Előbb az averziókat kellett (és kell) legyőzni 
ahhoz, hogy megnyerjük filozófiája, esztétikája számára az 
irodalomtanárokat. 

A jég ma már megtört, az irodalomtanárok döntő több-
sége (és nem csupán a fiatal generációhoz tartozók) érdeklő-
déssel fordul Lukács felé. Tisztában vannak azzal, hogy 
Lukács szellemi műhelyébe behatolni nem könnyű, de vállal-
ják az ezzel járó erőfeszítéseket. E sorok írója több olyan 
irodalomtanárral beszélt, akik elmondták, mélységesen saj-
nálják, hogy nem találkoztak korábban Lukács műveivel. 

De persze akadnak olyan tanárok is, akik számára pl. 
Lukács esztétikája ma is kemény dió, akik csupán annak 
közlésére szorítkoznak a tanítási órákon, amit a tanterv és a 
tankönyv előírásai alapján elkerülhetetlenül szükségesnek tar-
tanak. Ez a megállapítás - tudjuk — mindaddig megalapo-
zatlan, amíg nem támaszkodik megfelelő felmérésekre, ame-
lyek azonban e sorok írójának nem álltak rendelkezésére. De 
különben sem volt szándékunk az „ítész" szerepében tetsze-
legni, s olyan kérdésben állást foglalni, amelyben nem érez-
zük magunkat illetékesnek. Tanulmányunk nem vállalkozik 
többre, minthogy végigpásztázza a gimnáziumi irodalom 
tankönyveket, felderítse bennük azokat a passzusokat, 
amelyekben hivatkozás történik Lukácsra, hogy azután ezek 
alapján választ próbáljunk adni a következő kérdésekre: 
Hogyan találkoznak a tizenévesek Lukács gondolataival? 
Sikerültnek mondható-e ez a találkozás? Alkalmas-e arra, 
hogy felkeltse a további érdeklődést Lukács munkássága 
iránt? Vajon súlyának és jelentőségének megfelelően szerepel 
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Lukács a szóban forgó tankönyvekben és a tananyagban — 
figyelembe véve természetesen az életkori sajátosságokat? 
Vajon tudják-e gimnazistáink, hogy Lukács „életműve a 
XX. századi magyar kultúra csúcsteljesítményei közé tarto-
zik"?3 

Tudvalevő, hogy az 1979-ben elfogadott magyar irodalom 
tanterv, amely a korszerű irodalomoktatás elveire épül fel, 
utat nyitott egy sor addig a tankönyvekben nem szereplő 
alkotó és alkotói szemlélet számára, így többek között Lukács 
számára is. A tantervi útmutató hangsúlyozza: a tananyag 
korszerűsítése elsősorban azt jelenti, hogy az irodalomtudo-
mány újabb eredményeit is figyelembe véve: 1. új témakörök; 
2. az előző tantervben nem szereplő alkotók, alkotások, vala-
mint művészetelméleti ismeretek kerültek be az új tantervbe. 
Az új tanterv anyagának kiválasztásában és elrendezésében 
érvényesült az a törekvés, hogy a gimnázium tananyaga 12 
év (általános iskola + középiskola) egységes irodalmi-
művészeti nevelés-oktatás anyagának szerves része, ill. 
betetőzése legyen; eszmei, esztétikai és pedagógiai szem-
pontból egyaránt értékes művek szerepeljenek a tananyag-
ban; ismerjék meg a tanulók nemzeti irodalmunk értékeit, 
sajátosságait, nagy fordulópontjait; nemzeti irodalmunk-
nak a világirodalommal való összefüggéseit. A tanterv kiemeli 
a realizmus centrális értékének voltát, tudatosítja a szocialista 
realizmusnak a megelőző korok realizmusával azonos és meg-
különböztető vonásait. Az ott megfogalmazott követelmé-
nyek szerint a tanulóknak tudni kell alkalmazni a tantervi 
anyagban szereplő művészetelméleti ismereteket az adott 
művekre és az adott korokra, valamint az egymástól egészen 
távol eső korszakokra. Fontos ugyanis, hogy a történeti 
szempontú általánosítás alapján váljon a tanulók számára 
mélyebbé és értetté az ismeret, a fogalom. És végül: az új 

3 Tökei Ferenc: Lukács György és a magyar kultúra. In: Lukács 
György és a magyar kultúra. (Szerk. : Szerdahelyi István.) Bp. 1982. 10. 
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tanterv és tananyag tegye lehetővé korunk társadalmi igé-
nyeinek megfelelő műveltségi anyag megismerését.4 

Mindezt figyelembe véve a legsikerültebbnek az I. osztá-
lyos gimnáziumi irodalom tankönyv mondható,5 amelyet 
a Művészet — valóság — érték című fejezet indít. Az érték-
elméleti szempont bevezetése a legfontosabb szemléleti 
különbség az előző tankönyvhöz képest. Ennek szükségessé-
gét az Útmutató írója így indokolja: 

„A költőnek, írónak a megjelenített jelenségekhez való viszonya, 
magatartása, értelmi, intellektuális ítélete sohasem elvont-fogalmi 
formában van jelen a műalkotásban . . . A világkép a mű minden 
rétegében, mozzanatában kifejezésre jut, de legfőképpen annak 
értékszerkezetében: azaz a megjelenített világ összetevőinek pozitív 
vagy negatív minősítésében . . . s az értékek változásában, egymással 
való szembesítésében, összeütközésében. . . : ennek tudatosítása 
nemcsak az irodalmi nevelés számára hasznos, hanem emberi mivol-
tunk, környezetünkhöz, a valósághoz való viszonyunk jobb megisme-
réséhez is vezet."6 

A tankönyv éppen az értékszempont alapján készteti 
állásfoglalásra, ítéletalkotásra a tanulókat. A tankönyv — a 
tanár segítségével — tudatosítja azt a tényt, hogy egy-egy 
irodalmi műnek nemcsak egyetlen helyes értelmezése lehet-
séges, és szinte sugallja, hogy csak a fejlett befogadói készsé-
gekkel rendelkező ember tud választani a lehetséges értelme-
zések között. 

A költészet hatalma c. részben kapnak eligazítást a diákok 
arról, hogy egy művészi alkotás miért kelt hatást a befogadó-
ban és ezt hogyan éri el : A katarzist mint fogalmat és mint 
művészi-lelki élményt Arisztotelész és Lukács György felfo-

4 A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. I. m. 15. 
5 Ritoók Zsigmond—Szegedy-Maszák Mihály—Veres András: 

Irodalom a gimnázium I. osztálya számára. Bp. 1984.5 

6 Útmutató a gimnázium I. o. irodalomkönyvének használatához. 
(Szerk.: Mész Lászlóné; írták: Mész Lászlóné, Ritoók Zsigmond, 
Szegedy-Maszák Mihály, Veres András.) Bp. 1980. 11—12. 
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gásán keresztül illusztrálják a szerzők. Rámutatnak arra, 
hogy míg Arisztotelésznek a „megszabadulás" és a „megtisz-
tulás" értelmében vett katarzisa csupán a tragédiában honos, 
olyan összetett élményt jelent, amelyben együtt van jelen a 
megrázkódtatás és az öröm, az erkölcsi felszólítás és a gyö-
nyörűség, Lukács egészen szélesen értelmezi a katarzis 
fogalmát, kiterjeszti mindenféle műalkotás befogadását 
kísérő élményre.7 

A tankönyv idevonatkozó passzusa hangsúlyozza, Lukács-
nál kiemelt szerepet kap az erkölcsi motívum. A műalkotás 
az élmény előtti és utáni énre való hatás gyakorlásával vált 
ki a befogadó szubjektumban olyan érzést, amely új irányt 
szab az érzelmeknek és a szenvedélyeknek. Természetesen 
csak a valóban értékes művészi alkotások váltanak ki ilyen 
katartikus hatást. A lukácsi katarzisértelmezés a szövegben 
már fel van oldva, Az esztétikum sajátosságában megfogal-
mazott nehezebb veretű szöveget „fordították le" a szerzők 
a tizenévesek megértési-befogadási szintjére. 

A II. osztályos irodalomtankönyv szerzői felhívják a fi-
gyelmet Lukács Madách interpretációjának kettősségére. 
Egyfelől arra, hogy Lukács Az ember tragédiáját nem tar-
totta drámának, másfelől erőteljesen hangsúlyozta a mű 
egyéb vonatkozásban felmutatható értékeit. A szóban forgó 
szövegrész így hangzik: „Marxista esztétikánk kiváló műve-
lője, Lukács György azon az alapon marasztalta el Az ember 
tragédiáját, hogy nem dráma", amiből „egyáltalán nem kö-
vetkezik, hogy Madách műve ne lenne igen nagy hatású köl-
tői alkotás".8 És ez egy fontos momentum, mert gyakorta 
lehet találkozni olyan Tragédia értelmezésekkel, amelyekben 
a szerzők egyértelműen csak a kritikai, elutasító Lukácsot idé-

7 Ritoók Zsigmond, stb. : Irodalom a gimnázium I. osztálya szá-
mára. I. m. 59. 

8 Szegedy-Maszák Mihály— Veres András— Bojtár Endre— Hor-
váth Iván—Szörényi László— Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimná-
zium II. osztálya számára. Bp. 1984.4 338. 
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zik a maguk álláspontjának igazolására. A diákok itt ízelí-
tőt kapnak abból, hogyan lehet és kell egy alkotót, egy mű-
vet, a maga ellentmondásos voltában megközelíteni. Nos, 
Lukács valóban elmarasztalja Az ember tragédiáját, éspedig 
azért, hogy nélkülözi az igazán drámai elemeket. Szerinte 
ugyanis a drámai jelenetek logikája a cselekvés logikája, s 
ahol ez hiányzik, önkényes egymásutánná válik az, aminek 
szerves egymásból következésnek kellene lennie. Madáchnál 
nem az történik - jegyzi meg Lukács - , amit a helyzetek és 
jellemek belső hajtóereje előír, hanem az, amit az író tételei 
illusztrálása szempontjából szükségesnek tart. És a mondot-
tak alátámasztására Lukács felhozza Az ember tragédiája 
francia forradalmat ábrázoló jeleneteinek drámaiatlanságát. 
Azonban Lukács nem áll itt meg, kimutatja, hogy Madách 
világképének ellentmondásos voltából : az objektíve kifejezés-
re jutó antidemokratizmus és az ugyanakkor szubjektíve meg-
nyilvánuló haladó érzelmű, odaadó hazafiság összebékíthe-
tetlenségéből következően „Madách alakjai nem annyira va-
lóságos aktív részvevői a történelmi konfliktusoknak, mint 
inkább utazók a történelem egyes jelenetein keresztül".9 

Ismeretes az is, hogy Lukács nem hallgatta el, a Tragédia 
minden ellentmondása ellenére is nagy hatással bíró mű, 
amiből következik, hogy a drámai érték és a színpadi hatás 
nincsenek feltétlenül korrelációban. A Madáchcsal kapcso-
latos legendák lerombolása csak annyit jelent — figyelmez-
tet Lukács —, hogy jobban látjuk, milyen problémákkal 
vívódott az író, melyekkel tudott, melyekkel nem tudott 
megbirkózni. 

„Madách alapkoncepciója felett gyakorolt bírálatunk tehát nem 
jelenti a mű egyes költői értékeinek merev tagadását. Madách helye 
— fejezi be érvelését Lukács — a magyar haladó hagyományok sorá-
ban már biztosítva van."10 

9 Lukács György: Madách tragédiája. In: Magyar irodalom-
magyar kultúra. Bp. 1970. 572. 

101. m. 573. 

9 It 85/2 
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A III. osztályos irodalomkönyvben kapott helyet a 19. 
század uralkodó műfaja: a regény, s jelesül a realista regény.11 

A szerzők jelzik a „realizmus", a „realista" kifejezések sok-
színű jelentését, szembeállítják azt a „romantikus"-sal és a 
„naturalizmus"-sal. Ezen a ponton lép be Lukács, akitől 
a szerzők „a realizmus általános művészi módszer" kitételt 
idézik és kommentálják. Lukács amikor szembeállítja a rea-
lista módszert a romantikával, amely szubjektivitással eltor-
zítja és a naturalizmussal, amely aprólékosságával ellényeg-
teleníti a valóságot, azt támasztja alá, hogy mindkettő erő-
szakot követ el a valóságon. Viszont a realista ábrázolás ereje 
éppen abban van, hogy általa együtt és egyszerre van jelen 
az egyedi és a társadalmilag általános. (Lukács realizmus-
koncepcióját majd a IV. osztályos irodalomkönyv tárgyalja 
mélyebben.) 

A 20. század első évtizedeinek magyar irodalma című rész 
kiváló alkalmat ad(hatna) arra, hogy Lukács mint az egyes 
szellemi tömörülések (Thália-társaság, A Szellem című folyó-
irat, Vasárnapi Kör) jelentős alakja is bemutatkozzék. Kár, 
hogy a könyv — feltehetően terjedelmi korlátok miatt — 
csupán a nevét említi itt, de érdemlegeset róla nem mond. 
Talán nem többet, de 4—5 sort szánhattak volna a szerzők 
a Thália Társaságot harmadmagával alapító Lukács György-
nek, valamint a Vasárnapi Kör Lukács Györgyének, aki az 
akkor köréje tömörülőkre oly nagy hatást gyakorolt. A diá-
kok némi ízelítőt kaphattak volna a századelő e két eredeti 
színfoltjáról, szellemi kísérleti műhelyéről. (A Tanácsköz-
társaság kulturális népbiztosi szerepét betöltő Lukácsot a 
történelem tárgy keretében ismerik meg a diákok.) 

Lukács még egy ízben szerepel a III. osztályos irodalom-
tankönyvben, éspedig mint Ady lírájának, s különösen forra-

11 Szegedy-Maszák Mihály—Veres András—Bojtár Endre—Hor-
váth Iván—Szörényi László— Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimná-
zium III. osztálya számára. Bp. 1984.3 12. 
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dalmi verseinek magasra értékelője. Idézik a szerzők Lukács 
jól ismert sorait, amelyben párhuzamot von Ady misztikus-
vallásos és forradalmi útkeresése között. 

Ady Endre szocializmusa : vallás . . . , kiáltó szó a pusztában, 
segélyért ordítása egy megfulladónak, görcsös belekapaszkodás az 
egyetlen lehetőségbe, ami még van, csak imádva (vagy néha káro-
molva) azt; ismeretlennek, titokzatosnak és mégis közelinek, mégis az 
egyetlen igazán reálisnak érezvén."12 

Igen sajnálatos, hogy legalább utalásszerűén nem szerepel 
Lukács Ady nem alkuszik című tanulmánya, ahol Lukács 
Ady magatartásáról szólva azt hangsúlyozza: 

„a nem alkuvó Ady magatartása kell, hogy vezércsillaga legyen író-
inknak, ha azt akarják, hogy nép és irodalom ismét teljesen meg-
találják egymást, hogy a nép magáénak érezze irodalmunkat, hogy 
az írók megértő otthonra leljenek a nép ragaszkodásában".1® 

S ha még ehhez az egyetlen lukácsi mondat is társult volna, 
hogy „Magyarország nekem akkor az Ady-versek voltak",14 

a diákok bizonyára jobban felfigyeltek volna arra, volt an-
nak idején egy másik Magyarország, amelyik tudatosan meg-
tagadta Adyt. 

A IV. osztályos igen teijedelmes irodalomtankönyv három 
alkalommal említi Lukácsot, de csak néhány mondat ere-
jéig. A marxista esztétika eredményeivel összefüggésben sze-
repel ez a kitétel: „Különösen jelentős Lukács György hozzá-
járulása a marxista esztétikához". Bizonyító anyag azonban 
ezt nem egészíti ki. Ahol viszont a szocialista realizmust tár-
gyalja a szerző, csupán a negatívumok említésére korlátozó-
dik. A „szocialista realizmus mint módszer" problematika 
exponálása után a szerző azonnal rátér arra, hogy a hivatalos 

121. m. 252. 
13 Lukács György : Ady nem alkuszik. In : Magyar irodalom — 

magyar kultúra. I. m. 519. 
14 Beszélgetések Lukács Györggyel. I. m. 21. 

9« 
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irodalom bizony szűkkeblűen értelmezte a „szoc. reált", 
„leegyszerűsített esztétikai elvekre korlátozta" a róla meg-
formált álláspontját. Ezután következik Lukács felfogásá-
nak bemutatása, amelyet így ad közre a szerző: 

„Ezt a tendenciát erősítette a marxista esztétika kiváló teoretikusá-
nak, Lukács Györgynek a 30-as években kidolgozott nagy-realizmus 
koncepciója is. Ez az elmélet a XIX. századi realizmus eredményeire 
épült, és elítélt minden formabontást és formai újítást — néha a 
szocialista realizmus korszerűbb formanyelvét is — a polgári társa-
dalom rothadásának jeleit látva bennük. Mindez egy meglehetősen 
konzervatív művészetszemlélethez vezetett, amely a XX. század művé-
szetének oly jelentős műveit, amelyek nélkül korunk művészete elkép-
zelhetetlen, a bomlás, a hanyatlás, a dekadencia megnyilvánulásának 
tekintette és mint antirealista műveket elutasította . . .'M5 

Eddig az idézet. Nem lett volna helyes elhallgatni Lukács 
realizmus-felfogásának hibáit, egyoldalúságát, jó ha a diákok 
tudják, nagy gondolkodóknak is lehetnek vaskos tévedései, 
melléfogásai, túlzásai. De vajon nem kell-e ugyanakkor azt 
is bemutatni, hogy a jelentős gondolkodót éppen az jellemzi, 
idővel képes hibás álláspontját korrigálni, a tévedések elle-
nére is képes maradandó értékűt alkotni? Gondolunk itt 
elsősorban arra, hogy a realizmusról szóló tanulmányaiban 
dolgozta ki Lukács a művészi visszatükrözés olyan alapvető 
kategóriáinak az elméletét, mint a tipikusság, az intenzív 
totalitás, a pártosság, a tartalom és a forma viszonyának prob-
lémáját és más olyan kérdéseket, amelyek ma is maradandó 
értéket képviselnek. 

Kár, hogy nem történik említés arról is, Lukács külön-
böző alkotói korszakában a „realizmus" más és más jelen-
tést kap, tehát nem egyetlen homogén értelmezésről van 
szó nála. Vajon nem segítette volna-e jobban a diákok 
eligazodását a realizmus egyébként is bonyolult labirintusá-

15 Madocsai László: Irodalom a gimnázium IV. osztálya számára. 
1. rész. (Fel. szerk. Mész Lászlóné.) Bp. 1983. 
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ban egy kissé árnyaltabb bemutatás?16 Hiszen ezzel kapcso-
latban már gazdag irodalom áll rendelkezésre.17 

Igen sajnálatos az is, hogy A regény változásai, A modern 
regény előfutárai (Dosztojevszkij) és A modern dráma című 
fejezeteknél mégcsak utalás sem történik Lukácsra, pl. korai 
munkájára, A regény elméletére, legalább az utolsó fejeze-
tére, A kísérlet a regényforma címűre, hiszen az abban fog-
laltak — szemelvényekben — a tananyagban is szerepelnek. 

Míg az eddig bemutatott alaptantervekre támaszkodó tan-
könyvek — jórészt közvetve tartalmaznak utalásokat 
Lukácsra —, a fakultatív tantervek és tankönyvek közvet-
lenül is foglalkoznak Lukáccsal s így jóval szélesebb lehető-
séget kínálnak egy-egy konkrét kérdésben elfoglalt állás-
pontjának a bemutatására. E helyütt nincs módunk arra, 
hogy részletesen is szóljunk ezekről, csupán a mondani-
valónk szempontjából legjelentősebb vonatkozásokra tér-
hetünk ki. 

Még mielőtt azonban erre sort kerítenénk, fontosnak tart-
juk megemlíteni, miben látja a Tantervi Útmutató szerzője 
a fakultatív magyar irodalom oktatásának a pozitívumait:18 

A magyar tanár a fakultatív oktatás igényeit kielégítendő 
megújíthatja irodalmi-esztétikai műveltségét, pedagógiai-
módszertani kultúráját, műelemző készségét, pszichológiai 
ismereteit. Egyszóval: lehetősége kínálkozik, hogy új peda-
gógiai szituációban vetkőzze le a rutinszerű megoldásokat, 
új módon neveljen, oktasson, alkotó ember módjára tevé-
kenykedjék. Egy másik le nem becsülhető pozitívum : a fakul-

1 61. m. 38. 
17 Vö. Szerdahelyi István: A komplex művészettörténeti oktatás 

elméleti kérdései. In: Az esztétikai nevelésről. (Szerk. : Poszler György. 
Bp. 1980. 2 0 1 - 2 4 4 . ) Uö . : Az irodalomelmélet műhelyében. Bp. 1984. 
Különösen a 6. pont: A lukácsi realizmus-koncepció értékelése. 
134—138. o.; Poszler György: Katarzis és kultúra. In: Tanulmányok 
az esztétikai nevelés köréből. Bp. 1980. — és mások. 

18 Csák vári József : Tantervi Útmutató a gimnáziumi fakultatív 
oktatáshoz. Magyar irodalom IV. osztály. Bp. 1982. 5. 
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táció során elért sikerek az egész iskolában folyó magyar-
tanításra is jótékonyan hatnak. Egy következő pozitívum: 
a fakultatív magyar irodalom óra lehetőséget ad a tehetség-
gondozásra, az önálló esztétikai szemléletmódra nevelés 
különféle formáinak az alkalmazására. Végül, de nem utolsó 
sorban a fakultáció során nyert többletóra jelentős mértékben 
hozzájárul a tanulók egy jelentős része személyiségének a gaz-
dagításához. Mindez együttvéve nem is kevés. 

A III. osztály számára készült fakultatív irodalmi szöveg-
gyűjteményben két ízben szerepel Lukács. A diákok előbb a 
Tolsztoj és a realizmus fejlődése című tanulmány egy rész-
letével ismerkedhetnek meg, éspedig az ún. „nagyrealizmus" 
koncepciót idéző gondolatokkal,19 majd Zoltai Dénes tolmá-
csolásában a műalkotások befogadásának tipológiájával 
mint esztétikai és mint művelődéspolitikai problémával. 
Zoltai rámutat arra, hogy 

„Lukács György a katarzis korszerű marxista elméletének meg-
teremtője tanulságos módon figyelmeztet arra, hogy az esztétikum 
és a nem-esztétikum közötti terület nem a senki földje, hanem az 
emberé, méghozzá a kultúrtörténelem legkorábbi szakaszaitól kezdve 
mindmáig az emberek nagy többségéé. És ez a széles mező nemcsak 
azt jelenti, hogy sokféle okból kifolyólag sokan vannak a falakon 
kívül, hanem azt is, hogy a falakon kapuk vezetnek át, ahol szabad a 
bemenet."20 

Ez a gondolat ráébreszti a diákokat arra, hogy Lukács 
esztétikája mélyen demokratikus, mivel feltételezi, hogy az 
irodalom jelentős értékeit — kellő erőfeszítéssel — mindenki 
magáévá teheti. 

A magyar nyelv és irodalom fakultatív tantervéből kitűnik, 
hogy Lukács gondolataival még több ízben is találkozhatnak 
a diákok. A tanterv V. fejezete, a Társadalmi-szellemi háttér-

19 Kulcsár Adorján : Szöveggyűjtemény az irodalom fakultatív 
tanulásához. Gimnázium III. osztály. Bp. 1982.3 45. 

20 I. m. 227. 
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témák keretében szerepel a XX. század első másfél évtizedé-
nek társadalmi-szellemi és művészi képe című problematika, 
ahol a diákok szabadon választhatnak a századelő nagy 
egyéniségei közül egy-egy gondolkodót, hogy arról még 
négy tanóra keretében kiegészítő stúdiumokat folytassanak. 
Az egyik választható gondolkodó: Lukács György.21 De 
választható még Lukács egyik korai esztétikai írása is, 
annak egy részlete „Az irodalom struktúrája, „rétegei", 
belső „értékrendje", határterületei című rész keretében.22 

A már említett tantervi útmutató még egy vonatkozásban 
foglalkozik Lukáccsal, ott, ahol a tanár figyelmébe ajánlja a 
lektűrrel (a belletrisztikával) kapcsolatos véleményét. Idézi 
is Lukácsnak azt a jól ismert mondatát, ami szerint 

„a belletrisztika merőben formálisan — stílusban, felépítésben, 
pszichológiában stb. — tiszteletre méltó magaslatokat érhet el, de 
tartós hatásában sohasem haladhatja meg a puszta lebilincselést vagy 
szórakozást, esetleg a ki nem elégített felcsigázást: gyakran kelleme-
sen hat, mert a befogadóban már meglévő tartalmakat igazolja, vagy 
esetleg nagyszerű újdonságaival mennyiségileg ki is bővíti, de soha-
sem tágítja ki és mélyíti el igazán az emberi látókört, — még akkor 
sem,ha haladó vonások találhatók benne, amelyek adott esetben 
fölöttébb nyomós társadalmi megbízást elégítenek k i ' . . ."23 

Lukács intelme így hát arra szolgál, figyelmeztesse a fogé-
kony olvasót, ne érje be a lektűrrel, a giccsel, olvasmányai-
nak megválasztásában legyen igényes, a mércét saját maga 
állítsa magasra. 

Létezik ezen kívül még egy fakultatív tárgy, amelynek kere-
tében még az eddig említetteknél is többet lehetne bemutatni 
Lukács irodalomesztétikai munkásságából, ha ennek jól 
összeállított szöveggyűjteménye és gondosan megírt tan-

21 A gim náziumi nevelés és oktatás terve. Magyar nyelv és irodalom 
„A" változat. Fakultatív tanterv. (Főszerk.: Vladár Ervin, szerk.: 
Fülöp Lajos—Csákvári József). Bp. 1981. 15. 

2 21. m. 16. 
23 Csákvári József: Tantervi Útmutató. I. m. 110. 
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menete élő lenne. De sajnos nem az.24 A megjelenés után az 
érdektelenség(?) némaságra ítélte. Ebben Lukács két sze-
melvényrészlettel szerepel: az egyik Makarenko: Az új 
ember kovácsa című munkájáról írott tanulmány, amelyben 
Lukács a széles értelemben vett katarzist taglalja, a másik 
A különösség című mű XII. fejezete, A művészet mint az 
emberiség fejlődésének öntudata, amelyben a művészi vissza-
tükrözés történelmi-társadalmi problémáit tárgyalja Lukács. 
Talán a jövőben mégiscsak akad néhány „megszállottja" 
ennek a programnak is és akkor a gimnáziumi irodalom-
oktatás még teljesebbé válik.25 

A Lukáccsal és műveivel való találkozásnak van még egy 
ennél is „mélyebb" és „szélesebb" rétege, a művekre és az 
elméletre alaposabb és szisztematikusabb rálátást biztosító 
formája, s ez az az irodalom, amit a magyar irodalmat tanító 
tanárok számára ajánlanak a tantervek készítői.26 Monda-
nunk sem kell, hogy a diákoknak a lukácsi életművel való 
találkozása, ennek sikere szinte kizárólag attól függ, hogy 
a tárgyat tanító tanárhoz magához mennyire áll közel Lukács 
gondolatvilága, irodalomelmélete, filozófiája, etikája, s nem-
különben politikai ideológiája. Sok függ attól, hogy a tanár 
mennyire tájékozott Lukács oeuvre-jében, s hogy mennyire 
képes őt — a maga ellentmondásos voltában, hibáit és téve-
déseit sem elhallgatva — jelentőségének megfelelően bemu-
tatni és rávezetni a tizenéveseket arra, mit jelent a magyar 

24 A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Esztétika. Fakultatív tan-
terv. (Főszerk.: Vladár Ervin, szerk.: Zoltai Dénes.) Bp. 1981.; 
valamint Zoltai Dénes—Zoltai Dénesné: Szöveggyűjtemény az eszté-
tika tanulásához. III—IV. osztály. (Az ideiglenes fakultatív tanterv-
hez készült tankönyv.) Bp. 1981. 

2 51. m. 182-207 . 
26 A teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány, a tanároknak 

ajánlott irodalmat Lukács Györgytől: Az esztétikum sajátossága. 
Bp. 1965. Ebből az I. kötet 1—5. fejezetei, II. kötet 11. és 16. fejeze-
tei.; A különösség. Bp. 1957.; A realizmus problémái. Bp. 1948.; 
Nagy orosz realisták. Kritikai realizmus. Bp. 1952. 
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szellemi élet számára, s ugyanakkor a marxizmus számára 
Lukács alakja. Nem közömbös, hogy hogyan ítélik meg a 
magyar irodalmat tanító tanárok Lukács helyét és jelentősé-
gét általában és a középiskolai irodalomoktatásban meg 
különösen. 

Az a néhány vezetőtanár, akivel módunk volt erről beszél-
getni, kifejtette, hogy ma már összehasonlíthatatlanul bizta-
tóbb a helyzet, mint akár 5 - 6 évvel ezelőtt volt. Mondhatni, 
megtört a jég, Lukács a magyar irodalmat tanító tanárok 
többsége számára, már nem „idegen", nem „taníthatatlan", 
s csupán idő kérdése, hogy alaposabban megismerjék a luká-
csi örökséget és még hozzáértőbben közvetítsék a diákok 
számára. Már csak ezért is nagy szolgálatot tesznek az 
ügynek azok, akik segítenek áthidalni azt a távolságot, ami 
ma még létezik Lukács művei és befogadói között.27 De nem 
kevés elismerés illeti azokat az „úttörőket": vezető és gya-
korló tanárokat is, akik vállalták ebben a munkában az 
úttörő szerepet. 

Lukács György, mint Bonyhai Gábor az egyik róla szóló 
tanulmányában28 írja, a bennelét kategóriával jellemezhető 
a legszemléletesebben. A fogalommal arra utal, hogy Lukács 
életének egyfajta tragikumát látta abban, hogy semmiben 
sincs igazán benne, s ezért közvetíteni kényszerült a külön-
böző szférák között, a különböző korszakok között, az élet és 
a szellem között. Úgy véljük a gondolatot most kölcsönözhet-
jük a mi mondanivalónk mérlegének a megvonásához is. 
Lukács kezdi meghódítani az ifjú generációt is, ahogy — a 

27 E helyütt csak néhányat említhetünk meg ezek közül: Poszler 
György : Katarzis és kultúra. I . m . ; Uö. : A Magyartanítás című folyó-
iratban napvilágot látott tanulmányai, a megjelenés sorrendjében: 
A műfajelmélet dilemmái. 1984/1. 1 — 9.; A klasszikus kategóriatan 
variációi. 1984/2. 49—56. és Adalékok az esztétikai nevelés elméleté-
hez. Világosság, 1976/8—9. sz. 

28 Bonyhai Gábor: Lukács mint közvetítő. In: Lukács és a magyar 
kultúra. I. m. 17—26. 
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filozófiája után — esztétikája is bevonul — az életkori sajá-
tosságokat figyelembe véve — a gimnáziumi irodalomoktatás-
ba. Ebben a szférában benneléte még ugyan csak szórványos, 
még csak elkezdődött, de jó úton halad ahhoz, hogy végül 
itt is közvetítőként legyen honos. 

GÁBOR ÉVA 

ESZMÉK, VISZONYOK, 
ÉRTÉKEK A TRAGÉDIÁBAN 

M A D Á C H M Ű V É N E K MAI TANÍTÁSÁRÓL 

Az ember tragédiája mindig nagy és gyönyörű próbája az 
irodalomtanításnak. Ilyen összetett, sokszálú, nagy kultúr-
történeti-filozófiai-tudományos ismeretkört és széles eszmei 
horizontot felölelő, szokatlan szerkezetű, alapvetően teljes 
világkép igényével alkotott művet egészében alig is tanulnak 
a középiskolások. Most a II. osztály végén (16 évesen) 
találkoznak vele. (Néhány iskolatípusban III. о. elején.) 
A találkozás eredménye máskor is nagyrészt a tanáron és 
tankönyvön múlik, de megeshet, hogy a tanár a könyvtől 
elkanyarodva, önálló szemlélettel is meggyőzően tud taní-
tani. Ezúttal a tankönyv támasztékát a mű sokrétű megvilá-
gításának szükséglete és ennek tanulható rögzítése miatt 
mégis roppant nehéz nélkülözni. Ezt a fejezetet hát többszö-
rös „felelősség" terheli. Ugyanakkor jó tudni, hogy a taná-
rokat Madách müvének tanítása jellemző módon éppúgy 
polarizálja, mint keletkezése óta kritikusait és az irodalom-
tudomány szakembereit. Ezért van, hogy „ A n n y i t . . . egyet-
len magyar műről sem írtak, mint Madách Tragédiájáról."1 

A kezdettől megnyilvánuló, ismert szélső nézetek (mint pl. 

1 Németh G. Béla: Két korszak határán. In: Létharc és nemzetiség. 
Bp. 1976. 109. (A továbbiakban innen idézünk.) 


