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GREZSA FERENCHEZ 

— Ön nagy pedagógiai tapasztalatú kutató: Hódmező-
vásárhelyen tizenkét évig igazgatta a Bethlen Gábor Gimnáziu-
mot, Szegeden 1975-től 1984-ig a Tanárképző Főiskola Magyar 
Irodalmi Tanszékét vezette, jelenleg a JATE II. sz. Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszékének élén áll. Milyen tapasztalatai 
vannak az Irodalomtörténet tanárkörökben való ismertségéről 
és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata mű-
ködéséről? Elképzelése szerint hogyan tehetnénk folyóiratunkat 
még ismertebbé, hasznosithatóbbá a tanári munkában ? 

— Statisztikai adatok nem állnak rendelkezésemre, leg-
feljebb benyomásaimra támaszkodhatom. Az Irodalomtörté-
net iskolai bázisát egykoron az a magyartanár elit alkotta, 
amely maga is részt vett a kutatómunkában, nemcsak olvasó-
ja volt a lapnak, de szerzője is. Sajnos, e tanártípus, mely 
doktorál, kritikát és tanulmányt ír, szakmai előadásokat tart, 
ma már jobbára csak rendhagyó eset. A munkaidő (többnyire 
középiskolai végzettséget is alig igénylő feladatokkal és az 
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életszínvonalat javító túlórázással) mértéktelenül megnőtt, 
az intézményeket irányító apparátus, tisztelet a kivételnek, 
szívesebben dolgozik „tantárgy-lebonyolító automatákkal", 
mint közvetlen pedagógiai hasznot nem hajtó „tudós" taná-
rokkal, a kutatói utánpótlás nevelésében felbecsülhetetlen 
jelentőségű publikációs fórum, az iskolai Évkönyv takarékos-
sági okokból halálra ítéltetett, a tanítandó ismeretanyagot 
parttalanul megnövelő tanterv (és egynémely tankönyv) 
minden energiát az oktatás számára köt le. A tevékenység 
sorvadása aztán visszahat a tájékozódás igényére is : a köz-
tanár maradék szabadidejében szívesebben (és joggal) olvas 
szépirodalmat, mint róla szóló elemzést. E helyzeten önmagá-
ban a legjobban funkcionáló folyóirat vagy társaság se segít-
het, csakis összhangban a magyar kultúra pozitív folyamatai-
val, valós értékrendjének megszilárdulásával és demokratiz-
musának kibontakozásával, a feltételeket javító kormányzati 
döntésekkel. Olyan szerkesztői gyakorlatra van szükség, mely 
a specialisták szűkös érdekei mellett — közérdekű, szemlélet-
formáló, az áttekintő képességet fejlesztő és olvasmányosan, 
akár esszéstílusban megírt cikkek közlésével — a magyar-
tanárok igényeit is figyelembe veszi. Fel kellene újítani például 
a tanári mellékletek lassan feledésbe merült szokását is. Jó 
volna ösztönözni továbbá a parlagra vetett erők aktivitását : 
a helyi irodalmi hagyományok feldolgozására pályázatok 
még rendszeresebb kiírásával, e célból esetleg külön rovat 
nyitásával is. A szervezeti reform keretében legfontosabb 
teendőnek a decentralizációt tartom. Nemcsak Budapesten, 
de minden egyetemi városban, sőt megyeszékhelyen helyi 
csoportokat vagy legalább életképes tanári tagozatokat lehet-
ne létrehozni. Van mit oldani a vándorgyűlések tematikájá-
nak és lebonyolításának merevségén is: egyoldalúan uralja a 
programot az évfordulós szempont, s perifériára szorul raj-
tuk a szakmai vita. 

— Irodalomtörténészként elsősorban Juhász Gyula- és 
Németh László-kutatásai reprezentálják. A „szegedi" és 
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„vásárhelyi" témák után — vagy mellett — mi újra készül; min 
dolgozik, mit tervez ? 

— Németh László munkássága olyan téma, mint az őserdő, 
nem lehet rajta gyorsan végigrohanni. Tervezem, hogy a 
„vásárhelyi" korszakról szóló könyvemet többkötetes írói 
monográfiává bővítem. Nemrég fejeztem be a háborús idők 
metszetét, s most a tanulmányciklus harmadik darabján 
dolgozom, A Tanú írója címmel. Emellett — különféle 
irodalmi lapok munkatársaként — folyamatosan írok bírála-
tot, recenziót. 

Eszményi feladat lenne most odaállni a könyvespolc elé, 
leemelni és megmutatni azokat a könyveket, amelyek sors-
döntőek voltak az életben. Nagyon nehéz valójában kinyo-
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