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EGY DIDAKTIKUS ADAPTÁCIÓRÓL 
Kovács Endre-Szerdahelyi István: IRODALOMELMÉLETI 

ALAPFOGALMAK 

Nem véletlen, hogy manapság csaknem minden műveltséggyarapí-
tásról szóló munka a művelődés permanenciájával, folytonosságával 
kezdődik. Ez a már közhelynek számító indítás, valljuk, hogy akkor is 
helytálló, ha az irodalmi műveltség gazdagításáról esik szó. A művelődés 
permanenciájáról azért aktuális beszélni, írják az emlegetett szakcikkek 
szerzői, mert korunk élettempója olyannyira felgyorsult, hogy a min-
dennapok embere az információk feldolgozásának örökös zavarával 
küzd. Nem elegendő tehát az, amit általános vagy középiskolában a 
fejébe sulykoltak, nem elég, amit iskolai órán kapott, hanem az órán túl 
is, szüntelenül, illik fokozni tájékozottságát, ha nem akar napjaink ak-
tuális jelenségeivel szembekerülve alulmaradni. 

Hogy az imént elmondottak mennyire fontos gondolatok, arra 
Kovács Endre és Szerdahelyi István könyve ismét rádöbbent bennünket. 
Ha e sorok írója az általános vagy középiskolás irodalomelméleti kötele-
zőivel hasonlítja össze a könyvben leírtakat, akkor úgy érzi, ismerős, de 
más bolygón jár. Abban is biztosak lehetünk, hogy az alaposabb művelt-
ségre törekvő mai diák számára sem elegendő az ?z irodalomelméleti 
anyag, amit jelenleg - az új tankönyv szerint is - a középiskolában kap. 
Helyesen ismeri fel tehát a Tankönyvkiadó, hogy feladata nemcsak az 
alapkötelezettséget segítő tankönyvek kiadása, hanem pl. az irodalom-
oktatás vonatkozásában a diákok és tanárok irodalmi műveltségi 
nyitottságát elősegítő verselemző, stíluselemző szakköri és egyéb 
anyagok olcsó kiadása. Ilyen vonatkozásban Seres József és Szappanos 
Balázs, Kiss Tamás, Németh G. Béla, Tüskés Tibor, Harsányi Zoltán, 
Horváth Gedeonné és Stenczerné Forgács Anna említett témakörbe 
tartozó könyvei a Kovács-Szerdahelyi szerzőpár jogos elődjeiként 
sorolhatók fel, de Szerdahelyi, Csibra Istvánnal együtt - korábban -
maga is letette az asztalra az általános esztétika fogalmait a legújabb 
tudományos eredmények alapján rendszerező és a hagyományos isme-
reteinket továbbgondolásra serkentő kisenciklopédiáját. 

Az alkotópár vizsgált könyvének tehát sok tekintetben megvoltak 
az előzményei, csak egy vonatkozásban nem; tudniillik, hogy valamely 
munka az irodalomelmélet alapfogalmait ennyire didaktikusán, közép-
iskolás szintre bontva tárta volna elénk. 

Szerdahelyiék, mint bevezetőjükben jelzik, arra törekedtek, hogy 
„az átfogóbb fogalmaktól az alárendeltebb, szűkebb fogalmak" felé 
haladjanak, s ezzel valóban sikerült áttekinthető logikát kialakítaniuk. 
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Az e vázra felfűzött tartalomnak harmonizálnia kell majd az új tan-
tervvel. 

Ügy tűnik, helyes, hogy a szerzőpáros az irodalmat az első fejezet-
ben megpróbálja szélesebben értelmezni. Azáltal, hogy Szerdahelyiék 
Az irodalom mint esztétikum című fejezetben az irodalom autonóm 
művészeti megjelenési formáját egyéb megjelenéseitől elhatárolják, egy-
ben azt a lehetőséget is megteremtik, hogy pl. a diák az irodalmi művek 
sokfélesége között fedezze fel magának a szépirodalmi művet mint a 
szellem igazgyöngyét. 

A tágabb horizont feltárása egyben az ízléscsiszolás irányába is 
egyengetheti az utat, ha az olvasók kellő tanári irányítással lapozgat-
ják a könyvet. A második fejezet, melyben kimondatik, hogy az iro-
dalom nem más, mint a kommunikáció sajátos formája, azon pontok 
közé tartozik, melyek az irodalomelméletben még mindig vita tárgyát 
képezik. Ismeretes olyan, irodalomelméleti szakembertől szárma-
zó nézet is, miszerint óvakodni kell efféle kategorikus kijelentések-
től. Nem ennek az ismertetőnek a feladata eldönteni a vitatott kérdést, 
annyit azonban megjegyeznénk, hogy a vizsgált munkát, mely az iroda-
lomelméleti alapfogalmak didaktikus adaptációja, nem szabad a fogal-
mak tudományos és polemikus kifejtésének mércéjével mérni. A neve-
lési kommunikatív helyzetben, átmenetileg, szükségszerűen elszegénye-
dik az egyébként legvirágzóbb gondolati gazdagság is, hogy aztán új vi-
rágzásnak adjon teret. Néhányszor ez történik ebben a könyvben is, 
melyet, hangsúlyozzuk, saját kategóriáján belüli mérce alapján kell meg-
ítélni. Szerdahelyiék is érzik ezt, és enyhe lelkiismeretfurdalással vala-
mennyi fejezethez viszonylag gazdag irodalomjegyzéket csatolnak. Ez-
által lehetővé válik, hogy az olvasó a fejezetben az egyfajta álláspont 
szerint rögzített alapkérdéseket más oldalról, a viták hevében szemlélve 
is megközelítse. 

Ha vitatja is valaki a kategóriák interpretálásának módját, azzal senki 
sem vitatkozhat, hogy helyes és szükséges volt az a törekvés, hogy a 
szerzők az irodalmat elhelyezzék a kommunikáció rendszerében, s ez is 
azt bizonyítja, hogy a könyv igyekszik lépést tartani a modern iroda-
lomelméleti iskolákkal. Talán csak azt kifogásolhatnánk, hogy e fejezet 
irodalomjegyzéke lehetne találóbb vagy szélesebb, s ezáltal még inkább 
segítené annak a feszültségnek a csökkentését, melyet az új első osztályos 
irodalomelméleti tankönyv okozott. Ugyanúgy, tágabb kitekintést, 
nyitottságot jelent az olvasónak a következő, Az irodalom mint 
pszichológiai jelenség című fejezet is. Ezekről a kérdésekről az iskolai 
tananyagban vagy egyáltalán nem esik szó, vagy csak futólag. Az 
irodalom mint társadalmi-történelmi jelenség, Az újkori európai iro-
dalom fő irányzatai: a műfajokról, a realista irodalmi műről, az irodalmi 
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mű szemléleti formájáról és hangformájáról szóló fejezetek, "ha nem is 
mindig követik a hagyományos felosztást és megközelítést, úgy tűnik, 
szorosabban kapcsolódnak a szokásos törzsanyaghoz. A könyvet jól 
használható, tartalmas tárgymutató teszi teljessé 

Végül nyilvánvaló, hogy nem tekinthetjük véletlennek ennek a 
didaktikus összefoglaló munkának a létrejöttét. Ugyanis szervesen illesz-
kedik épp az egyik szerző, Szerdahelyi István hasonló jellegű tevékeny-
ségébe, melyet a Költészet esztétika, A mindennapi élet esztétikája, 
A magyar esztétika története 1945-1975 és nem utolsósorban a Világ-
irodalmi Lexikon jelez; és melynek munkálatai, úgy véljük, rányomták 
bélyegüket a vizsgált könyv létrejöttére is. 

Hogy ezek az összefoglalás-próbálkozások megszülessenek, a magyar 
esztétikai élet és irodalomtudományi kutatások olyan fellendülésére 
volt szükség, amilyen az utóbbi időben bekövetkezett. Tehát a fogal-
mak gazdagodása engedhette meg didaktikus adaptálásuk „luxusát". 

Egy nemrég elhunyt kitűnő tanár, és egy alapos irodalom tudós okító 
könyvét haszonnal forgathatják a fogalmak jövőbeli gazdagítói. (Tan-
könyvkiadó, 1977.) 

RUBOVSZKY KÁLMÁN 

Nagy Endre: MODERN 
MŰVÉSZET - SZOCIÁLIS MŰVÉSZET 

ADALÉKOK A MARXISTA ESZTÉTIKAI GONDOLKODÁS 
ÉS KRITIKA MAGYARORSZÁGI KEZDETEIHEZ 

Nem vert eddig jóformán semminő kritikai visszhangot Nagy Endre 
tanulmánykötete, holott megérdemelné a figyelmet és a törődést. Újra 
egy könyv, amely a magyar századforduló - Bölöni György szavával: e 
„szellemi csodakor" - roppant gazdagságú hagyatékából hasítja ki a 
maga vizsgálati anyagát, s érdemben gyarapítja is a korábbi kutatások 
eredményeit. Rendkívüli felfedezéseket nem kínál ugyan Nagy Endre 
műve, látványos analízisei sincsenek, s mi sem idegenebb írásmódjától, 
mint a hivalkodás. Visszafogottan, mentesen mindennemű cirádától, 
olykor már a szürkeségig puritán nyelven fogalmaz, stílusa nemegyszer 
nehézkes, nyelvhelyességi hibákba is téved hellyel-közzel, ámde lénye-
ges, meggondolkodtató dolgokról tudósít majd mindig. Elegáns és 
rokonszenves szerénység hatja át e kötetet az alcím „Adalékok"*szavá-
tól a bevezetőn át az utolsó mondatig, önmutogatás helyett maga a 


