
V. Y. GOLUBKOY: AZ IRODALOMTAlNlTlS MÓDSZERTANA 

Szocialista Nevelés Könyvtára 22. szám. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 
Ford.: Kertész Istvánné 

A Magyar Dolgozók P á r t j a Központi Bizottsága 1950. márc. 29-i határo-
zata jelölte ki először azokat a teendőket és feladatokat, melyek a magyar 
iskolaszervezés, oktatás ós nevelés terén azonnal megvalósítandók. A pedoió-
giai szempontú nevelés és oktatás alapvetően hibás ós ellenséges voltának 
felismerése, másrészt pedig a folyó 1950/51-es tanév tapasztalatai sürgették 
a szocializmus célját és elveit szem előtt tar tó módszereknek a nevelésben és 
oktatásban való bevezetését. A soronlévő feladatok egyike, melyet Révai 
elvtárs fogalmazott meg a MDP. II. Kongresszusán, ez: „Meg kell javí ta-
nunk az iskolai oktatás színvonalát az általános iskolától a főiskoláig." 

A Fordulat Éve tette lehetővé és egyúttal kötelességévé is a magyar 
pedagógusoknak, hogy a dolgozó nép fiaiból kiváló szakembereket és poli-
tikailag megbízható, néphez hű értelmiséget neveljenek ós oktassanak. 
Az a tény, hogy a középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók az eddig elnyo-
mott társadalmi osztályokból kerülnek ki, másrészt az, hogy számuk jelen-
tősen megnövekedett, megköveteli a pedagógusoktól, hogy elmélyültebben 
és alaposabban tanulmányozzák a marxizmus-leninizmust általában, önállóan 
alkalmazzák s a j á t szaktudományuk területén, és elsajátítsák nevelési és okta-
tási módszereit. Ezért indított a Közoktatásügyi Minisztérium két, nevelési 
és oktatási kérdésekkel foglalkozó kiadványsorozatot, a Szocialista Nevelés 
Könyvtárát és a Szocialista Nevelés Kiskönyvtárát. Ezek a füzetek a Szovjet-
unió nevelési és oktatási téren leszűrt tapasztalatainak elterjesztését hiva-
tottak elősegíteni. 

Darvas József közoktatásügyi miniszter egy augusztus végén tar tot t 
értekezleten hangsúlyozta, hogy az 1951/52-es tanévben a magyar nyelv és 
irodalom tanításának minőségét különösen meg kell javítanunk. 

Irodalomtanításunk módszereit sok értékes útmutatással és tanáccsal 
gazdagítja Golubkov könyve. 

Nem lehet feladata ennek az ismertetésnek, hogy a félezerlapos könyv 
minden egyes részletét bemutassa. Ezért elsősorban azokkal a módszeres 
eljárásokkal foglalkozunk, amelyeket irodalomtanításunk eddig nem ismert, 
vagy tapogatózva és bizonytalanul alkalmazott, másodsorban néhány gya-
korlati jellegű következtetést szeretnénk levonni irodalomtörténetírásunkra 
és taakönyvírásunkra vonatkozóan. 

Az irodalomolvasás tanításának módszere 

Golubkov könyve az irodalomolvasás és az irodalomtörténet tanításának 
anyagát és módszereit tárgyal ja . Az első a szovjet iskola V—VII. osztályá-
ban (nálunk az áftalános iskola felső tagozata és a középiskola első osztálya), 
az irodalomtörténet pedig a VIII—X. osztályában (középiskolánk felső három 
osztálya) használt módszer. Ezt megelőzi egy irodalomeimelettel es altaláaos 
módszertannal foglalkozó fejezet, és kiegészítik az osztályon- és iskolán-1 

kívüli irodalmi jellegű munkákkal kapcsolatos tudni- és tennivalók. 
A szocialista társadalomban az irodalomtanítás is — mint a többi humán 

• tantárgy, — elsősorban a felnövekvő, a kommunista társadalmat építő i f jú -
ság eszniei-pо 1 itikai-erköleai nevelését tűzi k i céljául. Lenin „Az I f jú ság i 
Szövetségek feladatai" című cikkében ezeket í r j a : „A mi erkölcsünk a pro-
letár osztályharc érdekeinek van teljesen alárendelve. . . A kommunista 
erkölcs, az az erkölcs, mely ezt a harcot szolgálja, mely egyesíti a dolgozókat 
minden kizsákmányolás e l l en . . . A kommunista erkölcs alapja a kommu-
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L'izmus megszilárdításáért folytatott harc." (Golubkov, 83. 1.). A pedagógus-
nak a legnemesebb emberi tulajdonságokat kell a tanulókban kifejlesztenie: 
a szeretetet a dolgozó tömegek iránt, a becsületességet, bátorságot, baj-
^ársiasságot, munkaszeretetet és becsületes magatarást a munkában — 
amint ezt Kalinin kifejtette. 

Mind az irodalomolvasásnak, mind az irodalomtörténet tanításának 
hármas feladatot kell megoldania: 1. Neveljen a szocialista társadalomban 
való erkölcsi helytállásra, 2. művelje ki a tanulók művészi ízlését és gondol-
kodását, 3. gondja legyen a nyelvi kifejezőkészség fejlesztésére. 

Ezek a célok határozzák meg az irodalomnak mint tantárgynak anyagát 
és módszereit. 

Mit tanítsunk? Mindazokat a szépirodalmi műveket a múltból és a 
jelenből, amelyek művészi formában fejezik ki egy-egy adott korszakban a 
társadalmi viszonyokat, az emberi kapcsolatokat, érzelmeket és gondolatokat. 
Ezt a tanterv í r j a elő. (Itt jegyezzük meg, hogy a Szovjetunióban 1949-ben 
ú j tanterv lépett életbe. Golubkov könyve az ú j tanterv kiadása előtt készült.) 

Lássuk ezekután, mi az irodalomolvasás feladata és módszere a mai 
szovjet iskolában. „Az irodalomolvasás különálló művek olvasására és elem-
zésére tanít." (79. L) „Az irodalomolvasási órák főfeladata: jellegzetes, tipikus 
alakok összegyűjtése, a szovjet tanulók számára nélkülözhetetlen eszmék és 
érzelmek körének megismerése, a közléskészség művelése és az irodalomtudo-
mány elemeinek tisztázása." (Az 1940-es tantervbal. 80—81. 1.) 

A fentebb ismertetett hármas cél megvalósításának érdekében a tanár-
nak következetesen, tervszerűen kell munkálkodnia. Ügy kell felépítenie az 
olvasási órák anyagát, hogy az ú j ismeretieket a megelőzően szerzett ismere-
tekkel szervesen összekapcsolja, és az ú j anyagot összehasonlítsa a régi 
anyaggal. A tanuló minden egyes órán érezze, hogy ú j ismeret birtokába 
jutott, tisztázódtak nézetei és f ogalmai a társadalomról és az emberről, előbbre-
jutott az irodalmi szöveg mélyebb megértésében és önálló feldolgozásában, 
szókincse bővült és kifejezőkészsége gazdagodott-

Ha Golubkov könyvébe csupán futólag pillantunk bele, akkor is azonnal 
észrevesszük, hogy a szovjet iskolák tanítási rendszerében sokkal több órát 
fordítanak egy-egy, akár verses, akár prózai mű feldolgozására, mint nálunk. 
A VII . osztályban pl. Gorkij életének ismertetésére, az „Ének a solyomxiol 
és „A viharmadár dala" című műveinek tárgyalására 8 órát szánnak; a 
X. osztályban Solohov „Űj barázdát szánt az eke" című művének megbeszé-
lése — előzetes elolvasás után — (dolgozatírással együtt) ugyancsak 8 órát 
vesz igénybe. 

A szovjet didaktikának az irodalom tanításában általános alapelve az 
induktív módszer alkalmazása. „Az irodalomtanításban a főszerep az induktív 
módszeré, valamint az anyag feldolgozásában a tanuló tevékeny munkájáé" 
(24. I.). „Az elemzés főmódszere. . . a szöveg elmélyült olvasásanak, figyel-
mes vizsgálatának módszere. A tanulókat az iskolai elemzés egész menete a 
lehető legönállóbb úton jut tassa el a helyes megállapításokhoz" (162. 1-). 
A t aná r szerepe az, hogy a tanulók tevékeny, önálló munká já t elősegítse, 
rendszerezze az ismereteket és tisztázza a vitás pontokat. A szövegfeldolgozás 
munkája majdnem teljes egészében a tanulók otthoni feladata, miután az 
elemzésben bizonyos önállóságra tettek szert. Akár a vázlat összeállítása, 
akár a mű jellemeinek boncolása a soronlévő feladat, a tanár a táblára fel-
írt kérdések formájában segíti a tanulót a szöveg otthoni feldolgozásában. 
„A ház:feladat a lap ján folytatott megbeszélés az irodalmi megbeszélés szoká-
sos a l ak j a " (232. 1.). Ez az egyik leglényegesebb mondanivalója Golubkov-
nak számunkra. Pedagógusainknak hosszas és kitartó nevelői tevékeny-
séget kell kifejteniök, hogy a tanulókat rászoktassák a mű otthoni önálló 
tanulmányozására és az ezzel kapcsolatos írásbeli feladatok pontos 
elvégzésére. » 

505* 



A mű feldolgozását az irodalomolvasási (és irodalomtörténeti) órán a 
t anár előadása vezeti be. Ebben az előadásban csak azokat a történeti, műve-
lődéstörténeti és az író éle+ére vonatkozó adatokat kell közölni, amelyek fel-
tétlenül szükségesek a mű eszmei mondanivalójának megértéséhez. 

Az első lépés a szövegnek házi tanulmányozáson alapuló kifejező olva-
sása. Az iskolai kifejező olvasás során a tanár csiszolja, f inomítja a tanulók 
előadását. Célszerű, ha a kifejező olvasás részletesebb kidolgozására a mű 
eszmei és művészi elemzése u tán is időt szentelünk, hiszen a részletek, a 
nyelv, a stílus elemei az eszmei tartalom ezerint m á r elrendeződtek a tanuló 
tuda+ában. Ttt eml í t jük meg, hogy a t anár a verseket könyv nélkül mondja 
el. 8Ő+ prózai írásművekbő1 is hosszabb részleteket szószerint, könyv nélkül 
ad e^ő. A mi t aná ra ink ettől a munkától kissé még idegenkednek. Fontos 
elv, hogy szöveget szószerinti megtanulásra esak a m ű eszmei tar ta lmának 
tisztázása után ad junk fel. 

A bevezető órát a szöveg feldolgozása követi. Ennek felépítése általá-
ban: a kifejező olvasás, a vázlat összeállítása és a szóbeli tartalomelmondás 
különféle faj tá i , ma jd a szöveg elemzése a téma, az eszmei tartalom, a sze-
replők, a szerkezet és a nyelv szempontjából. 

Az utóbbi években i rodalomtaní tásunkban el ter jedt az az el járás, amely 
bármilyen mű elemzését a felolvasás után így kezdte: „Mi az író mondani-
valója1? Mi a mű eszmei tar ta lma?" Golubkov — igen helyesen — szükséges-
nek tar t ja , hogy a tulajdonképpeni szövegelemzést megelőzze a vázlatkészí-
tés és tartalomelmondás. Ennek a két munkának elvégzése már érinti az esz-
mei tartalom kifejtését. A vázlat elkészítése a nem cselekményszerű, l írai 
műveknél is fontos. Az irodalomtörténet taní tásában ezt a két e l já rás t 
természetesen kevéssé alkalmazzuk. 

„Az V—VIT. osztályban végzett elemzések rendje körülbelül a következő le-
het: az egyes hősöktől, az a lakra jz és tá j le í rás sajátosságaitól, a nyelvtől, a mű 
művészi eszközei+ől elindulva ju tunk el a benne visszatükröződött valóság, 
valamint az eszmei értelem felfogásához". (164—165. 1.) A mű eszme5 tartal-
mának elemzését tehát a hős és a mellékszereplők jellembeli tulajdonságai-
nak részleges kibogozásával kezdjük. Az író ugyanis mondanivalóját leg-
inkább a mű a lak ja inak cselekedeteivel, nézeteivel vagy közvetlen leírással 
fedi fel. Tgen sikerült Golubkov könyvében Turgenyev ..Mumu" című elbe-
szélésének elemzése (162—164 1.). Óva int Golubkov a mű hősei jellemének 
szépítésé+ől, ellentmondások elkendőzésétől vagy a durva általánosításoktól. 
A mű hőseit mindig a történelmi fejlődés menetébe ágyazva elemezzük. 
Az irodalomolvasási órán elsősorban ar ra kell törekednünk, hogv a hősöket, 
mint a társadalom életéből elvont típusokat lá t tassuk meg a tanulókkal, 
í g y könnven megismerte thet jük veliik a t ípus irodalomelméleti foga lmát is. 

A mű szerkezetének, a nyelvi kifejezéseknek és szépségeknek, a tá rgyak 
és t á j ak leírásának vizsgálata mindig a m á r megtalá l t eszmei tartalomtól 
függően történik, de e formai elemzések az eszmei t a r ta lmat újból és ú jból pon-
tosabban vi lágí t ják meg és tisztázzák. 

Mi a szerkezet? „A szerkezet a részeknek és a mű egészének kölcsönös 
viszonya, a mű valamenyi elemének kapcsolata, amely a reális társadalmi je-
lenségek összefüggéseit abban a megvilágításban fejezi ki, amelyben őket az 
író felfogja és értékeli." (183—184. 1.) A szerkezeti v 'zsgálat a vázlatnak maga-
sabb formája , amelyből m á r tükröződik az író állásfoglalása is. Golubkov 
könyve ezen a téren még a Szovjetunióban is úttörő feladat megoldását vál-
lalta, és legtöbb részletében meg is oldotta. 

Eddigi i rodalomtaní tásunkban meglehetősen elhanyagoltuk a hős külső 
jellemzését, a t á j ak és tá rgyak leírásának elemzését 

A költői nyelv szépségeit is az eszmei tar ta lom elemzésétől függően 
t á r j u k fel. „A nyelv a gondolat ^özvetlen valósága" (Marx), tehát az 
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egyes szavak, jelzők, kifejezések és mondatezerkezetek jelentését úgy kell 
felfogni, mint az író gondolatai (az eszmei tartalom) kifejezésének eszközeit. 
Ezái 'al elkerüljük az öncélú, formális vagy nyelvtanszerű nyelvi elemzést. 
Ennek a fejezetnek az átolvasásából sok tanárunk meríthet bátorságon 
A nyelvi és művészi elemzés egyúttal bővíti a tanulók szókincsét és kifejező-
készségét, és alkotói lendületre serkentheti őket. Az elmúlt néhány évben 
egy ddaláan az eszmei-politikai mondanivaló elemzését helyeztük előtérbe 
Ugyanakkor észrevettük, hogy tanulóink kifejezőkészsége igen fogyatékos, 
és ezen a fogyatékosságon ugyancsak egyoldalúan több külön fogalmazási 
óra beiktatásával igyekeztünk segíteni. Ha ezentúl irodalmi óráinkon a 
művészi elemzést lelkiismeretesen elvégezzük, akkor egyrészt sikeresebben 
javíthatjuk a tanulók k'fejezési nehézségeit, másrészt műveljük művészi gon-
dolkodásukat, s végül a knlön fogalmazási órák jórészét a nyelvtan tanítá-
sára fordí 'hat juk. Tartsuk mindig szemelőtt a következő alapelvet: „A szó-
beli közléskészség fejlesztése az irodalomórákon a tanításnak nem önálló 
fejezete" (269. 1.), hanem szel-vesen beleilleszkedik az irodalomórák keretébe, 
az irodalmi mű formai elemzésének minden egyes részletében folyamatosan 
történik. A szovjet iskola elvotette a cári iskoláknak azt. a célkitűzését, amely 
a tanulókat egy szövegnek csupán szolgai utánzására kényszerítette. A szovjet 
iskola a tanulók élettapasztalatából, benyomásaiból, az iskolai és közösségi 
élet élményeiből, másrészt az iskolai olvasmányokból meríti a kifejezőkész-
ség fejlesztésének anyagát, de célul a tanulók önálló, gyors, szabatos és 
gazdag szókincsű kifejezésének művelését tűzi ki. I t t is érvényesül a foko-
zatosság; az alsóbb osztályokban inkább az elbeszélések cselekményének 
elmondását, a felsőbb osztályokban a jellemzést gyakoroltatjuk. 

Hasznos lítmutatót kapunk az összefoglaló órákról, az ismétlések külön- • 
féle módjairól, az irodalmi játékokról, a számonkérésről és a dolgozatokról 
szóló fejezetben (236—248. 1.). с 

Irodalomtanításunknak részleteiben kidolgozatlan területe az irodalom-
elméleti fogalmak kialakítása a tanulókban. Az irodalomolvasás során 
kialakítandó elméleti fogalmak anyagát mi is teljes egészében átvehetjük 
(252—253. 1.). Külön ki kell emelnünk a verstan elemeinek oktatását, mert 
ezen a téren tanulóink igen tájékozatlanok. 

A kérdés az, hogyan helyezzük el az elméleti ismereteket a tanítás 
rendjében. Miután néhány mű eszmei tar talmát és művészi jellegzetességeit 
megállapítottuk, először a legáltalánosabb fogalmakról adjunk pontos elmé-
leti meghatározást, és azután keressük ki a tárgyal t anyagban a megbatá-
rozott fogalom jegyeit, Később tér jünk rá a látszólag egyszerűbb fogalmak 
meghatározására, amilyen pl. a jelző, metafora stb. Persze a m á r ismertetett 
elméleti meghatározásokat ismételten fel kell frissítenünk és az évek előre-
haladtával egyre jobban részleteznünk. A fokozatosság, az ismétlés és huza-
mosság a feltétele az irodalomelméleti fogalmak helyes és pontos kialakí-
tásának. 

Az irodalomtörténet tanításának módszere 
Az irodalomtörténet tanításában — eltérően az irodalomolvasás tanítá-

sától, — különösképpen a következő szempontokat kell érvényesítenünk: 
1. a művet szerves egységnek fogjuk fel, 2. megállapítjuk az író eevéni 
stílusának legjellemzőbb vonásait és világnézetét, 3. rámutatunk az irodalmi 
főirányokra, azoknak egymással való harcára és váltakozására. 

A módszeres eljárásban az irodalomolvasás tanításához viszonyítva a 
különbség az, hogy több otthoni szövegelemző ós irodalomkritikai cikkeket 
feldolgozó munkát ró a tanulókra, és növekszik a tanár előadó, közlő szerepe. 
Minthogy a szovjet tanulók az iskolában sorrakerülő szöveg otthoni olvasá-
sához szoktak hozzá, fokozottabban kell munká juka t ellenőrizni; viszont 
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ebből a módszerből kifolyóan megszűnik a mi tanáraink ma még- nehéz 
problémája: hogyan „haj tsák be" a kötelező háziolvasmányokat. 

Egy irodalomtörténeti órát így építünk fel: elolvastatjuk a szöveget, 
közöljük a történelmi, irodalomtörténeti és az író életrajzára vonatkozó 
adatokat; a mű helyes megértését és házifeladatszerű feldolgozását elősegítő 
„tájékoztató megbeszélést" tartunk: elemezzük a szöveget; tisztázzuk a vitás 
kérdéseket, összefoglaljuk és rögzít jük a tanultakat, nagyobb írásbeli 
munkát adunk ki. 

A Golubkov által javasolt módszerben vitatható kérdés a bevezető elő-
adásnak az író életére vonatkozó része. „ . . . Az író életrajzával foglalkozó 
előadásnak az a feladata, hogy fe l tá r ja : 1. mik az írónak, mint művésznek 
és gondolkodónak a sajátságai, 2. milyen kapcsolatban áll korával, egyik vagy 
másik társadalmi osztállyal, a nép életé vol, 3. hogyan fejlőd к ki stílusa, me-
lyek voltak alkotói ú t j ának főállomásai, 4. mi újat adott a társadalmi életnek 
és az irodalomtörténetnek?" (317. 1.) Ez az eljárás bizonyos mértókig indo-
kolt, hiszen a szovjet tanuló a bevezető előadás előtt ismeri a müvet- Véle-
ményem szerint jobban fokozza a tanulók kritikai önállóságát ós alkotói len-
dületét, ha a tanár nem adja meg előre az író teljes értékelését. Ha az 
V—VII. osztályban a tanulók az induktív módszer segítségével a tanár 
irányítása mellett sikeresen dolgoztak, akkor ennek a helyes módszernek a 
folytatásakép ugyancsak a tanulókkal kellene levonatul most már az iroda-
lomtörténeti jellegű következtetéseket — persze a t aná r állandó irányításá-
val. Irodalomörténetet is taníthatunk induktív módszerrel, különösen olyan 
nagy anyagismeret birtokában, mint amilyennel a szovjet tanulók bírnak. 
A bevezető előadásnak csupán arra kellene szorítkoznia, amit Golubkov az 
első két pontban emlí t 

Epikus művek tárgyalásakor a korabeli társadalmi történeti viszonyok-
ból kiindulva közelítjük megfáz ábrázolt hősök jellemének tipikus és egyéni 
vonásait, elemezzük a mű cselekményét, szerkezetét és nyelvét, min t a mű 
tartalmától függő objektív elemeket, megállapítjuk az író világnézetét és 
művészi sajátságait és irodalmi irányát, tisztázzuk az író irodalomtörténeti 
és politikai jelentőségét, kora és az utókor szempontjából. 

Lírai művek elemzése sok fejtörést okozott már tanárainknak. Ebben 
az esetben „ . . . azzal a kérdéssel kell kezdenünk, hogy a (költő) l í r á ja milyen 
jellegű, főként hazafias, érzelmi, táj- vagy bölcselkedő lírának nevezhető-e. 
Ezután a lírai művek tartalmához kell fordulnunk, összekapcsolva elemeit 
az író összes többi művével és világszemléletével, továbbá tanulmányoznunk 
kell benne a lírai sajátságokat, egyrészt annak az irodalmi iránynak a néző-
pontjából, amelyhez a költő tartozik, másrészt egyéni stílusának szempontjá-
ból." (365. 1.). IIa tájfestő, szerelmet, barátságot vagy különféle érzelmeket 
kifejező lírai költeményeket tárgyalunk, akkor a költő tartalmi szempontból 
könnyebben elemezhető műveinek ismeretében hatolunk be a költő világ-
nézetébe. A költő világnézetét történeti, társadalmi okokra vezetjük vissza 
(lásd Puskin és Lermontov költészetének összehasonlítása a 361—363. l.-on). 

Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Ady iskolai tanításából levont tapaszta-
latok alapján állítható, hogy legcélszerűbb, ha a l írai költemények felolva-
sása után mindjárt a m ű eszmei tartalmára kérdezünk. Ezután helyes össze-
állítani a mű szerkezetét (gondolatmenet), elemezni az író nyelvét és iro-
dalmi irányának jellegzetességeit. A l írai müvek tárgyalásakor tehát rend-
szerint az egésztől haladunk részek félé, az epikus müvek elemzésekor 
inkább fordítva. 

Külön fejezet szól a szovjet irodalom tanításának anyagáról és mód-
szeréről. Amikor a t aná r a tanításban a szovjet irodalom tárgyalásához 
érkezik, legelső és középponti feladata az, hogy tisztázza a szovjet 
irodalom elvileg ú j tulajdonságait, azért, hogy azután ezekre alapítsa a taní-
tást" (382. 1.). A szovjet irodalom világnézeti és művészi jellegzetességeinek, 
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a szocialista realizmusnak jegyei: „a bolsevik pártszerűség, a humanizmus, 
a hazafiság és népiesség problémáinak gyökeres felülvizsgálása, döntő harc 
az irodalom és az irodalomtudomány valamennyi ellenséges áramlatával 
szemben, a költői alkotás, nyelv és szerkezet olyan iij formáinak keresése, 
amelyek összhangban vannak az ú j eszmei tartalommal." (382—383. 1.) 

Fontos, hogy a szovjet i rodalmat is a történeti elv a lap ján tanítsuk. 
Néhány tanárunk és különösen tanulóink tudatában a szovjet irodalom fej-
lődésnélküli, tagolatlan masszaként ülepedett le. Rá kell tehát mutatnunk 
a r r a hogyan bontakozott ki a szovjet irodalom az első ötéves terv ú j gazda-
sági-társadalmi problémáinak felvetésével, hogyan fejlődött ki a Nagy Honvédő 
Háború idején és a kommunizmus építésére való áttérés szakaszában — 
témában, nyelvben, szerkezetben, műfajban. Az e részben közölt anyagot 
közvetlenül is fel tudjuk használni tanításunkban. Ki kell emelni a szovjet 
irodalom ú j ta r ta lmú hazafiságát és azt az óriási szerepet, amelyet a békéért 
való harcban és az egyetemes kul túra történetében betölt. 

Az V—VII. osztályban a tanulók megismerték az irodalomelméleti 
fogalmakat és megtanulták őket a műből kiolvasni. Az irodalomtörténet 
tanítása folyamán a már ismert fogalmakat a töj-téneti fejlődés menetébe 
ágyazva magyarázzuk meg. és bővít jük az irodalmi st í lusirányokra (elsősor-
ban a kritikai realizmusra), az író egyéni stí lusára, a típusalkotásra, az iroda-
lomnak a társadalom fejlődésében betöltött aktív funkciójára vonatkozó elmé-
leti megállapításokkal. Golubkov könyvének egyik legértékesebb fejezete az, 
amelyben bemutat ja , hogyan kell egy-egy korszak anyagára építve tárgyalni 
az irodalomelméleti ismereteket. Az irodalomtörténet tanításakor lehetőleg 
minden óra foerlalion magába régi vagv úi elméleti kérdéseket, de néha egy-
egy író műveinek teljes ismeretében iktassunk be külön elméleti órát is. 

A szovjet iskolában az anyag számonkérésének szokásos formáia a 
meabpszélés, melynek keretében az egybevetés módszere a leghasználato-
sabb. Minthogy a Szovjetun'óban az egyes műveket több órán keresztül tag-
In' iák. azért az összefoglaló órákat arra kell felhasználni, hogy a téma fel-
dolgozása során levont következtetéseket összegezzük, tisztázzuk a vita-
tott kérdéseket és kijelöljük az író helyét a társadalom és irodalom-
történet, fejlődésében. 

A felső osztályokban évente két-három alkalommal beszámolókat (refe-
rátum) lehet tar tani egy kijelölt tanulóval, aki a tanár vezetésével írásban 
készíti el dolgozatát, majd kijelölt hozzászólók és az osztály együttesen 
megvi+atják a beszámolót Írásbeli házifeladatot nem kell minden órára fel-
adni. Sok iskolai és házi dolgozati témát közöl a szerző, de tételként állí t ja, 
hogy „az irodnlmi témájú dolgozat az írásbeli munka a lapformája" (447. 1.). 
Kiadhatunk azonban „politikai cikk jellegű irodalmi témákat" is, vagy egy 
vers megadott szempontok a lapján történő önálló iskolai elemzését; vagy 
a r r a ösztönghetjük növendékeinket, hogy költemény, festmény, opera ihle-
téséből származó élményeiket öntsék művészi formába. 

Kevés magyar iskola rendezett be az irodalomnak meleg fészket és kevés 
iskola fáradozott azért, hogy a terület kulturális gócpontjává erősödjék. Hol 
szerveznek nálunk irodalmi kiállításokat vagy kirándulásokat? Ösztönöztük-e 
tanulóinkat kulturális és irodalmi jellegű előadások meghallgatására? Ren-
deztünk-e ankétokat, amelyeken a szülők és a lakosság is megjelenik? Szer-
vez tünk^ irodalmi és drámai művészkört és foglalkozunk-e rendszeresen 
szavalóinkkal? Megtettünk-e, mi irodalomtanárok, mindent színvonalas és 
változatos fa l iú j ság szerkesztésére? Törődtünk-e eléggé a színielőadások, 
mozidarabok és operák meglátogattatásával és főleg megbeszélésével? Fel-
használjuk-e a képzőművészetet és zenét az irodalmi oktatás teljesebbé téte-
lére? Az e kérdésekre adott válasz irodalomtanáraink lelkiismereti érzékeny-
ségének fokmérője. 
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Következtetések és tanulságok 
Marxista-leninista irodalomtörténetírásunk most bontakozik. Miután 

éveken keresztül megvívtuk a harcot a polgári irodalomtörténetírással azért, 
hogy az irodalmat, mint művészetet szerves egységként beleillesszük a tár-
sadalmi fejlődés menetébe, felvethettük és jelentős mértékben biztosítot-
tuk a pártszerűség elvének érvényesítését az irodalomban és irodalomtörté-
netírásban. 

Magyar marxista irodalomtörténetírásunk kezdeti nehézségekből és 
objektív okokból eredő hibája az volt, hogy megelégedett az eszmei-tartalmi 
elemzéssel, és nem használta fel a formai elemzést az eszmei tartalom pon-
tosabb megállapítására. Ezáltal szétszakította a tartalom és forma egy ségét 
Az irodalmat leginkább a történelem illusztrációjaképpen fogta fel, tehát 
túlságosan nagy szerepet tulajdonított a témának. Egy-egy műből vagy az 
író munkásságából jórészt azt fogadta el, ami közvetlenül, natural'sztikusan 
„tükrözte" a bonyolult társadalmi valóságot A szovjet irodalomtörténetírás 
ezeket a hibákat már kiküszöbölte. 

Golubkov könyvéből — és a szovjet irodalomtörténeti tanulmányokból 
meg tankönyvekből — azt a tanulsagot is leszűrhetjük, hogy többet kell 
bemuta+nunk az író emberi és művészi egyéniségéből. A művészeti alkoiást 
tartalmilag és formailag az objektív valóság határozza meg. De az objektív 
társadalmi lét az író tudatán keresztül tükröződik. Fel kell tehát derí-
teni azokat a tényezőket (az író származását, vágyait , tanulmányait, érdek-
lődési körét, osztályának társadalm. helyzetét, törekvéseit és más társadalmi 
osztá.yokkal való kapcsolatát stb), amelyek az író tudatát írói egyéniséggé 
formálják. Ezért a helyes tanítási módszer: a törtéueti helyzet elemzese. az 
író élete, következtetés életéből ós műveiből egyéniségére,. hogy megállapít-
suk a tükrözött valóság mér iékét az író művészi sajátosságai: és 
stílusirányát, majd műveit értékeljük az irodalomtörténet és társadalom 
életében betöltött szerepük szempontjából. Sürgős felada'a tehát irodalom-
történészeinknek egy-egy író emberi és művészi portréjának fejlődésében 
való megrajzolása. Ha a tanításban az író életét részletesen bemutatjuk, 
nagyobb erővel hatunk a tanu.ók fantáziá jára és jobban megkedveltetjük 
az író műveit és magát az irodalmat is. 

A szovjet irodalomtörténetírás igényességét az is bizonyítja, hogy az 
irodalmi stílusirányok tudományos magyarázatára is megoldást javasoL 
Nálunk az utóbbi években, Horváth Márton Vörösmarty-beszédének elmon-
dásáig vagy nem mertek beszélni stílusirányokról, mert azt h tték, szellem-
történeti kategória, vagy igyekeztek minden tartalmilag haladó művet a 
„realizmus1, .kritikai realizmus" fogalmába beieg^ömöfezölni. A szovjet iro-
dalomtörténetírás a mű tartalmi mondanivalóját állapítja meg formai stílus-
jegyeivel együtt, de a tartalmi mozzanatok értéke sz3rint ítél. A haladó tarta-
lom szentesít, a formát. 

A színvonalas tanításnak feltétele a műnek és a művel kapcsolatos 
valamennyi tényezőnek alapos tanulmányozása. Ha irodalomtanításunkat 
irodalmibbá, művészibbé tesszük, szükségszerűen leszokunk a túlzott napi-
politizálásról és aprólékos „aktualizálásáról. Meg kell már valósítanunk 
azt, hogy a párüszerüség a tanítás húsa-vére legyen, ne pedig a tananyagra 
borított palás t Vigyáznunk kell persze arra, hqgy ezen a téren ma még az 
ellenkező végletbe ne essünk. 

I+ t az ideje, hogy irodalomkritikánk múlt ját is mérlegre tegyük, és az 
értékeset beledolgozzuk tankönyveinkbe. 

Sajnos, Golubkov nem ad történeti magyarázatot arra a kérdésre, miért 
tar tunk egy művet szépnek, és hogyan változik a szépről alkotott felfogás 
koronkint és társadalmi osztályonkint. Tudományos és pedagóg ai óvatosság-
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ból nem fej teget i a műfajok keletkezésének és fejlődésének társadalmi 
okait sem, pedig tartalom és fo rma egységének kérdése legátfogóbban ezen 
a ponton ragadható meg. 

Milyen tanulságokat kell levonniok a tanügyeinket irányító szer-
veknek Î 

Tantervünkbe vegyünk kevesebb írót, de tárgyal juk őket a tankönyvben 
is eszmei és művészi szempontból egyaránt kimerítően. A gimnázium IV. osz-
tá lya számára készült magyar irodalomtörténeti tankönyv 31 magyar író 
megismertetésére vállalkozik. í g y egy-egy í ró műveinek tárgyalására csupán 
egy-két óra jut. A Szovjetunióban egy í róval átlagban egy hónapig foglal-
koznak. Tankönyveink sokat markolnak, tehát keveset fognak. Jelentős lépés 
volt tankönyvírásunk terén az általános gimnázium I I I . osztálya számára 
készült Magyar Irodalomtörténet (II. rész). A szerzők a Goluhkov-adta szem-
pontok felhasználásával szerkesztették meg ezt a tankönyvet. 

A szovjet középiskola VIII—X. osztályos irodalmi tankönyvei két rész-
ből állanak: egy 3—400 lapos irodalomtörténeti könyvből, és két, egyenként 
kb. 400 lapos kresztomátiából. A IV. osztályos gimnáziumi tankönyvünk iroda-
lomtör'éneti anyaga kb. csak 70 lap és a szemelvényes anyag 180 lap, holott 
ebben az osztályban háromszor annyi írót tárgyalunk, mint a szovjet közép-
iskola megfelelő osztályában. 

Jelentős mértékben át kell tehát dolgoznunk tankönyveinket, mind 
anyag, mind módszer szempontjából. 

G tlubkov módszeres el járásainak ötletességével és gazdagságával, 
másrészt példáinak bőségével minden tanárnak mielőbb érdemes megismer-
kedn'e ós tanulságait tanításában alkalmaznia. 

Mohay Béla 
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