
Benedek Marcell kissé sietve mondott ítéletet. Éppen ezért kénytelen vagyok feltéte-
lezni, hogy valami indulat siettette. Benedek Marcell szemében annyira vörös posztó a pro-
pagandairodalom követelménye, hogy ily követelményt lát ott is, ahol nincs. Megvallom, 
csodálkozom azon, hogy még nálam is. Eddig azon a címen volt szokás megmosni a fejem, 
hogy a l 'art pour l 'art képviselője vagyok. Most meg kellett érnem, hogy mint a propaganda-
irodalom szószólóját ért támadás. Pedig felfogásom nem változott . Az igazság az, hogy 
szeretem és nagyrabecsülöm a nagy harcos költőket, Petőfi t , Adyt és József Atti lát 
t a r tom költészetünk legmagasabb csúcsainak, — de azért nem hiszem, hogy csak a harcos 
költészetnek van jogosultsága. Közte és a l 'art pour l 'art közt széles terület van azon művészet 
számára, mely sem egyik, sem másik, hanem az élet egy-egy oldalának mély megértését és 
újszerű megvilágítását nyú j t j a . Reviczkynél sem azt hiánylom, hogy nem harcolt, hanem hogy 
nem világította meg eléggé a helyzetét. Ha tetszik : hogy nem sírt eléggé. (Mellesleg : há 
nyíl tabban feltárja sírása okait; ezzel már harca élét is fokozta volna.) Kissé 
meglep hát , hogy Benedek Marcell jónak látta épp az én szerény mondataim alkalmából 
intézni támadás t a propagandakövetelmény ellen, — holott könnyen talált volna alkalma-
sabb célpontokat is. Szívből kivánom, hogy tovább küzdjön a propaganda-irodalom köve-
telménye ellen (együtt fogok érezni harcaival), de szeretném, ha a jövőben több szeren-
csével válogatná meg a célpontjait . 

OROSZ LÁSZLÓ 

MAGYAR IRODALMI OLVASÓKÖNYV A KÖZÉPISKOLÁK I. OSZTÁLYA 
SZÁMÁRA* 

Az irodalmi olvasókönyv igen szerény címe ennek a könyvnek. Valójában az első 
magyar irodalomelméleti tankönyv. A régen taní to t t stilisztika, retorika és poétika ugyanis 
nem merítet te ki az irodalomelmélet fogalmát, mert csak az irodalmi művek formájával 
foglalkozott, a formát mereven elválasztotta a tartalomtól. 

Ez a könyv valamennyi irodalmi szövegét a tar ta lom és a forma egységében elemzi. 
A szövegekből olyan irodalomelméleti fogalmakat , tanulságokat von le, amelyek jellemzőek 
rájuk. A formai elemeket funkciójukban muta t j a be, mint a tar talom megvalósításának, az 
eszmei mondanivaló kifejtésének eszközeit. 

A tankönyv felépítésében, a szemelvények összeállításában szemmel láthatóan három 
szempont vezette a szerkesztőket. Először is teljes irodalomelméleti rendszert akar tak fel-
építeni, mégpedig úgy, hogy a szemelvények sorrendje megfeleljen az irodalomelméleti isme-
retek elsajátítása helyes sorrendjének is. Másodszor arra törekedtek, hogy a szemelvények 
eszmeileg és művészileg magasrendű, színvonalas alkotások közül kerüljenek ki, s egymás-
u tán juk megfeleljen a történeti sorrendnek. Harmadszor ügyeltek arra is, hogy a szemelvények 
érdekesek, változatos ta r ta lmúak és hangulatúak legyenek, lekössék a könyv tanulói, 14—15 
éves fiúk és lányok érdeklődését. 

Az irodalomelméleti rendszer alaposabb és teljesebb ebben a könyvben, mint magyar 
tankönyvben valaha is volt. Az egyes fogalmak meghatározásai jók, megjegyzésre érdemesek 
és megtanulásra alkalmasak. A r i tkí tot t szedés felhívja a figyelmet a megtanulandó szöve-
gekre, a könyv végén az irodalomelméleti összefoglaló gondoskodik róla, hogy az egyszer 
megtanult ismereteket év végén rendszerezzék, átismételjék a tanulók. Az egyes fogalmak 
meghatározásán látszik, hogy alaposan átgondolták, mérlegelték minden mondatá t . Termé-
szetesen így is akad egy-két olyan meghatározás, amelyen a könnyebb tanulhatóság végett 
lehetne egyszerűsíteni, kurt í tani . 

A tankönyv elvszerűen nem foglalkozik olyan irodalomelméleti fogalmakkal, amelyek 
csak irodalomtörténeti fokon, irodalomtörténeti ismeretek birtokában érhetők meg. (Pl. ízlés-
irányok.) Az irodalomtörténeti szemléletmódot mégsem lehetett teljesen kirekeszteni, hiszen 
az egyes müvek elemzésében, egyes műfajok (pl. komikus eposz) kialakulásának megértésében 
is szükség van rá. A tankönyv kényszerű irodalomtörténeti jellegű kitérői azonban természet-
szerűen szervetlenek, levegőben lógók, gyakran semmitmondók. Ilyen pl. a Petőfi előtti 
népiesség áttekintése (29—30. 1.), Petőfi költészete forradalmi újszerűségének értékelése 

* Julow Viktor, Kosaras István, Margócsy József munkája . Az irodalomelméleti össze-
foglalót Kanizsai-Nagy Antal írta. 
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(40. 1.), az Almanach-irodalom ismertetése (41 — 42. 1.), a romantika jellemzése (235. 1.) s tb . 
Az irodalomelmélet taní tásának súlyos problémájával állunk i t t szemben. Egyrészt feltétlenül 
igaz, hogy az irodalomelméleti alapvetésnek meg kell előznie az irodalomtörténet tan í tásá t . 
Másrészt azonban az is kétségtelen, hogy az irodalomelmélet színvonalas tanítása, ill. tanulása 
irodalomtörténeti ismereteket is feltételez. Ez a probléma teljes élességével nem is a tankönyv 
szövegében mutatkozik meg, hanem a tanítás során. 

A tankönyvben feldolgozott irodalomelméleti anyag — különösen a tanulók teher-
bírásához mérve — inkább sok, mint kevés. A tragikum elméletét mégis hiányoljuk, a d rámai 
műfaj sajátságainak elemzését keveseljük. A tankönyvben csak egy drámai szemelvény van , 
Illyés Fáklyalángja, ez pedig nem elég jellemző példa a drámára, nem alkalmas kiindulópont 
műfa j i sajátságok fejtegetésére. A tanulók nagy részének színház iránti érdeklődését a tan-
könyv sokkal inkább kiaknázhatta volna. Irodalomtanításunk általában igen kevéssé veszi 
figyelembe azt , hogy nemcsak olvasókat, "hanem színház- (és mozi) látogató közönséget is 
nevelünk. 

A tankönyv legtöbb tanulsággal szolgáló részei, legfőbb értékei a műelemzések. Külö-
nösen a hosszabb epikai művek elemzései mintaszerűek. (A helység kalapácsa, Toldi estéje, 
Eppur si muove. Az a fekete folt.) Középiskolában évek óta hangoztat ják az irodalmi művek 
tar ta lom és forma egységében való elemzésének szükségességét. Példát azonban igen keveset 
lá t tunk eddig erre — különösen tankönyvekben. Egy-egy irodalomtörténeti monográfia 
vagy alaposabb kritika egyébként bármilyen kitűnő műelemzése is sokkal távolabb esett az 
iskolai tanítástól , hogysem befolyásolhatta volna. Ez a tankönyv alkalmas arra, hogy példáin 
necsak a tanulók, hanem a tanárok műelemzési készsége is megizmosodjék. 

Mégsem hal lgathat juk el, hogy egyik-másik elemzés, illetve az elemzések egyik-másik 
részlete inkább a tanulságul levonandó irodalomelméleti tudnivalót t a r t j a szem előtt, mint 
magát a művet , hogy az elemzés ilyenkor nem támoga t j a , hanem inkább nehezíti a mű ter-
mészetes, spontán ha tásá t . Az Eppur sí muove című regény szerkezete pl. korántsem olyan 
»szabályszerű« a valóságban, mint a róla szóló elemzésben. Mikszáth Az a fekete folt című 
novellájának mondanivalóját és jellemeit is nagyon leegyszerűsítik a könyv szerzői, mikor 
azt igyekeznek bizonygatni, hogy Olej Tamás és Taláry Pál ellentéte tipikus osztályellentét. 
Ady Havasok és Riviéra című versének elemzését is aligha helyes azzal kezdeni, hogy »a hava-
sok az elnyomott népet, a Riviéra pedig az elnyomó osztályt jelképezi«; hiszen ennek a 
költeménynek — mint ál talában a szimbolikus költeményeknek — épp abban a művészi 
»fogásban« van a szépsége, hogy a felvett kép szemünk előtt telik meg közvetlen jelentésén 
túli tar ta lommal, szemünk előtt, vagyis a belőlünk kiváltott érzelmi és gondolati hatások 
révén válik szimbólummá. Az is erőltetet t , hogy Móricz realizmusát és az elbeszélő mű szöve-
gének elemeit a Komor Ló című novella alapján magyarázza a könyv. Ez a novella tudva-
levően filmforgatókönyvnek készült, s több olyan sajátsága, amellyel a szerzők, pl. Móricz 
realizmusának természetét világítják meg, ebből a műfaj i jellegéből következik. 

A tanulók könyv iránti érdeklődését, szeretetét elsősorban a jól válogatott szemelvény-
anyag van hivatva felkelteni. Az elmúlt évek irodalmi olvasókönyvei sematikusak voltak : 
csak politikai jellegű szövegeket közöltek, s azokban sem volt sok változatosság ; megtörtént , 
hogy évről-évre ugyanazokkal a versekkel és elbeszélésekkel találkozott a tanuló egymás 
után következő általános iskolai és gimnáziumi könyveiben. Ebben a könyvben végre meg-
újul t a szemelvényanyag. A könyv elején bőséges válogatást találunk népköltészetünkből. 
Különösen változatosak a népdalok : velük azt bizonyítja a könyv, hogy az irodalom a teljes 
emberi élet ábrázolása, tehát igen sokféle tárgy, érzelem, hangulat megfér benne. Igen gazdag 
a Petőfi és változatos az Arany műveit bemutató fejezet is. Külön kiemelendő erénye a könyv-
nek, hogy a házi olvasmányok közül A helység kalapácsát és Toldi estéjét teljes egészében 
közli. Jókai t a bő szemelvényekben közölt Eppur si muove, Mikszáthot Az a fekete folt című 
novellája és két kisebb írása képviseli. Mikszáth az előbbi költőknél-íróknál kissé távolabb áll 
a tanulóktól, különösen A pénzügyminiszter reggelije szatirikus célzásai érthetetlenek számukra . 
Adytól kezdve a válogatás elszíntelenedik. Tőle is, József Attilától is csak forradalmi-politikai 
mondanivalójú verseket közöl a könyv. Móricz két elbeszélése (Új földesurak, Komor Ló) 
a kisebb hatásúak közé tartozik. Igen változatos ismét a Gorkij-szemelvények válogatása, a 
Hogyan tanul tam írni című cikket a tanulók stílusának és stílusérzékének fejlesztésében is 
nagyszerűen fel lehet használni. Az anya helyett azonban szívesebben olvasnák a tanulók 
házi olvasmányként az életrajzi trilógia valamelyik részét (vagy az egészet), mert ez élet-
koruk miatt közelebb áll hozzájuk, s mert Az anyá t már az általános iskolában is olvasták. 
A könyv következő részét az teszi egyhangúvá, hogy Majakovszkij verse kivételével csupa 
regény-részlet, ill. elbeszélés következik : Fagyajev : Az if jú gárda, Veress Péter : Pá lya-
munkások, Aczél Tamás : A szabadság árnyékában (ez utóbbiból egy elég színtelen részlet). 
Illyés Fáklyalángja irodalomelméleti szempontból nem tipikus szöveg, nem tipikus drámá 
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ugyan, de a könyv egyik legnagyobb hatású szemelvénye. A befejező három mai vers (Illyés, 
Zelk, Benjámin) témája is túlságosan egyszínű. 

Megállapítható tehát , hogy a változatosság inkább csak a tankönyv első' felére jellemző'. 
Az ötletesség és bátorság, amellyel népköltészetünkből és múlt századi klasszikus irodal-
munkból válogattak a könyv szerzői, elhagyta őket századunk irodalmának válogatásával. 
Ez bizony hiba, olyan hiba, amelyet csak a taní tás során lehetett igazán lemérni. A tanulók 
érdeklődése — minden tanári erőfeszítés ellenére — láthatóan megcsappant a második fél-
évben. I t t már az is előfordult, hogy az általános iskolából ismert művek ismétlődtek. (Pl. 
Ady : A csillagok csillaga, József : Aki szegény, az a legszegényebb, Gorkij : Az anya.) 

Végül : Ez a könyv ma még a legtöbb első osztály számára nehéz, túlméretezett . 
Csak azok a tanulók bír ják a tempójá t , akik kellő mennyiségű irodalmi alapismeretet hoztak 
az általános iskolából. Az első év tapaszta la ta i azt javasolják, hogy egyelőre rövidítve, ki-
hagyásokkal taní tsuk. De ez is azt mu ta t j a , hogy nem egy-két átmeneti évre készült ez a 
könyv, hanem elbírja, sőt elvárja a következő évek fejlődését is. Én inkább arról í r tam, amit 
hibájának tar tok, jól tudván , hogy hibái eltörpülnek erényei mellett. Azt hiszem, joggal 
vá rha t juk ettől a könyvtől a középiskolai irodalomtanítás fellendülését. 
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