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I. BEVEZETÉSI A UEVELÉS SZEREPE KORUIÜKBAH

lm A nevelés r^vekvo szerepe a szocializmus építésének ide» 

,4én Magyarországon

jd három évtizedes története 

során ez oktatás, a nevelés kérdései soha nem voltak 

kés kérdések, az utóbbi pár évben immár másodszor kerültek a 

társadalmi érdeklődés középpontjába* Mig a negyvenes évek má
sodik felében, a szocialista átalakulás éveiben a kulturális 

forradalom az aralfebétizmus felszámolását, a művelődési mo
nopóliumok megszüntetését, az iskolák államosítását oldotta 

meg* addig a hetvenes évek "nevelési forradalma" az eddigi 
eredmények száriba vételével és 8 jövő diktálta követelmények 

figyelembevételével talán számokban nehezebben mérhető, de 

eredményeiben hasonlóan nagy hatású pedagógiai megújhodást, © 

nevelőmunka átalakulását kezdte már meg, в haltja majd végre 

az elkövetkezendő években*
Ha mindennek az okát keressük, két irányban kell vizsgálód

nunk! egyrészt a szocializmus építésének adott szakaszában 

mindinkább növekszik a nevelés szerepe, másrészt, ezzel szo
ros kapcsolatban, a hazánkban is kibontakozó tudományos-tech
nikai forradalom a nevelőmunkával szemben szintén fokozott kö
vetelményeket támaszt* Ezt az iskoláink előtt álló kettős fel
adatot fogalmazta meg Aczél György is 1972-ben az Országos 

Közoktptás-politlkai Aktíván elmondott előadói beszédében«
"*** az ipari, mezőgazdasági termelés, szellemi életünk fejlő
dése tekintetében kitűzött fokozott követelmények csakis álta-

Bár szocialista történelmünk
llé-
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lánoe színvonal-emelkedés alapján valósíthatók meg# Es аз 

©lé a feladat elé állítja as oktatásügy felelőseit, hogy ja
vítsák az oktatás struktúráját, távoliteanak el annak szer
kezetéből, tartalmából minden felesleges, túlhaladott, vissza
húzó, konservativ elemet, s kapcsoljanak be az oktatás háló
zatába minden fontos és szükséges újat. Ez a - ha úgy tetssiki 
technicista - feladat nem csupán a szocialista országokban 

jelentkezik# A mi specifikus, szép, de nem könnyű többletfel
adatunk* a szocialista országokban ki kell alakítani, s mind 

magasabb és állandóan emelkedő szintre kell juttatni az uj tí
pusú társadalmi eletet, ki kell formálni a valóságra épülő szo
cialista életeszményt, s ez az oktatásügy jelentős fejleszté
se nélkül megvalósíthatatlan#" /1/
Bár Aczél György itt - az előadás jellegének 

oktatási kérdésekről beszél, nyilvánvaló, hogy ezek a fela
datok semmikéop nem tekinthetők csak tanítási-tanulási kér
déseknek, mindenképp a nevelési folyaraat részeként, a neve
lési célnak alárendelten valósíthatók meg# Arról van szó, hogy 

nevelőraunkánk hatékonysága csak az oktatás színvonalasabbá 

tételével növelhető.
Kern tekinthetjük véletlennek, hogy éppen napjainkban, a 

szocializmus alapjainak lerakása után, a szocializmus teljes 

felépítésének időszakában kerültek ismét előtérbe a nevelésnek, 
a társadalmi tudatformálásnak a kérdései#
A társadalmi lét meghatározó szerepe nem spontán módon érvé
nyesül. A gazdaság szocialista átalakítása, a magántulajdon 

megszüntetése viszonylag hamar, forradalmi utón megoldható,

gfelelően -
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de már в szocialista gazdaság felépítése le évtizedeket igé
nyelhet» в méginkább igy van a társadalmi tudat, az emberi 
gondolkodás megváltoztatásával, átalakításával, a "tömegek" 

szocialista közösséggé formálásával. így kerül napjaink ér
deklődésének homlokterébe az iskolai munka, s rajta keresztül 
a nevelés. Most, hogy hazánkban uralkodóvá váltak a szocialis
ta termelési viezonyok, a tudat viszonylagos elmaradottsága 

fékezheti társadalmunk fejlődését. Ezért a szocialista tuda
tot formáló nevelőmunka fejlődésünk jelenkori szakaszán az 

osztályharc egyik fő területe. A szocializmus teljes felépí
tése, s majd a kommunizmus elérése csak szocialista szellemű, 
marxista világnézetű «Éberekkel, dolgozókkal lehetséges, s 

most, mikor nálunk is napirendre került a tudatformálás, érez
zük át teljes igazságában Marxnak azt a gondolatát, mely sze
rint "a társadalom átalakításának egyik leghatalmasabb eszkö
ze a nevelés", mely a termelőeszközök legfontosabbikának, az 

embernek a fejlesztését szolgálja. /2/
A szocializmus fejlődésének szükségszerű velejárója, hogy 

a fejlődés során a nevelésnek, a szocializmust épitő ember 

formálásának mind nagyobb szerepet kell kapnia. Ezeket a gon
dolatokat fejtegeti Szarka József már a hatvanas évek közepén» 

"Hazánkban, és más szocialista országokban is szenvedélyes 

viták középpontjába kerültek olyen kérdések, mint»
- az erkölcsi és az anyagi ösztönzés szerepe, egymáshoz 

való viszonya;
- a demokratizmus fejlesztése;
- általában a szocialista gondolkodás és életforma ki

alaki tása.
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пак a tudó: lány ©«-technikai forradalom diktálta tárni valók, 

hiszen a szociálisamé, a kom/mmizraua felépítés© nemcsak tuda
ti tényezők kérdea®, hanem mindennek meg kell teremteni gaz
dasági-technika i alapjait ia*
A szocializmus gazdasága elképzelhetetlen a korszerű ipar, 

mezőgazdaság nélkül, e ennek alapját jelentheti a tudományos«» 

technikai forradalom eredr^nyelnek átvétele, illetve az ebbe 

a forradalomba való bekapcsolódás.
Mi a tudományos-technikai forradalom? A tornászattudomá

nyokban а II. világháború után bekövetkezett ugrásszerű fej
lődés, melynek eredményeképpen a tudományos eredmények gyor
san szaporodnak, az információk rohamosan sokasodnak, az idő 

meggyorsult, azaz ma "minden ©gyes ember annyi változást él 
át, mint az ókorban száz egymást váltó generáció." /4/

A tudományos-technikai forradalom jelentőségét, társa
dalmi hatását nemcsak nálunk, szocialista országokban lehet 

érzékelni, hanem a fejlett tőkéé államokban ia. Brr* hívja 

fel a figyelmet С. P. Snows "Az ipari forradalom számomra a 

gépek fokozódó használatát, férfiak és nők gyári munkába álli- 

- tását jelenti, 4a még azt, hogy Angliában a jobbára földműve
lő munkából élő lakosság nagy része átalakult gyári munkássá, 
illetve olyan emberré, akik az előállított gyártmányok szét
osztásával foglalkoznak. Ш a változás hirtelen lepett meg 

berniünket a luddiiák gyűlölete közepette. Az ipari forradalom 

megérlelte egy másik változás feltételeit, egy olyan átala
kulásét, amely az ipari forradalomhoz hasonló, azonban sokkal 
mélyebben tudományos, sokkal gyorsabb és eredményeiben feite-



- 6 -

hetőleg sokkal bámulatosabb. Es s változás a valódi természet
tudomány ipari a 1 ka Ima zásából ered, abból, hogy nem tapogató- 

sunk tovább, nem különc feltalálók, hanem szervezett !mtató
csoportok elgondolásaira támaszkodunk, ügy érzem, az elektro
nika, az atomenergia és az automatizálás társadalma ma lénye
ges vonásaiban különbözik mindattól, ami eddig volt, Teljes 

kibontakozásukban ezek az uj módszerek sokkal Jobban átformál
ják majd a világot. Ezt az átalakulást a tudományos-technikai 
forradalom név illeti meg.” /5/

Hogy a tudomány ős-technikai forradalom hogyan kapcsoló
dik a nevelés kérdéséhez, egyértelművé válik, ha Szalai Sán
dor gondolatait is figyelembe vesszük, Szalai Sándor mutatta 

ki, hogy a technikai fejlődésnek ilyen rohamos változása nem 

ismeretlen a technikatörténetben, a tudomány termelőerővé vá
lása Marx áltcl előre látott jelenség, és a forradalmi jelző 

azért illeti meg korunkban ezt a folyamatot, mert társadalmi 
szinten is mélyreható változásokat idéz elő. Ugyanő figyelmez
tet arra, hogy a technikai vívmányok Jarvjs-arculatnak, a "hogy 

a tudomáryos-tecImikai forradalomnak pozitív vagy negativ tár
sadalmi kihatásai kerekednek-e felül, nem a természettudomá
nyok és a technika anyagi sajátosságai döntik el, hanem azok 

a társadalmi tényezők, amelyek a vívmányok hasznosításának mó
dozatait és feltételeit meghatározzák," /6/

Mindez természetesen a felnövekvő nemzedék formálására, 

nevelésére irányítja figyelmeinket, 18a már közhelyszerű, hogy 

nem s mának nevelünk, liánom a , övónek, azaz olyan fiatalokat 

kell minden szinten és fokon az iskolából kibocsátanunk, akik
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alkalmasak az uj eredmények befogadására és fejlesztésére; 

rém a klasszikus anyag egyszerű megtanulása az elsődleges 

cél, hanem azok értelmes továbbgondolása. Tehát - bizonyos szem
pontból - az értelmi nevelés kérdései kerülnek középpontba* 

a nevelés-oktatás fő célja nen a tudás mennyisébe, 1шпеп a 

*Vyогв megtanulás képessége", ’’mindaz, amit manapság nem pon
tosan körülhatárolt fogalmakkal igy jelölünk* intelligencia, 

alkotókészség, döntési képesség otb*” /7/
Ez a Perspektive alapjaiban dönti meg a müveit emberről alko
tott képünket, a műveltség fogalma átalakul, в ennek megfele
lően kell majd mind a gyakorlatban, mind az elméleti irodalom
ban korrigálnunk a nevelésnek ezt a területét* Hogy az oktatás 

oldaláról mindez mit jelent, azt már a hatvanas évek elején 

Szent-Györgyi Albert megfogalmazta* ’•Oktatásunknak lényegében 

egyetlen tantárgya van* olyan emberek nevelése, akik lábán 

nem lötyög a felnőttek cipője, és akik képesek egyenesen áll
ni, tekintetüket szélesebb látóhatáron hordozva.” /8/

Izekre a tényezőkre hívja fel a figyelmet Aezél György 

la az MS2MP Központi Bizottságának 1972. junius 14-i ülésén 

tartott előadói beszédében* ”A jövőre való felkészítés követel
mény ének akkor tesz eleget az Iskola, az oktatási intézmény, 
ha olyan önállóan gondolkodó embereket nevel, akik képesek 

megérteni az u.iat« akik tudnák követni a társadalmi, gazdasági
folyamatokat* a tudományos és technikai fejlődést* Ahogyan a 

minél magasabb épület számára biztosabb, szilárdabb alapok 

szükségesek, a jövő követelményeinek is csak tartós, silárd
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alapokon épülő tudással lehet megfelelni." /9/
De a tudományos technikai forradalom nemcsak a gondol

kodás fejlesztése, az értelmi nevelés számára ad feladatokat. 

Hiszen, ha ezen a szinten maradnánk meg, akkor aa oktatáspoli
tikai határosat csak ezzel a kérdéssel foglalkozott volna, 

akkor épp a marxizmus eszraéjével, a marxista pedagógia lénye
gével kerülnénk szembe, sokoldalúság helyett ssakbarbárságot 

eredményezne nevelőmunkánk, s esetlegessé tennénk a tudomány, 
a technika felhasználásának mikéntjét. Az emberi ismeret, a 

tudás пега jelent egyben erkölcsös, felelősségteljes viselke
dést, gondolkodást. Már az ókori irodalomban figyelmeztet 

erre Szophoklész az Antigoné embert dicsőitő hirardkus kóru
sában*

Ha tud valamit valaki,
Megtenni bölcset, újszerűt,
Van, ki a jóra, van ki gonoezva tör vele.

A klasszikus példa után rögtön idézném Voznyeezenszkijt, 

aki épp amerikai utjának hatására, közvetlenül a technikai 
eredményekre utalva fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot*

Ha jó kezekbe adjuk, a technika jót tess, 

De ha a kéz gonosz?

A voznyessenszkiji gondolat azért is jelentős, mert a költő 

poémájában nemcsak a haditechnikára, az ember fizikai meg- 

aemmieitéeére gondol, henna s tőkés körülmények között megte
remtett elembertelenitett, agyontechnicizált világra is, s ki
mondja költeményében azt is, hogy*
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sok tapasztalatainak beillesztése a világképbe, az esek alap
ján leszűrt következtetések megítélése; mindez a korszerű vi
lágnézet kialakítását sürgeti tanúIáinknál* S itt már nemcsak 

az anyag fogalmának problémái merülnek fel,hanem tudati, tár
sadalmi kérdések is, hiszen az anyag keletkezéséről, szerkeze
téről vallott nézetek mindig társadalmi következtetéseket is 

vontak maguk után, s nyilván fognak a jövőben is* Éppen ezért 

a világnézeti nevelésben a társadalomtudományi tárgyaknak, a 

"humán kultúrának" is nagyon nagy szerepe van.
Itt mutatkozik meg korunk egyetlen tudományos világnézetének, 

a marxizmusnak a fölénye, s ezért a dialektikus materialista 

világnézet kialakításának szükségessége tanulóinknál, a mar
xista elkötelezettségű pedagógusok szerepe a nevelőmunkában, 
hiszen mint Érdey-Grúz Tibor Írja* "••* nélkülözhetetlen a 

dialektikus materialista világnézet, amely a nagy összefüggé
sek valósághoz htt áttekintése és egyúttal csáekvésre szervező 

ereje révén egységbe ötvözi az általános műveltség humán és 

természettudományi-technikai /szakmai/ tényezőit*" /12/
Az erkölcsi-morális problémák közül egy területet emelnék 

csak ki, mely a jövőre való felkészítésben döntő szerepet játsz
iját, ugyanakkor nevelőmunkánkban, nevelési eszményünkben csel: 
melléké® tényezőként szoktuk emlegetni. 13a már egyre világo
sabbá válik, hogy a munka jellege a közeli jövőben átalakul, 

a marxizmus klasszikusainál gyakran magfoglmazott alkotó jel
lege előtérbe keiül* Ha az alkotó jelleget helyesen értelmez
zük, akkor látni kell, hogy az nem elsősorban azt jelenti, hogy
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mindenkinek újat kell kitalálnia, uj termákét kell megkonst
ruálnia, megterveznie, hanem azt, hagy munkavégzés során 

nemcsak ás nem elsődlegesen fizikai erejére, mechanikai képes
segeire, liánén gondolkodási, speciálisan emberi képességeire 

kell támaszkodnia* 15a már látjuk, hogy az automatizálás nem 

a sematikus, betanított munka irányába mutat, hanem épp ellen
kezőleg, a mind magasabb színvonalú szakmai felkészültséget 

igényli, az automatizált üzemben dolgozd munkásnak, technikus
nak vagy mérnöknek a problémák megoldásában, a helyes döntések 

meghozatalában kell jeleskednie* Tehát az emberi képességek 

közül egyre jelentősebbé válik a "döntési képesség"* A dönté
si képesség kialakulásához a társadalmi felelősségtudat kia
lakításán keresztül vezet az ut, hiszen a termelés, az élet 

területén minden apró döntés is emberek kisebb-nagyobb cso
portjait érinti, nagyobb szinten pedig már össztársadalmi, 
sőt az emberiség sorsát befolyásoló jelentőségű lehet. Ez a 

hatás korunkban egyre fokozódó tendenciát mutat, tehát a gaz
dasági-társadalmi fejlődés eredményeként a legkisebb döntések 

is túlmutatnak a szűk partikuláris érdekcsoportokon, в egyre 

inkább jelentőssé válnak az egész társadalom számára. Hasonló
képpen a határozatlanság, a döntési képtelenség, a felelősség 

nem vállalása miatt elodázott döntés emberek tömegének sorsá
val függ össze* /13/ Wem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 

a morális felelősség hiánya a történelem során; már számtalan 

tragikus példát idézett elő, és idéz elő még napjainkban is* 

Ezek a kérdések csak az emberek, a fiatalok erkölcsi neve
lésével, a szocialista erkölcs kialakításával oldhatók meg*
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As ennek részét képeső társadalmi felelősségnek a kiala kit ás á- 

ban már egyértelműen a társadalom- és emberismeret, ® "hu
mán kultúra" játszik döntő szerepet# hissen a társadalomra# 

az emberiségre vonatkozó ismereteket itt sajátíthatják el, 

szerezhetik meg tanulóink# Természetesen kell mindennek kiegé
szülnie egyrészt a természettudományos ismeretekkel, másrészt 
- döntő jelentőségű -i az iskolának ténylegesen a társadalmi 
tevékenység gyakorlóterévé kell válnia, ahol a fiatalok meg
tanulhatják, átélhetik, gyakorolhatják a társadalmi tevékeny
ség különböző formáit#
Ezért tekintjük jelentősnek az MSSIP 1972. évi oktatáspoli
tikai határozatát követő állami intézkedések közül azokat, 

melyek az iskolai élet demokratizmusát, 8 szocialista tanár
diák viszony kialakulását, illetve fejlesztését segitik ©lő#

A jövőnek nevelés másik problémája is rendkívüli jelen
tőségű, és fontosságát na sokszor jobban érezzük* az un. sza
bad idő a szocialista országokban napjainkban kezd érezhető
en növekedni, s ennek értelmes és hasznos felhasználása társa
dalmi problémaként jelentkezik# Mindennek nevelési vonatkozá
saira talán legkorábban Bogdan Suchodolski hívta fel a figyel
met* "Amikor figyelnbe vették az emberek munkára való előké
szítésének társadalmi fontosságát, nem gondoltak arra, hogy 

az embereket szabad idejük helyes és értékes eltöltésére is 

felkészítsék. Ez a mulasztás volt egyik oka a hűl ifjan izmus 

jelenségeinek# E jelenségekben a társadalmi beilleszkedés 

hiánya mellett éppen az mutatkozott meg, hogy a fia tale ág... non 

tudja szabad idejét értelmesen eltölteni." /14/
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Lépegében ugyanezekre a nevelési vonatkozásokra hívja fel 
a figyelmet Jön Daneiki ie A Megosztott idő egysége cimll könyvé
ben, szociológusi özemmel nézve a kérdést, mindennek társadal
mi jelentőségére figyelmezteti "Bebizonyosodott, hogy az i- 

pari tlpusu társadalmakban nem elég csupán megakadályozni a 

kifejezetten káros magatartások jelentkezését, hanem megha
tározott tevékenységek kifejtésére is szükség van mind a mun
kában, mind pedig a munkától szabad időben. Ezek elhanyagolása, 
illetve hiánya szintén zavarokat okozhat, amelynek következ
ményei nem kevésbé súlyosak, ezek nehezebben /és később/ ra- 

gadhatók meg, mint a közvetlenül antiszociális magatartásfor
mák következményei." /15/

E tanulmányban már csak terjedelmi okokból sera vállal
kozhatott a szabadidő-kutatás egész problematikájának az át
tekintésére, de néhány kérdés felvetése mindenképp indokolt, 

mert úgy vélem, hogy iskolai nevelőmurkánknak és pedagógiai 
szemléletünknek egyik legnagyobb hiányosságra épp e területen 

jelentkezik, s Így szükségképp a legjelentősebb változások
nak e téren kell bekövetkeznie az elkövetkezendő években.

Kiindulásként mindenképp szükséges Marxnak egy gondola
tát idéznem, egyrészt mert Marx volt a világon az első köz
gazdász, aki a munkaidővel kapcsolatosan értékelte © kérdést 

is, másrészt mert ezek a
gazdasági /iperi/-társadalni fejlődésében kapják meg igazi 
jelentőségüket* "... a szabad idő, a rendelkezésre álló idő. 

oags a gazdagság - részben a termékek élvezetére, részben a 

szalad tevékenységre, amelyet nem határos meg, mint a munkát,

rxi gondolatok is épp napjaink
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egy külső cél kényszere, amelyet be kell tölteni, melynek be
töltése természeti szükségszerűség vagy társadalmi kötelesség, 

ahogy akarjuk. Megától értetődik, hogy maga a munkaidő, azál
tal hogy normális méretekre van korlátozva, továbbá hogy im- 

már nem valaki más számára, hanem önmagam számára történik, 

a gazda és az emberei közti stb. társasaim! ellentétek meg
szüntetésével együtt, mint valóban társadalmi munka, végül 
mint a rendelkezésre álló idő bázisa egészen más, szabadabb 

jelleget kapj és hogy az ember munkaideje, akinek egyszersmind 

rendelkezésre álló ideje is van, sokkal szabadabb minőségű 

kell hogy legyen, mint a munkaállet murisa ide je.’; /16/
Marx gondolatai ezért érdekesek, mert nemcsak arra figyel

meztetnek, hogy a munkaidő alatt végzett tevékenység kihatás
sal van a szabad idő alatti életmódra, hanem arra is, hogy a 

szabad idő visszahat a munkaidőre, sőt természetesen arra is, 

hogy csak a kizsákmányolás felszámolásával szüntethető raeg 

a munka elidegenedése, s csak ez hozhatja meg a rendelkezésre 

álló idő felszabadulását is.
Az elmúlt évtizedekben e kapitalista államokban rendkí

vül széles körű szabadidő-kutatások is felfigyeltek a munka
idő és a szabad idő közötti szoros kapcsolatra, igy G. Fridraann 

egyik tanulmányában az alábbiakéit olvashatjuk*"A szabad idő 

a rutinizált, gyorstenpőju, minden felelősségtől megfosztott 

munkát végző munkások és tisztviselők túlnyomó többsége szá
mára veszélyeztetett azáltal a fáradság által, anfly sokkal 
inkább pszichikus, mint fizikai, s amely ránehezedik ... a 

szórakozási, sőt pihenési készségükre is. Más tapasztalatok
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pedig arról tanúskodnak, hogy brutális kompenzációt keres
nek a személyiségnek a "feldarabolt" munka általi elnyomorí
tásáért. A visszahatásnak e mindkét fajtája azonban oda vezet, 

hogy lehetetlenné válik a szabad idő alatti élet magas kultur- 

szinten való gazdagodása és felszabadulása." /17/
Hasonlóképpen fogalmaz J* M. Domerach is Loiair ot travail 
cinü tanulmányában» "Valójában azonban ez csupán kompenzáci
ós illúziói a szabad időt szigorúan meghatározza a munka ter
mészete. A munkás élet tagadása, a jelentéktelenségekbe való 

belekerülés, a mindenfajta külső determinációtól való felsza
badulás vágya olyan vehemensen érvéryesül, hogy a szabad idő
höz való viszony a munkához való viszonnyal azonossá válik, 

ugyanazok lesznek mindkettejük jellemzői» passzivitás, fe
lelőtlenség, konformizmus, belekéryszeredés egy gigantikus 

gépezetbe, amelyen belül az ember újra csak a fogaskerék sze
repét tölti be. Az tehát, ami a munkával szembeni tiltakozás
nak látszik, ily módon a munkáé lét alatt elszenvedett pszichi
kus csonkulások Önkéntes elmélyítésévé válik." /18/

A problémának e felismerése hozta létre a human relations 

elnevezésű tudományt, azonban ennek minden eredmérye épp azért, 

mert elszakitja a kérdést a munka elidegenedésének lényeges 

és döntő okától, a kizsákmányolástól, nem hozhat végleges 

megoldást, csak felületi, tüneti kezelést eredményezhet.
Mindezek után nyilvánvaló, hogy a fiatalok iskolai mun

kája, azaz tanulási tevékenysége és szabadidő-felhasználása 

között is szoros kapcsolatnak kell lennie, és az is, hogy 

minden igazán eredményeket kívánó oktatási-nevelési reformnak 

ki kell terjesztenie figyelmét a tanulók iskolán kívüli tévé-
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kerységére ie, részben asért, mert a szabad időben végzett 

foglalatosság visszahat a "tanulmányi előmenetelre", as el
sajátított ismeretek feldolgozására, részben pedig azért, mert 
ha valaki fiatal korban nem "tanulja" meg, nem szokja meg a 

szabad idő értelmes kihasználását, felhasználását, kevés re
ményünk van rá, hogy felnőtt korban meg fogja azt tenni#

Hogy mindez még nem történt meg, hogy néhány rendkívül 
hasznos és értékes felmérésen nem léptünk túl, hogy csak a 

kezdeti lépéseknél vagyunk, annak oka elsősorban a kérdés bo
nyolultságában keresendő, A felnőtt nemzedék esetében is ne
héz a szabad idő pontos definiálása, a szociológia szakiroda
lomban mindmáig a vitatott kérdések közé tartozik, de mégis 

lényegesen könnyebb, mint az iskolás fiataloknál* Miről van 

sző? Egyedül a fiataloknak a fő tevékenységi formája az isme
retszerzés, s ezért mig a felnőtteknél ez hasznos "szabadidős" 

tevékenységi formának minősül, addig e fiataloknál sokszor 

munkának tekintjük# Ezért nehéz meghúzni a határt, hogy egy- 

egy tantárggyal való foglalkozás mikortól meddig tanulás, il
letve "szórakozás". Hasonló jelenség, hogy a különböző szak
köröket, iskolai sportköröket is iskolai, kötött tevékenység
nek tekintjük, mintha az azokon való részvétel nem önkéntes 

lenne, e nem tartalommal töltené meg a szabad időt#
Ha mindezt még Összevetjük iz 1972 óta hazánkban kibon

takozott oktatási folyami eddigi eredményeivel, a bekövet
kezett intézkedésekkel, még inkább érezhető, hogy nagyon ne
héz még azt a fogalmi is meghatározni, hogy mit tekintünk.^
otthoni tanulásnak, hiszen ha valaki érdeklődésének, kájtes- V\

sinew =|:
Bégének megfelelően foglalkozik egy-egy tantárggyal, esetleg //

44 " VХч- V
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sokkal több időt tölt el vele, mSA amennyi a tényleges tan
anyag raegtanuláaához szükséges. De ha a tanulók munkaidejét 

ténylegesen csökkenteni akarjuk» akkor fokozottabban kell tá
maszkodnunk az egyes tanulóknak különböző más forrásokból szár
mazó előzetes ismereteire is* Jáki László már 1965-ben leír
ta - © témakörrel foglalkozva - az alábbi lényeges gondolato
kat* "így teljesen indokolatlanul kötött tevékenységnek - mun
kának - tekintjük a tankönyvből történő hagyományos ismeret- 

szerzést, viszont a szabad időhöz soroljuk az olvasást, a 

televiziónézeot, az ismereteket gyarapító kirándiílást, a szín
ház- és mozilátogatáat stb. Annál is következetlenebb ez a 

felfogás, mert nyilvánvaló, hogy az ismeretszerzésnek ez az 

útja csökkenti a tankönyvekkel végzett kötött munkát, tehát 

szerves része annak." /19/
Természetesen, ha est a folyamatot túlzásba visszük, ée 

a hagyományos ismeretszerzésen kívüli tevékenységet is direkt 

módon kapcsoljuk be az iskolai munkába, ha megszabjuk ezeket 
az ismeretszerző forrásokat, "intézményesítjük" őket, akkor 

épp léryegük, az önként, szabadon választott jellegük veszik 

el, s esetleg szélsőséges esetekben kény szerűséggé válnak 

ezek is.
Pedagógiai feladat annak a helyes aránynak a megtalálá

sa, ami optimálisan biztosítja a kötött és a szabad idő ará- 

ryát, s egyúttal a személyiség mind teljesebb kibontakozását.
A szabad idő ésszerű felhasználása felnőttkorban nyil

ván többféle tevékenységből áll majd, a szakmai önképzéstől 
a társadalmi tevékenységen keresztül a szórakozás legkülönfé
lébb fajtáiig /könyv, színház, film, zene, sport stb./.
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Ebből adódik, hogy bár talán itt mutatkozik a társadalomtu
dományi tárgyak szerepe legélesebben, különösen a művészeti 
nevelésé, iskolai szinten ez sem szűkíthető le a magyarta
nár feladatára.

összegezve azt mondhatjuk, hogy "széditően szép" korunk 

azért szép, mert a szocializmus, a kommunizmus elérhető kö
zelségbe került, a tudományos-techniIcai forradalom lehetővé 

teszi a kommunizmus műszaki-technikai bázisának a kialakítását, 

s ezáltal az ember kiteljesítését, az egész ember kibontako
zását. A fentiekben azt próbáltam igazolni, ha a kérdésnek 

csak az egyik oldalára koncentrálunk, a tudományos-technikai 
forradalomból következő oktatási feladatokra, akkor célunkat 

nem érhetjük el, utópia, álom marad. A kulcs az iskola, a 

nevdLőiskola kezében van. Ebben a munkában nő meg a szerepe a 

pedagógusnak, ezért igazak Marx Györgynek sok vitatható té
tele ellenére ie^ alábbi szavai« "Széditően szép korunkban a 

tanítók, a tanárok, oktatók állnak a legmagasabb poszton.
A tankönyvek ötévenként cserélődnek. Mindenki elmaradhat a 

gyorsuló időben, de a tanító soha. Az 6 munkájától függ, mi
lyen lesz néhány évtized múlva a termelékenység, életszínvo
nal, milyen lesz népünk helyezése a nemzetek versenyében." /20/ 

De ez az oktatva nevelő tanárokra, a r.evelő-oktató iskolára 

vonatkozik, ezért szükséges a következőkben megnéznünk, hogy 

hol tartunk jelenleg a nevelőiskola megvalósításában.
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2* Az oktatás nevelési lehetőségeinek megvalósulása т ал, air.k-
ban

В tanulnánk sem célját tekintve, sem terjedelmi okokból 
nem tekintheti feladatának, hogy részletesen elemezze isko
láink nevelőmunkáját, annak helyzetét* Ugyanakkor, ha felve
tettem a kérdést, hogy a nevelés korunk Jelenlegi szakaszán 

döntő társadalmi feladat, nem kerülhetem meg a kérdést, hol 
tartunk na?
........................... í
A válasz bonyolultságát az okozza, hogy bár az utóbbi évek
ben a pedagógiai sajtóban történtek Jelentős kísérletek a 

neveltségi szint mérésére /21/, mégis Jogosultnak tekinthet
jük az MSZMP 1972* évi oktatáspolitikai határozatát előkészí
tő egyik, az iskolai nevelés problémáit vizsgáló munkabizott
ság Jelentésében olvasott gondolatokat* "A gondolkodásmód, az 

érzésvilág és a magatartási készségek mérése - amilyen mér
tékben ma egyáltalán lehetséges - bonyolult és időigényes 

technikák alkalmazását kívánja meg*” Mindehhez még hozzájá
rul, hogy "az iskolák nem légüres térben dolgoznak, hanem 

/**,/ ezer szállal kötődnek a társadalomhoz* a tanulók *ki 
vannak téve* a nem iskolai befolyások tömegének, pozitív és 

negativ hatásoknak egyaránt. Ezeknek egy része ugyancsak ‘ne
ve lés* /mint a családi nevelés/, más részük /mint a baráti 
körök, kortársceoportok listása/ szigorúan véve nem tekinthető 

annak* Csakhogy a személyiségben mindez szétválaszthatatlanul 
egybefonódik." /22/
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Mindezért, ha as eredményesség oldaláról, a tanulók ne
velt sági szintjének felmérésével akarjuk as iskola nevelő- 

munkáját megítélni, téves eredményekhez juthatunk csak, Illet
ve csak közvetve szólkatunk аз iskolai névélőmunkáról* így 

célszerűbb az iskolai nevelés kérdéseit e dolgozatban, a té
mához szorosan kötődve, az oktatómunka nevelési lehetőségeit 

vizsgálva megnézni*
Kiindulópontként Falúdi Szilárdnak az i96l-es iskolare

formot előkészítő tanulmányának egyik legtöbbet citált mon
datát kell nakan la emlékezetbe idéznem* "Az ismeretközlő 

funkció az iskola minden erejét leköti, mind a tanár, mind a 

tanuló részéről*” /23/
Az 1961. évi III* törvény alepelvei nyomatékosan hang

súlyozzák a nevelési követelményeket* ”A szocialista világ
nézet és erkölcs alapján neveljenek iskoláink igazi hazafia
kat, jellenes és törvénytisztelő állampolgárokat, akik forrón 

szeretik hazánkat, népünket, odaadással szolgálják a szocia
lizmust, a békét, a népek testvériségének ügyét, építik ás vé
dik a nép államét*” /24/ В célt két utón igyekszik elősegíteni* 

egyrészt a tananyag csökkentésével, a tanulói-tanári túlter
helés megszüntetésével a tanítási óra nevelési listását kíván
ta fokozni? másrészt a leveles! Terv kibocsátásával a tanítási 
órán kívüli nevelőaunka hatékonyságát is emelni akarta*

Az azóta eltelt majd másfél évtized a célok helyességét 

igazolta, e azt is bizonyította, hogy a tanítási órák nevelé
si hatékonyságát tovább kell fokoznunk, a tananyagcsökkentés, 
illetve a reveléscentrikuB, a nevelési célból kiinduló tantár
gyi struktúrák kialakításával, felépítésével. A hibák, az egyes
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iskoláknál, iskolatípusoknál észlelhető negativ tendenciák 

már menetközben érzékelhetők voltak, Már 1968-ban, a közép
iskolai reform harmadik évében ezt olvashattuk« "Tény, hogy 

az iskola, lényegét, működésének objektiv mechanizmusát te
kintve, ma is csak oktatási intézmény. Az ’oktatáskbzpontu* 

nevelésezemlelet tehát az iskolai nevelés mai állapotát is 

tükrözi.
Jellemző, hogy a mindennapi szóhasználatban iskolareform vagy 

nevelési reform helyett egyre többszőr ’oktatási reformról* 

esik szó, és úgy gondoljuk, nem mult el a veszély, hogy a ne
velési alaphelyzet áMakitásának határai újra a tananyag ki
választásának és a tanitás intenzivebbé tételeinek módszerei 
közé húzódnak vissza. A nevelési folyamat ilyen felfogása csak 

a láitóbbi években kezd elégtelennek mutatkozni« így érthetők 

meg azok a modem törekvések, amelyek az egész ember formálá
sát tartják fontosra к ahhoz, hogy a modem társadalom termeié- 

eének bizonyos feladatait elláthassa." /25/
Iskoláink oktatáscentrikus jellegét látszanak megerősí

teni azok a diákvéleméryek ia, amelyek az elmúlt években fel- 

felbukkannak a sajtóban. A példa kedvéért két budapesti diák 

véleménye /a beszélgetés a világnézeti nevelésről folyik, a 

vitában részt /ettek igazgatók, pedagógusok is/«
"...Szerintem nagyon elkésünk akkor, ha csak IY-ben akarná
nak alapozni. Mi a közgazdasági szakközépiskolában - talán 

azért, mert politikai gazdaságtant is tanulunk - jobban tisz
tában vagyunk a marxizmus bizonyos alapfogalmaival, elemeivel, 

mint más középiskolások. De nekem is az a véleményen, hogy a
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világnézeti oktatás rendkívül erősen függ a tanártól* képes-e 

hatni an osztályra, be tudja-e vonni a gyerekeket az órákon a 

kollektiv munkába, fel tudja-e kelteni a gyerekek érdeklődé
sét, fogékonnyá irud«ja-e tenni őket a világnézeti kérdések iránt? 

Hálunk nem jól alakult a dolog* az osztály 80 százaléka passzív,
és sokan nem merik ínyiltan elmondani a véleményüket. Más oes-

Uésztík az egyes tárgyakat# Hatályokban sem jobb a helyset 

lünk a történelemre kevesebb idő jut mint a gimnáziumban# ITem
* * •

éreztem, hogy ezek az órák as évek során annyit adtak volna, 

hogy most az ismeretek egységes világképpé állhatták volna 

össze bennem# Szomorú, hogy most, a IV-ben kell megtudnom, hogy 

ki volt például Kegel! Érettségi előtt vagyok, nincs időm fi
lozófiatörténettel foglalkozni, pedig hát abnormális dolognak 

tartom* hogy 18 éves koromban ennyire tájékozatlan legyek. A 

biológiát nálunk teljesen eltörölték, a kémia 2-3 éves ату agát 

pedig telezsúfolták egy évbe. Szinte csak lesrikális dolgokat 
tanulunk, nem értjük eléggé a lényeget, az összefüggéseket.
A fizikában is nehezen valósul meg a világnézeti nevelés* En
gem például érdekelne, hogy mit mondott Einstein vagy Hewton, 
mert nekik - gondolom - nemcsak fizikai felfedezéseik voltak, 

hanem filozófiai megállapításaik ie# De csak az elektromos po
larizációt kell megtanulni, meg hogy milyen egy dióda.
"Hálunk is - pedig temészettudományos szakjellegű középisko
la - csak a tananyagot adják le a szaktárgyakhoz, másra nincs 

idő# De szerintem nagyon sok tanár nem is gondol a világnéze
ti összefüggések megvilágítására." /26/

Ha az okot keressük, hogy miért ilyen szívós pedagógiai
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szemlélétünkben az ismeretközlő, oktató funkció elsődlegessé
ge, akkor már az 1961-es teкоlareformot megelőző felmérés e- 

redmányeit közreadó, a Mit vár a társadalom az iskolától? cí
mű tanulmánykötet is érdekes tőihezőre dérit tényt. /27/

A Pedagógiai Tudományos Intézet által készült vizsgálat 

arra keresett választ, hogy mit vár a társadalom az iskolától?
A szülői válaszok szinte csak a humán tárgyaktól, a magyartól 
és a történelemtől kérte szánon a nevelést, meglehetősen ál
talános formában itt le*

De folytathatjuk tovább a gondolatmenetét* a továbbtanu
lásnál a legritkább esetben vieogálják a jelentkező neveltsé- 

gi szintjét, csak az az érdekes« nit tud« Az iskola, a tanár 

munkáját annak alapján Ítélik meg, hogy hány tanítványuk ta
nul tovább.

Ezek a tényezők közvetve mindenképp arra "kéryszeritik" 

a tarárt, hogy lehetőség szerint minél jobban végezze el okta
tómunkáját, e amennyiben ideje, energiája marad, illetve egyé
niség© egyébként is erre ösztönzi, törődjön, foglalkozzon ta
nítványai személyiségével is*

Ezért érezzük jogosnak az MSZMP KB 1972* évi oktatáspo
litikai határozatának az alábbi megállapításaitt

"As érettségik, sőt az egyetemi-főiskolai záróvizsgák sok 

eves tapasztalatai azt mutatják, hogy 12-16 évi tanulás után 

sen alakul ki ifjúságunkban a növekvő igényeknek megfelelő kor
szerű világkép és gondolkodás a természet, társadalom, valamint 

az emberi alkotótevékenység leglényegesebb összefüggéseiről, 

törvény szerűségeiről, a hazánkban és a világban végbemenő tár-
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eadalmi földáratokról, A tanulmányaikat befejező fiatalok egy 

része nincs tisztában szakmája ( qgyéni munkája társadalmi-po- 

litilsai jelentőségével, nem képes azonosulni nagy társadalmi 
cdÍja lukkal.

Marxista világnézeti és politikai nevelésünk gyengeségei 
jórészt a túlterhelő, sokszor megtanithatatlan, a valóságtól 
elszakadt elméletieskedő tananyagokból falsadnak. Erkölcsi ne
velésünk ©setében pedig negativ társadalmi, környezeti hatá
sok mellett a társadalmi-közösségi tapasztalatok korlátozott 

volta - a közösségi nevelés gyengesége is lényeges ok.'/23/
Esen a helyzeten változtatni csak egyféleképpen lehet* 

az oktatás, az .ismeretközlés nevelési hatékonyságának növelé
sével. Fő feladatunk a nevelő munka fokozása úgy, hogy közben 

az iskola oktatási-didaktikai funkciója se szenvedjen csorbát. 

E dolgozat egy tantárgy» a Mlegr.evelőbbw Studium, a középis
kolai irodalomtanitás keretében tesz erre kísérlett.



II* AZ IRODALOMTANÍTÁS SZEREPE ÉS HELYE А ЫАХ
KÖZÉPISKOLÁM!;

1* Az irodalom nirt személy leégőlakitó erő

Mint az eddigiekben láthattuk, korunkban előtérbe, kö
zéppontba került a nevelő» kérdőn©: © technikai eredmények 

felhasználása történhet az ember érdekében és az ember ellen} 

a szocializmus felépítése cnak szocialista emberekkel való
sulhat meg* A dolgosat következő részében azt vizsgálom meg 

rövidem, hogy milyen szerepe lehet az emberformálásban a mű
vészeteknek, illetve a művészeti nevelésnek.

Ha az esztétikai nevelésről, vagy azükebb értelemben a 

művészeti nevelésről akarunk beszélni, célszerű tisztáznunk 

a művészet, az esztétikum lényegét* A marxista esztétika a 

művészetet a valóság elsajátításának sajátos módjaként, az em
berré válás folyamatának részeként fogja fel*
Ágoston György Írja: * az esztétikum, a művészet a való
ság elsajátításának egyik sajátos módja, amely más elsejátitá-

• * *

si módokkal 1 /tudomány és technika, közvetlen termelő tevékeny
ség/ együtt, velük szoros egységben és kölcsönhatásban arra 

hivatott, hogy az embereket mind jobban, mind tökéletesebben 

urává tegye a természetnek és saját társadalmi létfeltételei
nek.« /1/
Háa oldalról közelíti meg a művészet lényegét Hermann István, 

amikor a mlraezig fogalmának az értelmezése kapcsán a magiamé-
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bér ember egészévé történő átváltoztatása tehát itt minő 

tartalmilag, mind formailag, mind ténylegesen, mind potenci
álisan kitágítja 4e gazdagítja a befogadd lelkivilágát, üj 
tartalmak áramlanak belé, amelyek élmény kincs ét növelik, és 

miközben a mü egynemű közege úgy irányítja, hogy özeket be
fogadja és elsajátítsa, kifejlődik éeslelőképessége is, hogy 

ezeket as uj tárgyiaesági formákat, voia tkozásokat stb. mint 

olyanokat felismerje és élvezze." /3/
A művészetnek ez a felszabadító ereje az ókor óta közié

rt, nyilvánvaló. Attól függően, hogy egy-egy korban mennyi
ben akarták az embereket az evilági létben, saját sorsuk, él 
tűk intézésében érdekeltté tenni, alakult a művészet megítélé
se? ß ez, valamint az, hogy a társadalmi körülmények mennyiben 

tették lehetővé a művészet kibontakozását és találkozását a 

befogadókkal meghatározta az esztétikai nevelés alakulását is. 

Piatorraк müvésseiellenee felfogása elég közismert, rit
kábban szoktuk emlegetni, hogy ennek nemcsak az az oka, hogy 

a művészetet a "másolat másolatának" tartottak, hanem az is, 

hogy Pláton elsőként ismeri fel és fogalmazza meg, hogy a 

dalok "voltaképpen varázoér.ekek a lelkek számár«**, s mint 
ilyenek veszélyesek lehetnek arisztokratikus államrendsze
rében a népre. Ezért vonja le a következtetést, hogy vagy ki 
kell küszöbölni az állam életéből a költészetet, vagy a köl
tőket kell megkérni, hogy olyan müveket Írjanak, amelyek meg
felelnek az állam eszményének* "Tehát megintcsak an« kell 
kémünk Homéroszt és költőtársait, hogy ne szerepeltessék 

Achilleuezt, egy istennő fiát úgy, hogy *hol az oldalán fék-
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napjainkban nőtt mag az esztétikai-művészeti neve
lésnek a szerepe* Bogdán Suchodolski irja:
**A tudomány lehetővé teazi a világ és törvéry szerűségeinek 

teljes megértéséit irányelvei azonban általánosak, nem lehet 

könnyen az egyénre ée a konkrét helyzetekre szabni* Az ember 

viszont minden egyes napot átél, és ennek a napnak minden 

gyes óráját meghatározott élmények, hangulatok, döntések töl
tik ki* Mi formálja az emberi élményeknek ezt az áradatát?

Sokkal inkább, mint bármikor is valaha, a művészet teszi 
ezt* Annak a ténynek, hogy a modern ember kora gyermekségétől 
kezdve érintkezik a művészettel - legalábbis az irodalommal - 

döntő nevelési jelentősége var** /6/ S ha nem is akarjak szét
válás star! az ember egyéni mindennapi létét a nembelitől /Marx 

Írja: wAz ember egyéni és nembeli élete nem különbözőek* bár
mennyire úgy is van - és az szükségszerű -, hogy az egyéni 
élet létezési mődja a nembeli életnek egy inkább különös vagy 

inkább általános mődja, vagy minél inkább úgy van, hogy a nem
beli élet egy inkább különös vagy általános egyéni élet** /7/
El kell ismernünk, hogy a mindennapok dialektikáját a .konkrét 
tartalom határozza meg* Mindez azt is jelenti, hogy a minden
kori embernek történelmileg-társadalrailag meghatározott hely
zetben kell gondolkodnia, döntenie, s ebben a tudomáry absztrakt, 

általános törvényei nem mindig, illetve nem egyértelműen nyúj
tanak segítséget* /Hogy az iskolai oktatás során mindez mit 

jelent, két példával illusztrálnám* Közismert, hogy tanulóink
nak a fizikai törvények gyakorlati alkalmazása milyen sok prob
lémát jelent. A társadalomtudományok közül pedig hadd hivat-

Kűlöröeen
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kozzam arra, hogy a történelem azért az egyik legnehezebb tan
tárgy, mert általános törvényszerűségei nehezen alkalmazha
tók, dialektikus logikája nem eléggé világos diákjainknak.
A tapasztalatok szerint Sánta Ferenc Az áruié cimü kisregé
nye többet megértet velük a forradalom dialektikájábél, mint 

a IV. osztályos tananyag./
Századunkban, a marxista pedagógia megjelenésével és ki

bontakozásával, érzékelhetően külön válik a polgári és a mar
xista felfogás az esztétikai nevelés célját, mibenlétét ille
tően, A polgári pedagógia, művészetfilozófia egyrészt leszű
kíti as esztétikai nevelést művészeti nevelésre, másrészt sze
repét a személyiségelakitásban, a társadalmi életre való fel
készítésben másodlagosnak tekinti. A művészettel való foglal
kozást un. "szabadidős" tevékenységnek tekintik, aminek célja 

pl. Herbert Read szerint "az érzelmek kibontakoztatása, kitel
jesítése", vagy Thomas Munro szerint az esztétikai nevelés 

"az ember zökkenőmentes beilleszkedését segíti elő." /8/
Ezzel szemben a marxista felfogás a sokoldalú ember ne

velésében Bzerves részként tekinti az esztétikai nevelést.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy az esztétikai nevelést széle
sen értelmezi, Makarenko nevelői tapaaztdatai alapján a tár
sadalmi tevékerységben is felfedezi az esztétikumot? másrészt 
a személyiség sokoldalú kibontakoztatásához elengedhetetlenül 
fontosnak tartja az esztétikai nevelést. Ágoston György ir at

a legáltalánosabb megfogal
mazásban az, hogy az embereket alkalmassá tegye a valóság esz
tétikai elsajátítására. Az esztétikai nevelés nem ellensége a

"Az esztétikai nevelés célja • • .
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tudományos ás technikai nevelésnek, a szakképzésnek, sőt 

csak velük valósíthatja meg az emberek sokoldalú fejleszté
sét, teremtheti meg az ember pszichikus tulajdonságainak* ér
telmi erőinek és órádból-akarati életének, szellemi és gyakor
lati tevékenységének egységét*" /9/

Felfogásunk, hogy az esztétikai nevelés is csak tevékeny
ségben, aktiv jelenlétben, átéléssel lehetséges* "Kiinduló
pontunk* az esztétikai nevelés alapja az a törvényszerű téry, 

hogy az esztétikum tevékeny eba.látitása alakítja, formálja 

a személyiaégét* Ezért az esztétikai nevelés során a gyerme
keket alkalmassá kell tenni a valóság egyre aktívabb és egy
re önállóbb esztétikai elsajátítására, hogy személyiségüket 
ezen az utón ia tudatosan formálhassuk*" /10/

Ezzel elérkeztünk a művészet hatásának, a művészeti ne
velés lehetőségének kulcskérdéséhez, a katarzisról vallott 

felfogáshoz.
A kérdés első megfogalmazója, Arisztotelész is már a lényeg
re mutatott rá, arra, hogy a müélvezós közben, annak hatá
sára о műéÍvcsőben olyan lelki, pszichológiai folyamatok ját
szódnak le, melyek később sem múlnak el nyomtalanul, ha úgy 

tetszik "megtisztítják" lelkét, ha úgy tetszik "bölcsebbé" 

teszik, de mindenképp emberi erkölcsi normákhoz közelítik*
Ezt a gondolatot fejlesztette tovább Lessing, amikor a mű
vészet társadalmi feladatát igy fogalmazta 

délyek átalakítása erényes készségekké*" De a marxista esz
tétika is ezen az utón jár* "••• minden művészet, minden mű
vészi hatás megában foglalja az emberi élet magvának félidő

ig * "a szerve-
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zését ~ ahol ie minden befogadd számára felmerül a goethei 
kérdés, hogy 6 maga héj-e vagy mag -, és eszel elválasztha
tatlanul egyesíti az élet /társadalom, a természettel kap
csolatos társadalom alkotta vonatkozások/ kritikáját*" /11/ 

Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az egész művészet
elméletből, esztétikából a katarzis nevelési szempontból az 

erarik legfontosabb kategória* Ha esen azt, az élményt értjük, 

mely nem hagyja ryom nélkül a műé Ívesőt, s ha megértjük ennek 

komplex jellegét, összetettségét, mely az érzelmi hatáson túl 
az intellektuális, szellemi, gondolkodó arabért is mozgási« 

hozza, s a raüélvező által egséni mindennapi életére tudatosan 

увж öntudatlanul levont konzekvenciákat is beleértjük, akkor 

etyértelművé válik az arisstotelészi "megtisztulás" fogalma 

is, de a József Attila-i "eszmélhetsz nagyot" érzés és gon
dolat teljes tartalma is, és megvilágosodik a művészeti neve
lés döntő jelentősége, szerepe nevelési rendszerünkben* Ilyen 

értelemben ir Forgács László is a katarzisról* "A rádöbbenée- 

megreníiléa élménye komplex* magában foglalja mind a -belehelyes- 

kedéet, mind a képmást az eredetivel összevető, differenciáió- 

itélkeső momentumot, s mindezt önmagára vonatkoztatja* A ka
tarzis igy az egész hatásfolyamat betetőzése, a befogadott mü 

élménnyé érlelt intellektuális konzekvenciája•" /12/
látnunk kell azt is, hogy jelenleg az esztétikai neve- 

Xáe területei közül vezető azerene van az irodai,-rd nevelési ek, 
az olvasóvá nevelésnek* Ennek egyik legfontosabb okát Miklós 

Pál igy fogalmazza meg* "Mindenki számára biztosítjuk - leg
alább elvileg - az önálló gondolkodás elsajátítását. Ennek,
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me egyetlen és legteljesebb eszköze az Írott szöveg*
A gépi tömegközlés totális uralmát hirdetők voltaképp ezt 

a célt tagadják vagy hiszik raegvaIdeithatatlannak! a tömegek 

számára meghagyják a televíziós ssemmelverést - viszont a 

nyelv, az iráe-olvasás kulturált használatát s ezzel együtt 

a gondolkodást az uralkodó elit számára tartják fenn,* /13/ 

Miklós Pál idézett szavaival nem akarjuk tagadni a töb
bi terület fontosságát, csupán arra szeretnénk figyelmeztetni* 

hogy a jelenlegi tanterveinkben csekély óraszámban szereplő 

film- illetve TV-esztétikai órák hatása nem teljes értékű 

mind a személyi /nincsenek felkészült tanárok/, mind az anya
gi-technikai feltételek hiánya miatt. Ezeken a területeken 

csak ténylegesen nagyobb pedagógiai összefogással léphetünk 

előre* Szükséges a vizuális és a zenei nevelésre a jelenlegi
nél nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen az irodalmi, a vizuá
lis és a zenei nevelés együttes eredményeként könnyebben elér
hetjük azt a célt, amit a néhány órás, sokszor kedvetlenül 
megtartott "TV-órán* nem tudunk*

Ugyanakkor figyelmeztetni szeretnénk arra is, hogy mind 

a rádiójáték, mind a film, illetve tévéjáték alapját az iro
dalom jelenti* Részben azért, mert irodalmi müvek adaptálásá
val gyakran találkozunk, részben azért, теИ a jó rádió- és 

tévéjáték alapját jelentő forgatókönyv irodalomként is érté
kes* A rádiójáték él-eséséhez szükséges irodalmi és zenei ne
velés jelentőségét támasztja alá Török Tamás, a rádió rend* 

zője, amikor a 60-as evekben kialakult uj rádiós rendezői sti
lus tényezőit igy foglalja össze# "**,csaknem kizárólagos sze-
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repet kapott a sallangraentes, önmagát képviselni tudd szó. 
és a régi effektusok helyén a képzelet felaaabaditására leg
alkalmasabb tényező* az akcióvá transzponált zene." /14/
Az ebben az uj stílusban készült rádiójátékban csak az a hall
gató lehet "társalkotó", aki irodalmi müvek olvasásával, meg
értésével kellőképpen kifejlesztette gondolkodó, beleérző, 
érzelmileg azonosuló képességét*

A tévéjátékok kapcsán pedig Sipos Tamást idézzük, aki 
az Irodalom a képernyőn cimü műhelytanulmányában épp eadckel 
a problémákkal néz szembe, az irodalmi müvek tévéadaptációja 

kapcsán* "Megítélésem szerint az irodalmi müvek adaptációjá
nak lénye, megléte olyan evidencia, arai nem szükségei különö
sebb szellemi aláducolást. A tények - tények* A televízió van, 
műsort sugároz, e műsorok jeir.tős része irodalmi jellegű* E 

műsorok bázisát világszerte az adaptációk jelentik 

tációk mellett szól az az általános televíziós igény, hogy va
lami módon népművelő, izlésformálő, a kultúra kontinuitását 

szolgáló tevékenységet folytasson. Különösen áll ez Magyaror
szágra, ahol egyrészt mindig is kiemelt jelentősége volt az 

irodalomnak, másrészt, ahol a szocialista körülmények között 

fokozottabban érvényes a népművelői kötelezettség* A tőkés 

rendszer giccsterjesztő tudatromboláeával szeriben az uj tech
nikai vivmány, a televízió szocialista körülmények között bi
zonyos értelemben kulturmieazift^ is be kell, hogy töltsön* 

Lehetősége és kötelezettsége a valódi irodalmi értélek megis
mertetése és megszerettetése." /15/

Az adap-• • •
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Végül hadd hivatkozzunk e téma kapcsán arra is, hogy a 

IV. Veszprémi Tévétalálkozón 1974 júniusában ez egyik szekció 

az irodalom és a tv kapcsolatával foglalkozott. Ezen a vita- 

ülésen egyhangú követelményként hangzott el, hogy a szocialis
ta televíziónak még fokozottabb segítséget kell kapnia az iro
dalomtól, az Íróktól, mert csak igy töl1|fe^ti be felauatát a 

közművelődésben. /16/
Mindezek után úgy érzem, jogsai tehetjük fel a kérdést*

Mi az Irodalom? Mennyiben tér el a művészetek többi ágától?
A lehetséges megközelítési módok egyikét Lukács György fiatal
kori "Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez" cimü müvé
ben találjuk meg* "Az irodalom ténye /akármik lennének is létre
jöttének pszichológiai okai/* közlés. A költő bizonyos érzéseket, 

gondolatokat, értékeléseket stb. /•••/ közöl más emberekkel.
Le tegyük rögtön hozzá* egy társadalomban élő, tehát társadal
mi hatásoknak alávetett embertől megy ez a közlés Bzintén tár
sadalmi hatások alatt élő emberek felé." /17/
Ezzel a megközelítéssel tulajdonképpen csak azt állapítjuk meg 

ez irodalomról, ami valamennyi művészetről elmondható, hogy él
ményeket, gondolatokat közöl. Ami ennél többé teszi, az első
sorban köziésmódjában, eszközében keresendő, a nyelvben, mely 

egyben megkönnyíti, bizonyos határok közé szorítja о jelek, а 

jelentés feloldásét, azaz megkönnyíti a megértést. (Triviális 

példával* mig bizonyos iskolázottság híján Beethoven zenéje szin
te semmit nem mond egy-egy embernek, addig az irni-olvaani tu
dó egyén bizonyos megkötöttségekkel még élvezi és érti Hemingway 

regényeit. /Természetesen itt az értés éo élvezés szintje rend-
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Mit iß mond nekünk József Attila "eszmélkedő dala", 

ez^ceupa örömet, uj;dngást sugárzó kié vers? Egyrészt figyel
meztet, hogy a valóságot süritve láttató és megéreztető szel
lemi valóság, a költői mtl a gondolkodásra nevelésnek is egyik 

legfőbb eszköze, de másrészt figyelmeztet arra is, hogy a köl
tészet végső célja a dolgok és fogalmak világának, világrend
jének a felismerése és felismertetése, az «eszmélhetsz nagyot« 

csodálatos élményének az a megéreztetése, átadása, melyhez 

csak a lélek és a logika« a? éraelmek és az ész, a «szellem 

és szerelem" együttes működése juttathatja az embert* S bár 

a költemény első része inkább az alkotói oldalt mutatja be, 
az utolsó versszak már a befogadónak, az olvadónak is tanácsot 

ad. E strófa meghökkentő keadósórai az egyik fő problémára mu
tatnak rá, alapos töprengésre, gondolkodásra késztetnek, mit 

kezdjünk az abszurdnak ható képpel* "Kertemben érik a leveles 

dohány." A befejező - sokat idézett - két sor a megoldást mu
tatja* "A lira* logika; de nem tudomány." Az összefüggés meg
található, a rin a "nem tudomány" fogalmára utal, a kép ennek 

magyarázata. A költészetben a költői kép a lényeges, azt kell 
megfejteni, de nem egyszerűen, pusztán tudományosan, nem csak 

logikával, hanem "lélekkel" is, azaz az irodalomhoz, az iro
dalmi műhöz, ha érteni és érezni akarjuk, "lelkes logikával" 

kell közelednünk, s akkor ebben a lelkes eszmélkedésben össz
hangban működik együtt ész, értelem, érzelem, képzelet, ösztön.

Ha igaz az, hogy az irodalom /s valamennyi művészet/ cél
ja egyrészt a világ rendjének bemutatása, feltárása, másrészt 
az érzelmi hatás segítségével az ember, az emberi élet megvál-
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tostatáea, de legalábbis megjavítása /19/» akkor nagyor igaz
nak és mélyen elgordolkoztaténak tűrnek Almáéi Miklós alábbi 
szavaii "Mert jóllehet a bomba és az automatizálás nyilván 

létrejött volna Bach vagy Mondrian nélkül is, és termiszete- 

sen a technikai fejlődés immanens logikájához nincs szükség 

kultúrára - de, hogy az emberiség mit Гогг kezdeni a bombával 
vagy az automatizálással, az általuk kínált több értelmű lehe
tősével - tehát a jelen számára döntő társadalmi választási«! 

hogyan fog viselkedni -, az már nem tartozik a technikai fej
lődés immanens logikájához, sőt ezen belül eldönthetetlen.
/.../ Ezt ar alternatívát, és a társadalom életében újra és új
ra jelentkező - éppen a technikai kultúra által fevetett, több- 

értelaü alternatívák közötti döntést - már csak a kuMura ható- 

képessége befolyásolhatja." /20/
Eddigi gondolatnenetem két további problémát vet fel, 

két kérdésben kényszerít továbbgondolkodásras 1. mi a helye 

irodalomtanításunknak a tantárgyak rendszerében, azaz mennyire 

ismerte fel oktatáspolitikánk a művészeti nevelés jelentősé
gét, nevelési céljaink megvalósításában mennyire támaszkodik 

a művészet által felkínált lehetőségekre} 2. milyen ne^veléai 
feladatok állnak az irodalomtanár előtt, vagyis ha a magyar
tanár meg akar felelni feladatának, milyen feladatokat, célo
kat kell önmaga elé tűznie és megvalósítania.



2. A a irodalomtanítás helye a tantárgyak rendszerében

Ahhoz, hogy az irodalomnak mint tantárgynak, azaz as i- 

rodalomtanitásrak helyét kijelölhessükaa tantárgyak között, 

legelőször meg kell vizsgálnunk a tantárgy sajátosságait, 

specifikumait.
Ha a tantárgyak hagyományos felosztását nézzük, akkor 

az irodalomtanítás társadalomtudományi /humán/ tárgy, azaz 

azok közé a tárgyak közé tartozik, melyek a közvetlen kapcso
latban vannak a társadalommal és az emberrel, leginkább az em
berre vonatkozó ismereteinket növelik* Mint ilyen tárgy, szores 

kapcsolatban áll a történelem- és ryelvtantanitással, A tör
ténelemtanítással nemcsak az köti össze, hogy a müvek szüle
tésének körülményeit teszi érthetőbbé, de érdekes az irodalom
tanítás visszahatása is, az, hogy az irodalmi müvek érzéki-ér
zelmi ábrásoláaa az ember szerepét, helyét, társadalmi tevé
kenységét mutatja be átélhetően a történelmi folyamatokban. 
Hasonlóan kétoldalú a nyelvtantanítássál az irodalomtanítás 

kapcsolata* mig az előbbi az irodalmi müvek megértésének, be
fogadásának fontos segítője, addig az utóbbi a nyelvtantaritáe 

elsődleges feladatáraik, a szóbeli - és Írásbeli kifejezőkész
ség fejlesztésének elengedhetetlen, nélkülözhetetlen segítője.

Ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, hogy tárgyunk 

esztétikai jellegű, anyagát művészeti alkotások képezik. Ez 

azt jelenti, hogy a jelenlegi tantárgyi struktúrában a művé
szeti tantárgyak /ének-zene, rajz, gimnáziumban műalkotások 

elemzése, felnőttoktatásban művészeti ismeretek/ között helyes-
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kedik el, в mivel egyetlen esek közül, melyet mind az általá
nos, mind a középiskolában minden évfolyamon tanulnak diák
jaink, centrális helyet foglal el ezek között. Ez a központi 

sak és elsősorban nem azt jelenti, hogy az irodalom-hely
tanitáe kisugárzó, meghatározó hatással van a többi művészeti
tantárgyra, hanem azt, hogy a korszerű középiskolai irodalom
tanítás részben támaszkodik a korábban vagy éppen szinkroni- 

kusar folyó ének-zenei, képz&iüvésseti tanulmányokra, részben 

előkészíti azokat, részben azt, hogy az irodalomórán nem ezo
terikusán elzárt irodalmi műalkotás jelenik meg, hanem a kora
beli művészeti törekvésekkel összhangban ős együtt. Dr. Makay 

Gusztávnak Irodalomtanítás ciraü módszertani kézikönyvében ol
vashatjuk! "A mai irodalomtanár eszménye egy olyan komplex 

esztétikai nevelés, amely - az irodalom központi szerepének 

megtartásával - sokoldalú művészeti listással gazdagítja a fo
gékony tanulót." /21/

Mindezek alapján, tehát azt mondhatjuk, hogy az irodalom 

olyan tantárgyunk, melyben az ismeretanyag "megtanulása" maga 

sem okozhat nehézséget, hiszen müélvezésről, ha úgy tetszik 

"szórakozásról" van szó, de ennek az ismeretanyagnak az elsa
játítása során minden más tárgynál nagyobb lehetőségeink van
nak a tanulói személyiség formálására, alakítására.

Miért mondhatjuk ezt? Miért tehetjük ezt a nagyjelentősé
gű kijelentést? Induljunk ki ismét abból, hogy tá: 
tásl anyaga, a szépirodaion! művészet, műalkotások sorozata,
0 esek ismerete, elsajátítása esztétikai élményt ad a diákok
nak, tehát nem "kortörténeti dokumentumokként", hanem művészi

pk tani-ЗзКЗве
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alkotásokként kell bemutatni növendékeinknek, úgy, hogy ez a 

bemutatás élményt jelentsen számukra, hatást gyakoroljon rájuk, 

a "-ez esztétikai élményként funkcionáljon.
Ka ezt az élményt el tudjuk érni tanítványainknál, akkor 

már félig nyert ügyünk van nevelési szempontból, hiszen - mi
ként Weöres Sándor mondja - a vers "eleven áramot*» sugároz, 
"melytől megráskódik az ösztön, érzelem, ész, képzelet, szel
lem, az egész lény," /22/ Ettől a megrázkódtatástól, megren
düléstől már várhatunk valamit, innen már elindulhatunk, ez már 

nem múlik el nyomtalanul, S ha az elemzés ennek az ösztönös, 

érzelemmel telitett, érzelemre ráhangolódott, a képzeletet, 

az emberi szellemet megmozgatott hangulatnak a tudatossá téte
lét tűzi feladatául, s nem egyszerű,sematikus, "átpolitizált" 

és "átpedagógisált" müboncolást, akkor önmagától tudatosul, 

az ember lényegévé válik a mü mondanivalója.
Az esztétikai élménynek ezt e sajátosságát fogalmazza meg 

Mészároe István is: "Az észtétikai élmény olyan sajátos lelki 

jelenség, amely az esztétikai elsajátítás során jön létre s 

szinte az egész pszichikum mozgását jelenti. Aktivizálja az 

egyén értelmi képességeit, gondolkodását, gazdagítja ißmerete- 

it, a learat! működéseket indít el, mindezek jelentős mértékben 

lehetővé teszik, meghatározzák a pontos, részletekbe menő ér
zékelést. észlelést, az összpontosított figyelem kialakulását, 

valamint a fantázia képeinek élénk, változatos kibontását. Az 

észtétilsai élmény cselekvést keltő hatása is közismert: nagy 

erővel képes elhatározásokat, tetteket kiváltani.
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Különösen fontos motiváló szerepe van az esztétikai <51- 
m^nyben ke let ke sott érzelmeknek# amelyek szinte minden aszté- 

tikai élménynek sajátos emocionális jelleget adnak# As élmé
nyek meggyőző, mozgósító és aktivizáló hatása javarészt a ke
letkezett érzelmek erősségétől függ*" /23/

Közismert» hogy az esztétikumot "sűrítetten, céltudatos 

és célszerű megformálásban" tartalmazó művészet képes legkön
nyebben, leghatásosabban és legtartósabban előidézni az eszté
tikai élményt# nyilvánvaló, hogy irodalmi óráinkon legfontosabb 

feladatunk ennek a "sajátos lelki jelenségnek" a minél gyako
ribb megidésése#

Mészáros István fenti idézete nagyszerűen megvilágítja 

azokat az értelmi de érzelmi-akarati listásokat ős eredménye
ket, melyeket Így elérhetünk# De nem feledkezhetünk meg arról 
sem, íiogy minden műalkotás pártos, a társadalmilag meghatáro
zott szerző bizonyos társadalmi célok érdekében mondja el él
ményeit, hozza létre alkotásait# Ebből következik as irodalom
tanítás világnézeti jellegf, az, hogy a világnésetformálás le
hetőségeit tekintve - talán a történelemtanítás kivételével - 

egyik tantárgy sem versenyezhet az irodai omtanitáseal# Adódik 

ez abból, hogy az irodalmi va 1 ósögábrásolás erős érzelmi tar
talommal telitett, a igy az esztétikai észlelés mindig emóci- 

onális jellegű, közvetlenül hat a tanulókra, e ezért hatása 

erősebb és mélyebb lehet a többi tantárgyénál#
Ha irodalomóráinkon nem elégszünk meg a nüközpontu szö

vegelemzéssel, hanem a József Attila-i "lelkes logikával" в 

mű szellemét, a költő érzéseiből áradó emberi magatartást ia
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megláttatok, áré st ötjük, s nem и to le óa orban átéletjük tanít
ványainkkal, akkor mind világnézetük formálásában, mind er- 

kölcsl-enberi tartásukban életressóló hatásokat érhetünk el. 

így Petőfiről nemcsak azt fogják tudni, hogy a forradalom köl
tője volt, a jobbak esetleg még azt le, hogy a "ezabadság-sze
re leni" poétája, hanem magéralka átélik azt az emberi magatar
tást is, mely intenziven éli át kora minden problémáját, mely
ről - Önmagáról szólva - oly szépen mondta Petőfi* "Egy kis 

mennydörgés szivem dobogása, S villámok futnak által fejemen. 
Vagy Ady költészetében nemcsak a dekadens és forradalmi kor
szakok váltakozását fogják látni, de átélhető lesz számukra 

az ember Ady Endre is, aki "lehúzd, bénitő szomorúságokat hor
dozva magában, az emberi lét elintézetlen kérdéseivel negter- 

helten is szerette volna ébren tartani e meg nem alkudó, kemény, 
büszke dacot; a mégis morálját, a minden akaratát; szerette 

volna ébren tartani a gondolkodó, értelmes élet vágyát, igé
nyét." /24/

Mindezek lényegében indokolják, hogy ismételten leszögez
zük* irodalomtanításunk, mint eeztótikai jellegű társadalomtu
dományi tantárgyunk, nevelőmunkánkban centrális helyet foglal 
el; s eredményes művelése jelenlegi tantárgyaink közül talár 

legtöbbet teheti nevelési oSLunk, a teljes ember megvalósításá
ban, de 'legalábbis annak erkölcsi-világnézeti, érzelmi-akarati, 

tehát emberi tartatnának kialakításában, kibontakoztatásában, 

a belső harmónia megteremtésében.



3. Iroda jogtani tágunk ш! helyzete

Ha a középiskolai nagyartanitás jelenlegi helyzetét 

- csak vázlatosan ia - át akarjuk tekinteni, a problémát min
denképp két részre kell bontani. Külön kell szólni a gimná
ziumi ás külön a szakközépiskoM irodalomtanítás gondjairól,

A hetvenes évek elején mind az Országos Pedagógiai In
tézet, mind a Művelődésügyi Minisztérium főként a szakközép
iskola 1 irodalomtanítás helyzetét, gondjait vizsgálta, ezt mu
tatja a debreceni, miskolci, majd legutóbb a székesfehérvári 

' tájértekezlet, ahol az illetékes szakfelügyelők tartottak re
ferátumot a tárgy tanítása során jelentkező problémákról. Az 

általuk festett kép 3zinte teljesen megegyezik Hercegi Károly
inak, az MM osztályvezetőjének a szakközépiskolai érettségik 

jegyzőkönyveiből leszűrt tapasztalataival.
Legelőször ajánlatos szemrevételezni azokat a tényezőket, 

amelyek döntő módon befolyásolják a szakközépiskolában folyó 

irodalmi nevelőmunkát. A tanulóifjúságot nézve tényként kell 
elfogadnunk azt, hogy ebbe az iskolatípusba alacsonyabb humán 

kultúrájú, elsősorban szakmai érdeklődésű fiatalok jelentkez
nek. Mohácey Károly Írja: "Tagadhatatlan tény, hogy a szakkö
zépiskolákba gyengébb tanulók jelentkezni, kultúrájuk alacso
nyabb szintű, s érdeklődésük már előre meghatározott, többsé
gük nem humán beállítotságu." /25/ Mindezekhez hfczzá kell szá
mítanunk azt is, hogy a szakközépiskolai tanulók második osz
tálytól kezdve, amikor megkezdődik a szakmai tárgyak tanítása, 

erőteljesen túlterheltek, tetemes időt rabol el tőlük az ott
honi rajzok elkészítése, ami még a meglévő olvasási kedvet is
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gyeimet, hogy "a tanár minőig a raegbesséléere kerülő mtí esz
tétikumának valamely könnyen megragadható elemére irányítsa a 

tanulók figyelmét, о eszel indítsa ©1 őket a művészi élmény 

kialakulása számára legalkalmasabb, s Így az eszmei tartalom 

megértéséhez vezető legrövidebb utón." /27/
Természetesen a tananyag nem egyformán zsúfolt, saját ta

pasztalataim és az említett felmérések, beszámolók is azt bi
zonyítják, hogy a legkevesebb probléma az I. osztályos anyag
gal van, annak ellenére, hogy ennek a tanévnek a feladata nem
csak a tanulók ismereteinek egyszir.tr® hozása, de az irodalom- 

elméleti ismeretek megtanítása is* Mégis, mivel itt viszonylag 

"szellős" az anyag, van lehetőség a müköspontu elemzésre, az 

antik irodalommal téryleges esztétikai élményt lehet elérni, 

a régi szövegek jó modem fordításban szerepelnek, általában 

eredményes neveiőmmka folytatható az I. osztályban# /Itt az 

óraszám és a tananyag is megegyezik a gimnáziuméval!/ Kern me
hetek azonban el szó nélkül amellett, hogy ebben az évben ta
nítjuk Shakespeare Julius Caesar című tragédiáját, amelynek 

tankönyvi feldolgozása, elefezéoe ékesen bizonyltja azt, hogy 

tankönyviróink mennyire nem tartják ezen előtt az iBkola ne
velési feladatait. A tankönyvi megfogalmazásban is erőltetett
ek tűnő "kettős tragédia"-elmélet, tökéletesen г»göli a tra
gédiának azt a mondanivalóját, amiért oly népesért! volt évszá
zadokon át, amiért Vörösmarty is fordította 1048 előestéjén, 

a zsamokölés igazságát. Pedig nevelési, de oktatási szempont
ból is csak igy elemezhető igazán sikeresen.
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Az igazi problémák a II* osztóitól kezdődnek, ahol meg
kezdődik a "versenyfutás as idővel", a müelemző-óra egyre rit
kul, as irodalmi alkotások egyre többször szerepelnek illuszt
rációként, tehát vesztik el igazi funkciójukat, a gyönyörköd
tetést, a "szórakoztatást', a megdöbbent ást. A tanárok egyre több* 

szőr kényszerülnek a "lényeg kiemelésére", ami nem más, mint 

a sekélyes eszmei-politikai tartalom kimondására, sokszor tény
legesen tanári "prelegáció" formájában*

Miután nem valósul meg a szövegelemzés, csorbát szenved 

az irodalmi nevelés is* Hiszen, ha a mü nem kerül középpontba, 
nem kerül mint műalkotás analízisre, akkor a legtöbb esetben 

elmarad a művészi-esztétikai élmény, e vele együtt azok a ne- 

veléei lehetőségek is, amelyek műalkotásban benne rejlenek.
Ezért állapíthatja meg Hercegi Károlyi "A feleletekből arra le
het következtetni, mintha a jelöltek jelentős része az irodal
mi müveket eszmetörténeti dokumentumokként vagy társadalmi, po
litikai harcok emlékeiként kezelné} s nem mint művészeti alko
tásokat* Az irodaion, a művészet mintl-a számún! 
élményt* Ez az oka, hogy érzelmi életük szegényes, hogy nincs 

igényük jó könyvre, drámára rigy filmre, hogy keveset olvassak, 

és legfeljebb csak a kötelező irodalmat*" /28/
A gimnáziumban látszólag kedvezőbb a helyzet, hiszen ott 

lényegesen nagyobb az óraszám, valamivel jobbképességü tanu
lókkal dolgozhat a pedagógus, © nagyobb a humán kultúra megbe
csülése is*

De talán épp azért, mert itt az alsóbb évfolyamokban si
kerül viszonylag jó átlagot elérni, többé-kevésbé megvalósítani

nem jeles tere
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az élraórytadó műelemzést, rendkívül szembetűnő, hogy 8 mo
dem iroda lor-га mennyire érzéket lenek tanít várira irk# Hind e 2 

természetesen ebből ia adódik, hogy Baudelaire-ig a versek 

megértése пега okos különösebb nehézséget, в mivel as óraszám 

lehetővé teszi az egy-egy miinél való hosseabb idősóst is, ki
alakul egy "müolvaBási"-reflex, ami aztán rendkívül nehezen 

állítható át a modem képek megértésére, befogadására* A szim
bolista költészetnél a legszembetűnőbb ez, de az impresszio
nista líránál ie megmutatkozik a tanulók rendkívül alacsony 

absztrakciós szintje, ami csak részben irhatő a korábbi iro
dalomórák rovására, hiszen ennek a képességnek a fejlesztése 

nem kizárólagosan az irodalomóra feladata* A szimbólum-megér
tésnél tapasztalt másik megfigyelés viszont már nehezen szakít
ható el a tanári gyakorlattól* Bécsy Tanár Írja az 1971. évi 
érettségi Írásbeli dolgozatok alapján, hogy a tanulók "hajla

kosak arra, hogy - a politikai jellegü-tartalmu metaforáktól, 

szimbólumoktól eltekintve - rainderrtjszó szerint vegyenek* A for
radalomra vonatkozó metaforákat azonnal hajlandók megérteni, a 

más vonatkozásuakat viszont nem.* /29/ Ez a tulajdonság azt 

hiszem, elsősorban a korábbi évek irodalomtanításának rossz 

beidegződéséről, a sématizmusnak, az "átpolitizálásrak" mind
máig meglévő helyenkénti továbbéléséről vall.

Kern lehetünk elégedettek a gimnáziumban sem azzal az ered
ménnyel, melyet a tanulók a nüélvesés, az esztétikai befogadás 

szintjén tudnak felmutatni. Dolgozataik, feleleteik egyértel
műen mutatják, hogy a raü mint totalitás még mindig nem jelenik 

raeg előttük, a részekből nem tudnak szerves egészt felépíteni,

:
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az analízis során a kapott eredményeket nem tudják szinteti
zálni, az összefüggéseket meglátni és megérezni. Ezért esnek 

szét a müvek tartalmi és fomai részekre, az utóbbi általában 

csak mint szükségtelen, felesleges, a megértést nehezítő kö
rülmény szerepel - ha nem is megfogalmazóttan, kimondottan - 

elemzéseikben# /Például Bécsy barnás hívja fel a figyelmet, 

hogy még ma is gyakori iskoláinkban az a magyarázat, hogy Ady 

Endre a cenzúra miatt szimbolista, teliát csak a nehezebb meg
értésért, az igazi mondanivaló elrejtésért alkalmazta a modem 

formát#/ Épp a formai elemek szerepének meg nem értettsége 

okozza, hogy az esztétikum megértéséhez, esztétikai élményhez 

nagyon ritkán jitftak el gimnáziumi tanítványaink is# A müvek 

hangnemének, a versek metakomimmikációjának megérzése, szere
pének felismerése a legritkább esetben fordul elő#

Mindebből adódik, hogy a gimnáziumiban is csak az iroda
lomtanítás előrelépéséről beszélhetünk legfeljebb, de nem az 

irodalmi nevelés fejlődéséről. A kettő természetesen szorosan 

összetartozik, de az egyik előrelépése nem mechanikusan vonja 

maga után a másiknak a változását is#
A középiskolai irodalomtanításról festett - kicsit talán 

túl sötét - kép természetesen csak az általános helyzet fel
vázolását jelenti, ezen belül is elsősorban a problémákra, a 

tanítás során jelentkező nehézségekre, illetve a még meglévő
negativ tendenciákra koncentrálva, hiszen a fejlődést csak Így 

segíthetjük elő# Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy az egyes is
kolák ettől eltérő, gyakran pozitivabb eredményekről számol
hatnak be. Az irodalomtanitás legégetőbb gondjain segített/^ 

MSZMP oktatáspolitikai határozatát követő tananyagcsökkexríÉéo,
Оü
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mely lehetővé tette, hogy kevesebb müvet, de alaposabb elemzés
sel dolgozzunk fel a tanítási órák során, s ezzel fokozzuk az 

esztétikai nevelőmunkát. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy 

ez a jelenlegi körülmények között nem mindig tud maradéktala
nul megvalósulni, egyrészt azért, mert a tanárok jelentős ré
sze felkészületlen a modern müelemző módszerek alkalmazására, 

sok rossz beidegzést kell leküzdeni még; másrészt a tankönyv 

- mint később részletesen bemutatom -, nem nyújt kellő segít
séget a diákoknak az otthoni tanuláshoz. A tananyagcsökkentés 

tényleges hatásáról csak az elkövetkező években vonhatunk le 

megbízható következtetést, de úgy érezzük, jelentős változást 

csak az 1978-ban bbevezetásre kerülő uj tantervektől várhatunk.



Ill, A KÖZÉPISKOLÁK IV. OSZTÁLYA IRODALOblAflYAGÁMK ElBEIZÉSB

Аз előző fejezetben felvázoltam azokat a lehetőségeket, 

melyeket as irodalom mint a művészetek egyik ága általában 

betölthet az ember formálásában, alakításában* majd pedig mint 

tantárgyat tekintettem át, megvizsgálva azokat a sajátos neve
lési feladatokat, amik az irodalomtanítás előtt állnak, álta
lában beszéltem az esztétikai nevelésről mint az esztétikum 

befogadására, felfedezésére, megértésére, átélésére nevelésről, 

hogy igy az irodalomban rejlő világnézeti, erkölcsi, érzelmi 
tartalmak a tanulók által is átélhetők legyenek, sőt ezek a 

tartalmak interlorizálódjanak bennük, a mü hatásának megfelelő
en alakuljon személyiségük* As elkövetkező részekben mind
ezeket konkrétizálni fogom a középiskolás tananyagra, illetve 

ezen belül is a középiskolák IV* osztályos tananyagára. Vá
lasztásomat több dolog is indokoljaj egyrészt az utolsó év tan
anyaga a XX. századi irodalmat tekinti át, így legközvetleneb
bül szél a márél a Etának, s így ennek sikeres és eredményes 

tanítása szinte létkérdése a középiskolai oktató-nevelő mun
kának, hiszen megoldatlansága esebén esetleg egy életre meg
akadályozza a jelenkori művészettel való kapcsolatteremtést, 

illetve elriasztja a fiatalokat a modern műalkotásoktól; más
részt ezzel az évvel lezárul a rendszeres, tervszerű nevelő- 

munka időszaka, ezért ebben az évben olyan szintre kell emel
ni fiataljaink világnézeti tudatát, erkölcsi-érzelmi életét, 

mely biztos támpontot nyújt nekik a későbbiekben is a világ
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1* A középiskolák mars bt iroda lnl tar, tervének elemzése

Irodalom-tantérveink rövid múltra tekintenek vissza, 

hiszen hazánkban a XIX* század második feléig irodalomtanítás
ról a mai értelemben nem beszélhetünk* Középiskoláinkat eddig 

az időpontig a középkori oktatási szellem és tananyag fiat ár óz
ta meg: uralkodott a latin nyelv, a fölösleges és túlzott 

verbalizmus, a gyakorlati életben használhatatlan, tartalom 

nélküli formalizmus, melynek során elsősorban grammatikát, 

poétikát, retorikát tanítottak, s az órákon szereplő k^TJsssi- 

kua irodalmi alkotások csak illusztrációként, példaanyagként 
szerepeltek# A magyar irodalom középiskolai oktatásáról először 

az 1806-ban kiadott II* Ratio Bducationis intézkedett! a fi
lozófiai osztályokban azok a növendékek, akik közhivatali pá
lyára készülnek - és a magyar nyelvet kellő szinten birkák - 

"riagyar szerzők irodalmi müveit tanulmányozva gazdagítják ma
gyar nyelvi tudásukat, hetenként, az erre a célra kijelölt 

órákban* * /1/
Tantárgyunkban jelentős előrelépést jelent az 1848/49- 

ee polgári demokratikus forradalom és szabadságharc. 1848 

augusztusában tárgyalta a nemzetgyűlés a közoktatási reforr.- 

java életűt, melynek értelmében a hatosztályos középiskola minden 

évfolyamán kötelező tantárgyként szerepelt a magyar nyelv és 

irodalom* A tervek a szabadságharc bukása miatt nem tudtak meg
valósulni, azonban ettől az Időtől fogva már nem lehetett a 

tantárgyat megszüntetni, igy lényegében 1848-tól kezdve beszól-
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hetünk magyar irodaiul oktatásról.
Az önkényuralom idején a középfokú oktatást az Entwurf 

der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich 

szabályozta. A rendelet kot iskolatípust különböztet meg, a 

gimnáziumot ás a reáliskolát* A gimnázium kéttagozatos 8 osz
tályos felsőbb tanulmányokra előkészítő iskola, mig a reális
kola s gyakorlati pályákra felkészítő 6 osztályos középiskola. 

Bár a tanterv erőteljesen néraetesitő céllal készült, mindkét 
iskolatípusban kötelező tantárgyként szerepel a magyar nyelv 

és irodalom tanítása* Az irodalmi tanterv minden haladó - ber
bert i alapokon készült - vonása ellenére a gyakorlatban lénye
ges előrelépésről nem beszélhetünk* A tanítás formája továbbra 

is az irodalmi alkotás szabályainak közlése volt, в az irodal
mi müvek csők példaként szerepeltek* A nüveket legtöbbször 

eszmei tartalmuktól függetlenül, illusztrációs példaként tár
gyalták. Ritka volt az olyan tanár, 4int Arany János, aki nagy- 

körösi tanársága idején szakított a korabeli gyakorlattal, s 

az irodalomórák középpontjába az irodalmi müveket állította./2/
Hem jelentett lényeges fejlődést az 1871-ben kiadott uj 

tanterv sem, melyet Kármán Mór az, "osztrák tantervek silány 

másolatának" nevezett. Komoly fejlődés az 1879* évi uj gim
náziumi tanterv életbelépésével, illetve annak 1883-ban mó
dosított változatával következik be* Itt kerül először sor 

részletes utasítás kiadására, mely Így fogalmazza meg az iro-
• г A, i . . .

dalontanitáe feladataitt "Az irodalomtanítás feladatai komoly
érdemleges olvasáshoz szoktatni a tanulókat, hogy nemzeti iro-

/'

dalműnk behatóbb tanulmányozására és nemesebb élvezésére képe-
I

í
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aitsen; elméleti belátást nyújtani, megvilágítva 

dalai alkotás módjaitj végre alkalmas gyakorlással a nyelvi 
kifejezés szabatosságát és ügyességét fejleszteni minden ta
nulmányban. Az irodalomtanítás háimas feladata szorosan össze
függ egymással. Alapja a tanításnak az olvasmány; ez szolgál
tatja a tanufágos példákat, amelyeklől az elméleti okulás le
vonható, tárgyalásukon gyarapodik gondolatokban és kifejezé
sekben az ifjú elme, és főleg utánzásokban, az elméleti belá
tással haladva, alakul és erősödik stilária képessége. Mind
azonáltal ezen feladatok mindegyike az elmélkedő eljárás más- 

más módját követeli, s fontosnak mutatkozik az iskolai taní
tásban a rendelkezésre álló időt úgy beosztani, hogy azok kü- 

lön-külön tartva egymás mellett haladhassanak." /3/
Kármán Mór hatására itt kerül először megfogalmazásra, 

hogy az irodalmi műnek, az olvasmánynak kell a tanítás alapjá
ul ssolgárie, e igy a müvek eszmei tartalma segítségével a ta
nulókban "jeles erkölcsi tulajdonságokat" kialakítani. Azonban 

mivel a tanterv nem csökkentette jelentősen az elméleti, sti
lisztikai ismeretanyagot, az irodalmi nevelésnek ezek a fel
adatai a valóságban nem realizálódhattak. így a korabeli saj
tóban már a 80-aa évek végétől mind gyakrabban hangzanak el 
kifogások a tantervvel és a tanítási gyakorlattal kapcsolat
ban, követelve az irodalom ée az anyanyelv oktatásának a kö
zéppontba állítását, az elméleti anyag csökkentését, valamint 

a tananyag korszerűbb megválasztását, elsősorban a nevelés 

- "nemzeti érzés, hazafias gondokolás" - szempontjait figye
lembe véve.;

az iro-Hf
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A viták hatására 1899-ben jelenik meg az uj tanterv, 

mely az irodalomtanítás céljaiban és feladataiban nem hoz vál
tozást, viszont azáltal, hogy az irodalomtörténeti tanításra 

két évet ad, szükségszerük csökkenteni kellett az elméleti 
anyagot, s igy mindenképp kedvezőbb feltételeket teremtett az 

irodalmi nevelés számára• Érmek megfelelően az ütasitáe is el
sősorban az elméleti ismeretek tanításával foglalkozik, osztály
ról osztályra haladva mutatja be, hogyan kell megszüntetni az 

irodalomelmélet Öncélú tanítását, miként lehet összehangolni 
a készségfejlesztéssel. Mindenképp pozitívuma a dokumentumnak, 
hogy nem mulasztja el sehol sem felhívni a figyelmet a müvek 

"tartalmi elemzésére", a müvek tartalmi kérdéseinek a közép
pontba állítására.

A Tantér/ és az Utasítás előremutató szemppontjai ezút
tal sen érvényesülhettek részben szervezeti, éraszámbeli ne
hézségek, részben megfelelő tanköryvek hiánya miatt, s döntő 

jelentősége volt annak is, hogy az uralkodó irodalomszemléle- 

ti felfogás sem kedvezett az uj törekvéseknek. így lényegé
ben a valóságban az "erkölcsi ráhatás" és "gyakorlatiasság" 

igényével induló irodalomtanítás legtöbbször öncélú eeztóti- 

sálásba fulladt.
Ez a helyset megmaradt a Tanácsköztársaságig. A Tanács- 

köztársaság röVid idő alatt is rendkívüli erőfeszítéseket tett 

az iskolai oktatás megreformálására. A negyjelentőségü szerve
zeti intézkedések /iskolák államosítása, uj iskolarendszer stb*/ 

mellett az
ma is helytálló tantervek kidolgozására is. A középiskolai

Iskolai Reformbizottságoknak maradt ereje nagyrészt

\

\
! !■

f \
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A Tantervhez 1927-ben kiadott Utasítás a Kármán Mór óta 

hangoztatott olvasmányközpontu irodalmi oktatás megvalósításá
ra tesz - sokszor mindmáig korszerű - kísérletet* Az Utasítás 

gondolatmenete a következői "Az olvasmánynak elsősorban az a 

hatása értékes, amelyet annak tartalma közvetlenül tess a ta
nuló lelkére", ezért *&apvet6 feladat az olvasmány tartalmi 
megbeszélése, e csak másodsorban használjuk fel az olvasmányt
arra a célra, hogy • belőle merítsünk elméleti okulást*"

/
"••• az olvasmány tehát nem puszta melléklet vagy pldatár az 

elmélethez, hanem a tanítás állandó főtárgya, "ezért "nem az 

egyes elméleti szakaszok alkalmi szempontjából tárgyalandó, 
hanem egész tartalmi és alaki mivolta szerinti önértékéért*" 

Ezért "az olvasmánynak először mindig a tartalmát kell meg
beszélni ••* érdeklődést keltő, kedveltető, elmélyedő módon 

beleéletni a tanulót a helyzetbe, megmozdítani képzeletét és 

érzelmi világát* Csak ilyen mádon fog érvényesülni az olvas
mány erkölcsi listása*" /5/

Ugyanakkor látnunk kell, hogy a Részletes Utasítás már 

a szellemtörténeti irányzat hatása alatt áll, ezt jelzi, hogy 

a "nemzeti szellem fontos megnyilvánulásait" keresi a műelem
zések kapcsán, e "az örök emberi érzelmek tükröződését" kell 
a magyar irodalom történetében megmutatni a diákoknak* Az Uta
sítás és a tankönyvek alapos elemzésével Komár Pálné kimutatta, 

hogy "a tantervi koncepción való legkisebb módosítás nélkül 
is milyen tervszerűen hatoltak be egyre mélyebben a művelődési 
anyagba az ellenforradalmi nevelési törekvések klerikális-na- 

cionalista-revizionista eszméi*" /6/
\ \i

\

\
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Ь/ az olvasmány tartalmi elemeinek аз erkölcsi nevelés 

érdekében való felhasználásas mmar lélekforr.áláo: 
с/ nemzeti nyelvünk használatának és аз olvaenáryiélmé

nyeknek tudatossá tevései nyelvi- és irodalomismereti 
Izlésrevelés," /8/

Б bár tagadhatatlan tény, hogy аз uj Tanterv elődeinél 
magasabb szintű didaktikai kultúra jegyeit viseli magán, e 

mint ilyen az irodalomtárátás fejlődése szempontjából előre
lépést jelenthetett volna, ez mégsem következhetett be, mert 
az egész koncepciót a szellemtörténeti iskola legreakciósabb, 

legszélsőségesebb válfaja uralta, meghatározta a soviniszta 

"magyar szellemű lélekforraálás", mely lehetetlenné tette a 

szilárd ismeretekre alapozott érdemi munkát,
A felszabadulás után meginduló társadalmi változás ide

jén gyökeres átalakításra szorult a magyar közoktatás egészén 

belül az irodalomtanítás is* Az uj törekvéseket először az 

1945/46, tanév munkáját szabályozó "Kiegészítő Utasítások" kör
vonalazták* A gimnáziumok számára uj tanterv az első években 

nem készült, az 1938-as tanterv fő elvei érvényesültek egészen 

1950-ig, természetesen a társadalmi változásnak megfelelő és 

elengedhetetlenül szükséges átalakításokkal, a nyíltan vallás- 

erkölcsi, fasiszta tartalmú részek elhagyásával. Аз első uj

tanterv 1950-ben jelent meg a gimnáziumok számára. Az MDP KV 

1950 tavaszi párthatározat szellemében az irodalomtanítás leg
fontosabb feladataként a szocialista világnézet megalapozását 
és a szilárd tárgyi ismereteket jelölte meg a gimnáziumok szá
mára. A Tanterv nevezetes intézkedése, hogy aa irodalomtörté-
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net tanítását három évre terjesstette ki#
A tanítás alapját az ekkor készülő tankönyvek jelentették, 

amelyek minden negatívumuk ellenére as első marxista igényű i- 

rodalomtörténeti könyvek voltak# Miután a tankönyvek maxima- 

llamusuk miatt /rengeteg adatot tartalmaztak, as esztétikai szem
lélet csak vulgarizáltén jelent meg bennük stb./ a középisko
lai tanítási gyakorlatot nem segítették kellőképpen, a "marxis
ta irodai orae sémié let kialakításának helyes programjával indu
ld középiskolai irodalomtörténeti oktatás deduktiv, verbális 

jellegű stúdiummá alakult, amelyben az irodalmi alkotások job
bára csak mint egy-egy irodalomtörténeti vagy művelődéstörténe
ti tétel illusztrációja kaptak helyet, értékelésük továbbra is 

sematikus maradt#" /9/
A hibák hamar felszínre kerültek, a közoktatás irányitői 

intézkedésekkel, a pedagógiai satő nődszerteni tanácsokkal 1- 

gyekesett segíteni a helyzeten, azonban a sematizmus, a vuÍgé
ri sáláé elleni harc sokszor csak újabb hibák forrása lett#
1954 februárjában az MDF EV határozatban foglalkozott a tanter
vi hibákkal, kiemelten az irodalomtanitáe helyzetével, e uj tan- 

tervek kidolgozását irta elő# Széles körű vizsgálatok indultak 

meg, a PTI a legteljesebb pedagógiai nyilvánosság előtt végez
te munkáját# A helyzetelemzés mellett eulyt fektettek a peda
gógiai kutatásokra, a társadalmi elvárások felmérésére stb.
S bár az uj tarterv még évekig váratott magára, ideiglenes meg
oldásként 1954-ben megjelent az uj I# gimnáziumi tankönyv, majd 

fokozatosan cserélődtek a tankönyvek#
Az 1961# évi III# te# alapján átszervezett iskolarendszer 

középiskolai tantervei 1965-ben láttak napvilágot, ée kisebb iné-
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I A világnézeti nevelés azonban ал irodalomtar itás в л-akt ár-/

py 1 вал átoesá/ a' rak megfelelően sa.'á tos eszközökkel о Idar-б 6 a eg*

A világnézeti nevelés hatékcmysáfá
nak fokozása az irodalontanitás esetében tehát az esztétikai 
nevelés teljes eszközrendszerének mozgósítását igényli*

rtervi feladatok külön le hangsúlyozzák as irodalontaг 11ás ke
retében történő esztétikai nevelés i а у jelentőségét, a művészi 
szép iránti fogékonyság ás az irodalmi izléa kiAlakitását, amely
nek birtokában az egyén érti, élvezi ©e igényli az eszmei tar-
I
taImában és művészi foraájárán magasrendü irodalom nyújtotta él- 

méryeket, elutasítja a silány, sekélyes tartalmú, művészetien al
kotásokat, de nem hódol meg a kifejezőmüvészet öncélú technikai 
bravúrja előtt sem*

Az irodalontanitás fontos feladata a kifej ezokénesség fej
lesztése, Ezt a munkát a nyelvtani tanulmányokkal valé szoro
sabb kapcsolatban kell végezni. Alapvető feladat ezen a téren, 

hogy a tanulok szóbeli és írásbeli kifejezőképeaaógc elérje a 

müveit köznyelvi szintet. Ezen túlmenően azonban e feladatok 

végrehajtása az esztétikum iránti fogékonyságra nevelésnek is 

alkalmas eszköze, ,*• Csak a tartalom jobb megértését szolgáló 

nyelvi, stilisztikai elemzésnek van helye az irodalmi érákon, 
erre viszont - éppen a világnézeti revelőhatáe fokozása érde

kében - alapvető szükség van," /11/
A tantervi feladatoknak ez a felépítése egyrészt implicite ki
mondja, hogy az irodalomtanítás a középiskola egyik legneve- 

lőbb tantárgya, mely a személyiségfejlesztésben talár a legtöb
bet teheti tantárgyaink között? másrészt viszont a felépítés

Az irodalom! művészet. • 4> •

A• • •

*1
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Tehát a t a nary a c egyszerü elsajátítása, megtanulása nem bizto
sítja azt a célt, melyet a Tanterv Így fogaInas nagt "Olyan 

műveltség birtokában kivárja futtatni őket, amely a mindennapi 
élet társadalmi gyakorlatában és az egyéni élet problémáinak 

megoldásában egyaránt felhasználható tartalmat jelent." Ké
sőbbiekben maga a Tanterv is megállapítjas "Ezek a tudattar
talmak csak akkor használhatók fel, ha léryegi összefüggéseket 
rögzítenek, ha esztétikai élményeket idéznek, s ha elsajátítá
suk kialakította a fiatalokban azt a képességet, hogy a szép- 

irodalmi alkotásokat és as irodalommal rokon művészetek /film,
rádió- és tévéjáték/ alkotásait önállóan is megértsék, élvoz- 

zék és értékeljék." /12/ S igy eljutott a Tanterv is ahhoz a 

koncepcióhoz, melyet korábban fejtegettem, hiszen szükségszerű 

oktatási-nevelési céljának elérése csak az esztétikum befoga
dására alkaInas egyéniség kialakításával lehetséges, e igy a 

tartalmi—formai szép átélésének képességét kell elsősorban ki
alakítani, ennek kell e tanári munka középpontjába kerülnie, s 

csak ha ezt megvalósítottuk, illetve legalábbis megközelítettük, 

kerülhet sor se egyéb - ettől csak didaktikai okokból elválaszt
ható - nevelési célok megvalósítására. Másazóval* az az irodalom
tanár, aki óráin nem tudja ez esztétikai élményt átélhetövé, 

érzelmi mozgatóerővé tenni, bármilyen jól is tanítja la meg au 

ismereteket, a müveket, nem tud világnézeti-erkölcsi-érzelrai 
nevelőrounkát végezni, illetve csak az órától, tanártól teljesen 

függetlenül bontakozhat ki a müvekben rejlő emberformáló erő.
A Tanterv érdemeként kell megállapítanunk, hogy - mint

egy látva a gyakorlati veszélyeket - többizben is leszögezit
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mai szépsége kibomlik, s eszmei-érzelmi mondanivalója a meg
formálás esztétikueságával hatalfflába keríti a tanulókat.

Ezért Írja elő a Tanterv a müközpontuságot, mint alapvető 

módszert a középiskolák mind a négy osztályában. Mindez olyan 

szövegelemzést jelent, amelyik nem merül ki vagy a tartalmi- 

gondolati, vagy a formai elemek számbavételével, nem "agyor- 

ага lizál ja" a müvet, hanem a raü elhangzásának pillanatában ke
letkezett ösztönös érzelmi megragadást a műelemzés segítségé
vel tudatossá és igy mélyebbé teszi. Ezért tudok a legteljesebb 

mértékben egyetérteni a Tantervvel, araikor a mű elhangzása e- 

lőtt minden tanári közlést ennek a célnak rendel alá, s csak 

addig ad helyet ennek, amig a mü első befogadását elősegítő 

funkciója tart. S vonatkozik ez mind аз I. osztályokra, ahol 
irodalomolvasás folyik, tehát egyértelmű a müközpontuaág, mind 

a II-IV. osztájpkra, ahol az irodalomtörténeti jelleg épp azt 

huzza alá, hogy az oltetási reform előtti irodalomoktatássál 
szemben nem irodalomtörténetet;, nem életműveket, hanem fejlő
dési tendenciákat mutatnak,egyes müvek analízisére épülő szin
tézis segítségével. így - elvileg - lehetőség ryilik mindkét 
iskolatípusban a müközpontuság téiyleges megvalósítására. Hogy 

ez a szakközépiskolákban nem tudott megvalósulni, az elsősor
ban a tantervi anyag tulnéretezettségével indokolható, azzal 
a na már semmiképp nem elfogadható állásponttal, mely a szak
középiskolákban is a "gimnáziuméval azonos törzsmüveltség" 

kialakítását tűzte ki célul, sokkal alacsonyabb óraszám mellett.
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Ha a Tanterv általános útmutatásai után a konkrét tan- 

anyag által felkínált nevelési lehetőségeket akadjuk megvizs
gálni, célszerűnek látszik а IV. osztályos tananyagból kiin
dulni. Ezt a kiindulást indokolja a már korábban is említett 

okokon kivül az is, hogy ilyen megközelítés esetén nem kell 
évről évre haladva sokszor önmagamat ismételni egy-egy anyag
rész kapcsán, harem a kor, а XX. század alapproblémái köré 

csoportosítva mutathatom be, hogyan épül - vagy nem épül - 

a korábbi ismeretekre, nevelési szintekre а IV. osztályos i- 

rodalmi aryag.
A tananyag logikus elrendezését és egymásraépültségét az 

irodalomtörténet iség biztosítja. Ezért elemzésemben azt vizs
gálom meg, hogy a tananyag milyen nevelési lehetőségeket bizto
sit, hogyan épülnek egymásra e tekintetben az egyes osztályok
ban tárgyalandó, elemzendő müvek, a szocialista személyiség 

kialakítását és fejlesztését mennyiben teszik lehetővé.
А IV. osztályban a tanítást mindenképpen а XX. századi 

világkép irodalmi bemutatásával kell kezdenünk.
A polgári társadalom válsága a század elejétől kezdve az 

Írókban a kiúttalanság, a reménytelenség vagy a káosz érzését 

kelti. Ennek irodalmi bemutatása elsősorban az "izmusok" át
tekintése során lehetséges, de a llyugat-nemzedék költőinek 

tárgyalásakor is említenünk kell ezt, в itt támaszkodhatunk 

а III. osztályban tanult Ady-versek egy részére is. Kagát a 

kiúttalanságot néhány képzőművészeti alkotás /nagyméretű szí
nes reprodukció, szerencsés esetben dia/ segítségével mutathat
juk be a legszemléletesebben. Ennek az életérzésnek az inter-
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siv érzékeltetése, átéletése a tananyag szegényessége elle
nére is lényeges feladat, hissen innen ágazik szét as egész 

évi anyag, nevelőmunkánk eredményessége is nagymértékben függ 

tőle, csak igy tudjuk érzékeltetni azt, hogy a l&jttalareág 

bemutatásával, megfog«Ina sásával sem a polgári, seri a szoci
alista irodalom legjobbjai nem elégedtek meg. A tanulők már 

as előző évben látták est Adynál, ahol a lehúzó mélységből 
mindig feltör a "mégis morálja", s ezt láthatják a haladó pol
gári irodalom alkotásaiban is. De láthatják ast is, hogy ez 

a megformálás nem merül ki a puszta bemutatásban, ianem mindig 

megásólai benne a harmónia-keresés is, az igéry a káosz helyett 

a rendért*
A tananyag koncepciója miatt nagy lehetőségeink vannak annak 

megérestetésére, átéletésére, hogy a szocialista irodalom 

nemcsak keresi, tanén sokszor kísérletet is tess a harmónia 

felépítésére. Elegendő talán itt József Attila A Dunánál cí
mű versére utalni, mely egy korábban megjelent cikkünkben a 

harmóniavágy nagy verseként szerepel, de elemzésünk mintegy 

illusztrálja azt is, hogy mi az útja a harmónia megteremtésé
nek. /Hasonló példaként szolgálhat - sokrétű mondanivalója mi
att - Solohov Emberi sors cimü kisregérye, de akár a Csendes 

Don is./
A kiúttalanság érzésének egyik legfontosabb összetevője 

a polgári társadalomban szükségszerig jelentkező magány-ér
zés, a társtalanság bemutatása, illetve @ társkeresés megszó
laltatása. Érmek az érzésnek megszólaltatására már sokkal szé
lesebb repertoárt vonultathatunk fel.
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A kötelező tananyag ie sok példát és lehetőséget kínál, kezd
ve a Hyugat költőitől egy-egу József At ti la-miiig /ért eine zé
sem szerint ilyen költemény például a Tiszta ezivvel, de a 

késői József Attilánál ie sok szép példát találunk erre/}*
Itt lehetőségünk van a kép árnyalására, különösen ha támaszko
dunk a korábbi tanulmáryokre is, a Így illusztrálhatjuk a ma
gányból való kitörési lehetőségeket, azt, hogy jutott el egy- 

egy költőnk a néphez, mint az egyedüli értelmes támaszhoz, 
illetve a társadalmi cselekvésig* Mozgósíthatjuk itt Balassi
tól Arany Jánoson át a IV-ee tananyag már említett példáit*
Egy-egy jobb képességű osztályban a probléma továbbélésének, 
mindmáig meglévő aktualitásának érzékeltetésére megkísérelhet
jük Beckett Godot-ra várva clmÜ müvének az elemzését ie*

A magányosság, a vieezhargtalanság az emberi ólet értel
mét kérdőjelezi meg* A probléma megoldásáru a tananyag két n 

klasszikus remekművel kinál vitatkozó feleletet! Hemingway és 

Solohov kisregénye épp erre a kérdésre keresi a választ! mi 
az élet értelme, mi ad tartalmat, tartást az emberi életnek.
Az osztály képességétől függően érdekes kísérlet lehet a két 

mü párhuzamos elemzése* Itt lenét mozgósítanunk kell a korábbi 
élméryeket is, hogy láthassák és átélhessék tanítványaink, hogy 

az emberiség legjobbjai .minden korban hasonló utón keresték a 

megoldást erre a mindenki számára előbb-utóbb felvetődő kérdés
re a feleletet, в ha esztétikai élménnyé váltak az elemzett mü
vek, akkor egyúttal neveltük ie fiataljainkat az értelmes élet
re.

A század egyik 1egmegrerditőbb, legnagyobb hatású óimé-
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nye kétségkívül e faaknue és a hozzákapcsolódó II. világhá
ború volt. As irodain! ábrázolásOj&t reagálások a már sok
szor sstereotip fiimi megoldások mellé uj, ásóktól sokszor 

eltérő, és épp csért nagyobb hatású nevelőmurkát tesznek le
hetővé. A különböző irók eltérő reakciói sokszínű képet mu
tatnak itt is. Babits erejéből a Jónás könyvére "futotta", 

Radnóti a barbársággal a klasszikus formákat állította szem
be, míg Thomas Mann as emberi kiszolgáltatottság megszünte
tésének u$át - helyesen - az erőszak alkalmazásában látja. 

József Attila költeményei itt le egyedülállóak, érdekesek, 

bár itt sokszor nagyon hiányzik az Ős patkány terjeszt kórt 

cimü verse. Természetesen csatlakozik a témához ismét Solohov 

kisregénye és Brecht drámája. Ha lehetőségünk van rá, érde
mes itt bemutatni az újabb irodalomból Hochut drámáját és 

Pilinszky egy-két költeményét. Pilinszky Hégy sorosa ie ele
gendő, remekül bemutatható, miként rekedt meg egy költő az 

egész életét meghatározó témánál, e ennek elemzése viszonylag 

rövid idő alatt is elvégezhető, viszont arait nyerünk vele ne
velési szempontból lényeges. /Csak érdekességként említem meg, 
hogy egyik évben esti szakközépiskolában - amikor már olyan 

időhiányban szenvedtünk, hogy minden mindegy volt -, egy tel
jes órát szántam erre a kis remekműre, s utólag úgy tűnt, hogy 

minden szempontból megérte, a tanulók nemcsak "megismertek" 

egy mai magyar költőt, a műelemzés lehetőségeit látták, de a 

költői sors és megformálás tartósan elgondolkoztatta őket./ 

Ben mehetek el szó nélkül araellett a tény mellett, hogy 

ez a tanév milyen ragyozó lehetőségeket kínál fel a hazafias
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érzelem kialakítására, megszilárdítására, a korábbi években 

kialakított hazaszeretet szocialista hazafisággá fejleszté
sére. Már a II-III. évben láthatták a tanulók, hogy a haza
szeretet nem jelent kritikátlan nemzet-dicséretet, hanem s 

hibák észrevételét, megjelenítését, ostorozását ie megában 

hordja. Gondolunk csak Csokonai Jönvendölés az első oskolánál 
Somogybán cimü költeményére, Kölcsey Zrínyi-verseire etb.
Ez az élmény teljesedett ki a III. tanév végén Ady költésze
tében, hogy majd a IV* osztályban tanult költők egy részénél 
a kritikus szemlélet mellett megjelenjen az aktiv politikai 
cselekvés igénye, a harc a szocialista Magyarországért, illet
ve annak létrejötte után az építés során jelentkező hibák, tor
zulások kiküszöbölésének szándékaival. A Tanácsköztársaság i- 

rodalna, az emigrációé irodalom, Mőricz munkássága, Koszto
lányi Édes Annája mind-mind egy építőkocka e fontos jellem
vonás kialakítása során, hogy aztán József Attila költészeté
vel és Radnóti antifasiszta lírájával betetőzödjék ez a mun
ka, s végül az utolsó simításokat is elvégezhetjük a szocia
lista Magyarország irodalmának tanításakor, ha kihasználjuk 

azokat a lehetőségeket, amelyeket a tananyag felkínál.
Szorosan összefügg ezzel annak a bemutatása, hogyan lesz 

Vörösmary "haza és emberiség", Petőfi "világ-szabadság" kon
cepciójából proletár internacionalizmus. Itt ismét a kommu
nista irók emberi és művészi helytállására, összefogására kell 
utalnunk. József Attila A Dunánál cimü versének ilyen vonatko
zásai már nagyon ismertek, hasonlóképp Radnóti VII. eclogájá- 

nak néhány sora, de említhetném Solohov Emberi sorsának fo-
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kultusz óveiben* Tanulóinkat is foglalkoztatja élénken az 

a kérdéss hogyan tudott elvhü maradni az az ember, aki ártat
lanul kerüli korábbi elvtársai börtönébe* Erre a kérdésre ad
nak művészi, formában feleletet Lengyel József legjobb alko
tásai* Ha itt elemzőmunkánk sikeres, sokat tettünk a személyi
ség kialakításában, de nagyon hiányzik akkor még Darvas József 

Részeg esője, ami már csak drámaként kerülhet tárgyalásra, pe
dig itt csak regény-adaptáció, s igy viszont Németh László, 

Illyés Gyula kerül háttérbe, pedig mindkét életmű ragyogó ta
nulságokat kínálna, gondolunk csak a Nagy családra, mint a 

magánélet válságából való egyik lehetséges kitörési lehető
ségre, a magány elkerülésére, vagy milyen lehetőségeket kí

nálna Illyés Gyula két Dózsa-drámájának összehasonlító elem
zése* /Persze ugyanígy hiányzik Németh László a prózairók kö
zül is./

A fiatalabb prózairó nemzedék bemutatása is nehéz feladat, 

itt ie a ”kit szeressek” kérdése elé kerülünk. A korábbi évek
ben adott volt Fejes Rozsdatemetője és Sánta Ferenc Huss órá
ja, de ma már azok aktualitása mellett nem lehet nem szólni 
Kertész Ákos Makrájáról, mely a munkásélet problémáit nagyon 

igazan, nagyon szigorúan mutatja be, nem ie szólva a nevelési 
lehetőségekről, melyet a főhős alakja szinte tálcán kinál feli 

gondolok itt elsősorban a személyiség vállalására, a konformiz
mus kérdésére,az egyén és közösség kapcsolatára, hiszen ezek
re a kérdésekre 17-18 éves fiataljaink igen fogékonyak} s ek
kor még nem beszéltünk Fejes másik nagysikerű és jelentős mun
kájáról, a Jó estét nyár, jó estét szerelem cimü kisregényéről,
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vagy Jókai Anna egy-egy munkájáról, meg евш említettük Szakonyi 
Károly, Bertha Bulcsu vagy Galambos Lajos revet, hogy Cseres 

Tibort, Déry Tibort az idősebbek közül ne is említsem.
A mai magyar lírára szánható órák jelentős részét Illyés 

Gyula költészetének bemutatására kell szánnunk, hissen eb
ből a gazdag életműből, igy is csak töredéket mutathatunk be, 
e legfeljebb néhány mondat erejéig utalhatunk prózai és drá
mai müveire. A tárgyalandó verseknek - illetve az életműnek - 

csak egy vonatkozását emelném ki,melyek számunkra a nevelőmuri- 

kában jelentősek, az egyik mely tulajdonképp as illyési oevre 

megértésének a kulcsa# a két pólusnak megértése, Rácegrespues- 

ta és Párizs, a haza és Európa egységének átéletése tanítvá
nyainkkal. Mindennek negéreztetese esetén a Nem menekülhetsz 

kapcsán nemcsak a néphez való kötődés lényeges gondolatát, de 

a világra való 2iyltottságát is megértik, magukévá teszik ta
nulóink. Újabb adalékkal gyarapodik az a korábban kialakuló 

gondolat, hogy az ország sorsa elválaszthatatlan Európa, a 

világ, az emberiség sorsától - /gondoljunk Balassi sorára# 

"kereszténység védő pajzsa"; Zrínyi példájára, vagy Vörösmarty 

"haza és emberiség" programjára/ -, de példázza, hogy az embe
riségért csak a néphez kötődő, attól el nem szakadó, hazájá
nak sorsán munkálkodó ember tud. A másik gondolat, amit kie
melendőnek érzek, már inkább az olvasóvá, műért övé, müélwező- 

vé nevelés szempontjából jelentős, Bartók cimü nagy költemé
nye valami olyat is megfogalmaz, amit mi, magyartanárok csak 

hosszú órákon keresztül tudunk megmagyaráznit © modem művé
szet léryegét; mindazt, amit korábban már enlitettem# a kao-
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tikus, szétesett világ újraalkotását, a l^rmónia-negteremtés 

folyamatát, amit csak újfajta művészet tud: "Picasso kétorru 

hajadonai, hatlábu ménjei**, a bartóki "hangzavar**, a költészet 

sokszor abszurdnak tűnő képei»
A sokíiangu mai -agyar lira bemutatására szinte vázlatos 

lehetőségünk sem ínarad. Ezért egyetlen lehetőségünk, az elő
ző évek mai magyar irodalmi óráinak mobilizálása mellett az, 

hogy a müvek tényleges középpontba állításával nevelési szem
pontból válogassunk az osztály szellemi és morális színvonalá
nak megfelelően. Itt sem e tankönyv, sem a szöveggyűjtemény 

nem nyújt elegendő segítséget, igy szerencsésebb vagy antoló
giákat - esetleg az iskolai könyvtár bevonásával - vagy az iro
dalmi folyóiratok aktuális számait használni órán, vállalva 

azt a kockázatot, hogy nem mindig a legjelentősebbek kapnak te
ret, és szükségszerűen hiányos "névsort** tudunk bemutatni. 

Akiknek mindenképp helyük van az ebben a felfogásban tartan
dó órákon, az Juhász Ferenc és hagy László, s nagyon indokolt 

Váci Mihály immár lezárult költészetéből egy-egy költemény ki
emelése. De alkaIránként lehetőség van megszólaltatni a leg
fiatalabb költőnemzedék tagjait is. Sajnálatoson szorulnak 

háttérbe olyan klasszikus életművek, mint Vas Istváné, vagy 

Zell: Zoltáné, és a "derékhad** költői közül esetenként például 
Benjámin László. A müvek középpontba állításán itt azt érten, 

hogy teljesen el kell tekintenünk az Írói életrajzok bemuta
tásától, egyetlen tényt érdemes közölni: a költő születési 
évét és a vers keletkezési dátumát» Ezek is csak azért fontosak, 

mert igy a tanuló behelyezheti már azt a korba, s az életkor 

bizonyosfokig neghatároható lehet a mü szemléletére. Fel kell
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tételeznünk, hogy tanulóink szocialista fejlődésünket törté
nél énből már megtanulták, e így az, hogy például 1957-ben 

Íródott egy vers, eleget mond nekik a korról, felidézi bennük 

azokat a problémákat, melyekkel akkor - a számukra már minden
kepp történelmi időben - viaskodott népünk*

A felszabadulás1 utáni drámai termés áttekintése, különö
sen olyan vidéki városainkban, ahol a müveket egy-két kivétel
től eltekintve tanítványaink nem láthatták, hasonlóan nehéz 

feladat* Itt is egyetlen lehetőségünk a nevelésközpontú válo
gatás, Ilyen, de irodalmi érték szempontjából is kimaradha- 

tatlan ITómeth László munkássága, ahol nemcsak A két Bólyairól 
kellene beszélnünk, hanem néhány társadalmi drámájáról is*
Másik alkotóként* az osztály képességeitől függően, én vagy 

Darvas Józsefet vagy Illyés Gyulát szoktam választani* A Ré
szeg eső, öt a térképen nem található is fontos adalékokat szol
gáltat az emberi élet értelméről, ez emberi tartósról, az em
beri becsületesség mai értelméről, Illyésnél korábban elsősor
ban a Fáklyalárg forradalom! értelme volt a fontos, idén már 

az uj Dőzsa-drára lép előtérbe, hasonló problematikája miatt*
A Testvérek;a fórradalmiság kétféle alaprajzát adva, érettebb 

osztály ban rendkívül tartalmas óra tartására adhat lehetőséget* 

Ha lehetőségünk van ró, mindenképp be kell kapcsolnunk ide 

Sánta Ferenc Éjszaka cimü drámáját /Az áruló cimü kieregéxy 

átdolgozását/, hasonló gondolati tartalma miatt*
Mint látható, itt ismét a tankönyvtől és a szöveggyűjte

ménytől való eltávolodást javaslom, hiszen özek a segédanyagok
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itt, a mai irodalomban tudnak legkevésbé lépést tartani az 

idővel, e ha az előső években eredményes munkát végeztünk, 

tanítványaink örömmel és élvezettel vállalják azt a többlet- 

munkát, amit ez a tárgyalási mód követel#

Végső összegezésként csak azt szögezhetem le, hogy a 

tananyag lehetőséget ad a modern korban való tájékozódás és 

helytállás képességeinek kialakítására, nevelhetünk a szoci
alista hazához való hűségre, az épitőmunlca buktatóit is észre
véve és azokat kijavítani akaró tevékenységre, de ehhez elem
zési módszerelüket ót kell alakítanunk, átformálnunk, jó ér
telemben prakticistává tenni# Héra elégedhetünk meg az eszmei- 

müvéazi tartalom kimondásával, füzetbe rögzítésével, annak át
élt, végiggondolt emberi tartalommá kell válnia# A raüelemző 

sematizmus veszélye éppen az, hogy a műalkotásokat érzelem 

nélküli analízisnek veti alá, s Így lényegüktől fosztja meg, 
emberforraáló hatásukat Öli meg, ahelyett, hogy az” ösztönös ér
zelmi azonosulást magasabb szintre emelné. Ha megelégszünk az 

eszmei-érzelmi mondanivaló prózai kimondásával, akkor nevelé
si hatást kár várnunk, katarzist igy nem idézhetünk elő# A 

tanterv érdeme, hogy erre a veszélyre felhívja a figyelmet# 

Elemzésem következő képcsőfoka, hogy a ;aáaik fontos do
kumentumnak, a tankönyvnek a szerepét nézzem meg a nevelőmur- 

kában, azaz a Tar.terv által biztosított lehetőségek mennyiben 

valósulnak meg a legfontosabb segédeszközben, mennyire támasz
kodhatunk nevelő munkánk során a tankönyvre#
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2. A középiskolák ГУ. osztályos magyar irodain! tan
könyvénél: elemzése

Ahhoz, hogy а IV* osztályos Magyar irodalom /Irodalom
történet III*/ /13/ cimü tankönyvet elemezhessük, szükséges 

röviden áttekinteni a jó tankönyv általános kritériumait.
Ezt a munkát megnehezíti, hogy bár a tankönyvekkel kapcsolatos 

megjegyzések elég régi múltre tekintenek vissza, kialakult tan
könyveimélet tel mindmáig nem rendelkezünk*

Magyarországon a tankönyvelemzés, a tankönyveimélet szük
ségessége az ötvenes évek végén merült fel először, szoros öez- 

szefüggésben aszal a folyamattal, mely a szocialista oktatás
ügy első eredményeinek számbavételével az iskolareformot ké
szítette elő. Korábbal már említettem, hogy a korabeli iroda
lom-tankönyvek maximalismueuk miatt nem feleltek meg a didak
tikai követelményeknek* Ez a tendencia a középiskolás tanköny
vekre általánosan is jellemző volt. Ezért vált szükségessé a 

marxista tankönyvemélet kidolgozása. A kutatások első eredmé
nyei a különböző pedagógiai folyóiratokban láttak napvilágot. 

Jelentős, sok tekintetben ma is érvényes megállapításokat tar
talmazott Vág Ottó két, 1961-ben publikált tanulmánya, melyek 

elsősorban a tankönyvek korszerűsítésének irányát jelölték 

meg. /14/ A hatvanas évek közepén jelent meg több tanulmány 

is, melyek már elsősorban a tankönyvekben érvényesítendő ne
velési feladatokat, követelményeket fogalmazták meg. 1965-ben 

a Pedagógiai Szemle egy tematikus, csak tankönyvi kérdésekkel
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talokat, akkor rem elégedhetünk meg a tankönyvek esetében sem 

az "ismeretek tárházával*, a pusztán passzív befogadd diákok
nak készülő könyvekkel, hárem olyan könyveket kell tanulóink 

ée tanáraink kezébe adni, melyek támaszkodnak a tanuld! akti
vitási« is, e akkor megszűrik a tankönyvek kizárdlag otthoni 
használata is. Kiként Vég' Ottd Írja: "Az a tankönyv, or;ely 

egyaránt tár a ez kod ik a tanuld к recoptivitására és aktivitásá
ra, már nemcsak едoldaluar az otthoni tanulás eszköze* Az 

ilyen tanköiyv ;elentős szerepet lan rarer e tanítási drán is, 

e többé—kevdebd ennek vezérfonalává válik." /20/ Ebből követ
kezik, hogy a tankönyv fő funkciója elősegíteni az oktatd-r.e- 

velő munka célját: a tanulókat alkotdképes tudás birtokába 

«juttatni, s tenni mindazt, úgy, hogy közben szocialista szel
lemiségű, marxista világnézetű fiatalokká váljanak. Ehhez a 

tanköryvnek az ismereteken kívül tartalmaznia kell a szemlél
tetést szolgáló segédeszközöket és főleg a gyakorlást, az Ur
álid gondolkodást elősegítő f e ládáira ü,1 terád rar eke t ie.

Ebben a szellemben fogalmaznak az ЭДЖ-Ъаг is, mikor a 

tankönyv alapvető didaktikai funkcióiként a közlést, a gyakor
lást, az irányítást és az ösztönzést jelölik meg. nA tanköny
vek elsősorban az uj tananyag bevezetéséhez, közléséhez, be
véséséhez, az ismeretek és képességek gyakorlati alkalmazását 

hoz és ellenőrzéséhez nyújthatják a legnagyobb segítséget. De 

nagy szerepük van az ismeretek rögzítésében, a készségek és ké
pességek fejlesztésében ie. Az önálló tanulást főként a fel
adatokkal és a problémák felvetésével tehetik hatékonyabbá.
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A didaktikailag д<51 felépített tankönyv szellemi műveletek 

elsajátítására - pl. elemzés, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

általánosítás és következtetés - teszi képessé a tanulókat." /21/ 

A tankönyv és a tudomány viszonya megegyezik a tantárgy 

és a tudomány viszonyéval- "A tantárgy nem valamely tudomány 

kisebbített másolata" - ir.ja Hagy Sándor, s Így a tankönyv sem 

követi mindenben a tudomány szerkezetét, felépítését, hanem 

az adott tárgy tantervének megfelelően tárja fel a tudomány i 
lapjait. "A tankönyv aryagát alapvetően a tanterv határozza
meg* Az egyes tantárgyak tankönyvei az illető tantárgy tanter
ve alapján készülnek." /22/ A tudományosság kérdésével függ 

össze a korezertttéf" kérdése, mely a legkevésbé körülhatárolha-
1га tár ózza meg. Mitó, melynek kritériumait Vág Ottó cikke 

után leírja, hogy mit ren jelent, igy folytatja: "A tanításnak
azonban lépést kell tartania a tudomány, a technika, a társa
dalom fejlődésével. Ez elsősorban a tanár feladata, de ebből 
részt vállalhat a tankönyv is. A tanulók ne érezáék* hogy a 

tankönyv elavult, nem a mának szól. Ezért lehetőséget kell ad
ni arra, hogy a tanulók a tankönyvi anyagot összekapcsolják o-

ernényekkel, problémákban tudományos, technikai, társadalmi
etleg a tankönyv megírásakor még nem voltak 

aktuálisak." /23/ Ezzel a megoldással a korszerűséget tulajdon
képpen átutalja a tankönyvön kívüli szektorokba, a tanári tevé
kenységbe, a különböző, életkori szinteknek megfelelő kommuni
kációs eszközöknek /rádió, tévé, folyóiratok, könyvek/, ami nem 

rossz megoldás, korszerű módszereket is lehetővé tesz, de Impli
cite óhatatlanul felkelti a gondolkodó diákban az őrzést, hogy

kai is, amelyek
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a tankönyv elavult* Ha moet a korszerűség követelmény át mégis 

meg akarom fogalmazni, akkor épp valami nyitottságot, 

ges hipotéziseket hangsúlyoznék* A tankönyv igenis utaljon bi-
etleg

etl

zoryos kutatási területekre, ismertessen feltevéseket, 

vitákat is. Épp magyartanárók. hangsúlyozták, hogy közöljön a 

tankönyv eltérő felfogású elemzéseket, régieket és újakat, eset
leg polgári és marxista irodalmárok véleményét, hogy azokat a 

tanuló szembesíthesse, elgondolkozhasson rajta, akár otthon, 

akár az iskolában*
A továbbiakban a fenti általános elveket a szakközépisko- 

igyar irodalom köryv elemzésével fogom kőnkretisálni. A 

tankönyv szövegében, néhány kisebb eltéréstől, csökkentéstől 
eltekintve megegyezik a gimnáziuméval, Így elegendő az egyik 

köryv elemzése*
Ha igaz az, hogy a tankönyvnek a tanterven kell alapulnia,

gvizsgálnunk, hogy annak
két alapelve, a neveláscentrikusság és müközpontuság 

ben érvényesül* A nevelésköspontuság érvényesülését nem az iro
dalom "átpolitizálásával", "átpedagógizáláeával", hanem a mü
vek olyan érzelmi hatását fokozó elemzésével érhetjük el, mely 

nemcsak tudatosítja, emlékezetbe vési az ismereteket, hanem az 

ember /a tanuló/ lényegévé teszi a müvek sugallta 

Ilyen szempontból érdek 

analysis /kvantitatív tartalomelemzés/ módszerével dolgozó vizs
gálta, mely a tankönyv értékmegállapításait hasonlítja össze az 

1950-52, illetve az 1968-70-es évek irodalmi kritikájával. /24/ 

Ebből az összehasonlításból épp a nevelés szempontjából legfon-

lai

szükségszerűen azt kell legelőször
innyi-

smeiséget* 

Hankies Elemér kvantitatív, a content
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tosebb megái lep it ás oknál derülnek ki a tankönyv negativumai* 

még az ötvenes éveknél is nagyobb arányban fordulnak elő üres, 

semmitmondó értékítéletek /szép, sikerült* kiváló* zseniális
etb./, melyek nem szolgálják sem a müvek jobb megértését, sem

égének fejlesztését. Hasonlóana tanulók differenciáló kép
az, hogy bár a társadalmi elkötelezettség, as elvhü- 

ség nagy teret kap a tankönyvben /az ötvenes évekének la majd
nem a dupláját!/* de mindezt olyan általánosan* sablonosán

veszély

ssi, hogy hatása ce>k negativ lehet. De felvethetjük a kérdést* 

hogyan akar erkölcsi felelősségre nevelni az a tankönyv, mely
ben erkölcsi Ítélet /a költő igazsághoz való ragaszkodása, Ő-

iberi hitele/ olyan csekély arányban sze-ssintesége, művészi 
repel, mint ebben? vagy amelyik a költői vívódást* az útkere
sést szinte csak negativ értelemben használja. Bar excellence 

neváLóei értelemből talán egyedül a költői tudatosság, az Intel- 

lektualitás, a logikai következetesség előretörését, illetve
blonosan /mély pátosz, őszinte hitvallás 

stb./ értékelő kifejezések visszaszorulását értékelhetjük po
zitiven. /Lásd 1. táblázat!/

A neveléscentrikusság ilyen nagyfokú hiánya összefüggés
ben van a könyv másik negativunával* a részletes elemzések szin
te elenyészlek a tankönyvben* de ha a leiailább tiz soros elem
zéseket is figyelembe- vesszük, akkor is esak negyedét teszik 

ki a könyvnek, tehát nem érvényesül a tanterv másik alapelve
/2. táblázat/ És eddig még csak mennyiségi, ha úgy tetszik 

formális oldaláról néztük meg a könyvet, pedig van bőven 

"tartalmi** hiányosság is. Hézztínk erre konkrét példát is!

a mü hatásosságát
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2. táblásat

SsásalókOldalasám

Щ anyag 187 74,8

kortörténet 7,619

6,6életrajz 16,5

művészi pályakép 34,285,5

műelemzés СО,5 24,2

táreraüvée setek 5,5 2,2

Összefoglalás 7 2,8

Feladatok 1,64

Kopek, illusztráció 20,852

100250

A tankönyv szerzője akönyvhös készült útmutatójában 

a történeti és ztétikai igények összeegyeztetéséről igy Ír? 

**A történetiség úgy szólal meg, hogy a legszükségesebb tények
gragadjuk a történeti mozgás fő vonalait és 

összefüggéseit, s ezen belül, ettől meghatározót tan, különbö
ző mélységben tárgyaljuk az egy

segítségével

müveket* A történeti fejlő
dés szempontjából tipikus müvekre éppen csak utalunk, e Így 

biztosítunk lehetőséget az ctéti%iilag legmagasabb rendűek 

elmélyült tárgyalására." Törekvéseit József Attila költészeté
nek tárgyalásával illusztrálja, felsorolva a verseket, melye-
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két csak bemutat, igy folytatja gondolatmenetét# "így és csak
is Így biztositható, bogy később olyan felülmúlhatatlan 

müvek mint a Külvárosi éj. Óda, Munkások és A város peremén 

lében alapos, esztétikai igényű, a ugyanakkor József Attila köl
tészetének kiteljesedését is megmutató elemzésére kerülhessen 

sor." /25/

fk—

ííészük meg példának a Munkások cimü vers elemzésének 

egy részletét, mely egyértelműen utal ezeknek az elemzéseknek 

a problémáira, illusztrálja mindazt, amit líankiss Elemér is 

kimutat kritikájában, de azt is, hogy miért nem tudják a diá
kok sikeresen használni a könyvet. Csak az elemzés befejező 

gondolatmenetét idézem, mely a vers formai elemeinek összege
zését adja, illetve a vers metakomnunikáclójának szférájá pró
bálja megfejteni.

"Az is észrevehető, hogy az apró képek nem kis részének 

nagyon erős a hangulati hatása, de a racionális értelme elég 

nehezen volna megfejthető. Ilyen a "lágy Ázsia, borzolt Afri
ka* jelzős szerkezet, és ilyen az alábbi kép is#

mert hasai az éj s pörseréses melle, 

mint szennyes ingből, füst alól kilóg.
Ham könnyű ennek a sugalló erejű képnek a lényegéhez az érte-

te Budapestsközeivel hozzáférni, de aki járt sár 

lamelyik peremvárosában, például Csepelen, nyilván érzi, mi
lyen tökéletesen adja vissza ez a nem racionális kép a külvá
ros hangulatát." /26/

József Attila verse a racionális szerkesztés és a szür
realista jellegű, szabad, hangulati képkapcsolás segítségével 
az értelmi-érzelmi hatás tökéletes egységét valósítja

lem
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A kép racionális elemzését egy korábbi publikációnkban 

megkíséreltük megoldani, figyelenbevéve a József Atti-/27/
la-i útmutatót* "A lira* logika? de nem tudomány". - abból 
most csak a kép nevelési vonatkozásait emelném ki ismét• Az 

említett elemzésben utaltunk rá, hogy ez a pár sor "az ember 

szexuális nyomorúságának** /Marx/, mely a kapitalizmusban óha
tatlanul bekövetkezik, költői ábrázolása, valamint arra is, 

hogy a modem költészet egyik, nem kis feladata a belső, lelki 

harmónia megteremtése, mely épp ennek a költeménynek is hang
súlyozott célja. Ha a József Attila-i komplex képek elemzésével 
mindezeket a mondanivalókat feltárjuk, akkor máris - minden 

"átpolitisálás", "átpedagógizálás" nélkül - sokat tettünk 

Hitványaink erkölcsi arculatának kialakításáért. De ha megra
gadunk ott, ahol a tankönyv, hogy kísérletet sem teszünk a kép
nek sem tartalmi, sem hangulati megragadására, feltárására, mert 

az egyik lehetetlen "értelmetlensége", a másik "leirhatatlan
sága", "lefordithatatlansága" miatt, sőt a szürrealizmust és

blonokat stand— 

egység* otb./, illetve
as expresssionisrauet összekeverjük, akkor csak 

íiatunk /"sugalló erejű kép", "tőkéiét 

javasolhatjuk az esti csepeli kirándulást!
Pedig valahol itt kell keresnünk az egész József Attila-i 

életmű kulcsát, legalábbis középfokon, de talán irodalontör- 

téie ti szinten is* a belső harmónia megteremtésének, a külső 

kapcsolatok rendezésének, a társkeresésnek a kérdésénél, melyek 

a szocialista költő számára csak a szociális problémák megol
dásával, a ezocMizmus megteremtésével lehetségesek. Az előbb 

nevelési oldalról felvillantott szempontra ráépül A város pe
remén cimü költemény egyik gondolatköre is - melynek elemzése
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talán még kevésbé sikerült -, do A Dunánál fő gondolata is itt 

keresendő# /28/ Az ezeket megelősőekből pedig csak a Tiszta 

szívvel című versére utalnék* József Attila életműve a 17. 
osztályos anyag központi része, az utolsó monografikus téma 

a középiskolában, mégis tanítása és következésképpen hatása is 

megoldatlan. Fiatalságunk vagy nem érzi magáénak József Atti
lát, vagy nagyon egyoldalú, kicsit hamis képet alakított ki 
magának a költőről. Ebben hibás a tankönyv is, mely sematiku
san a politikai-tartalrii kérdésekre helyezett hangsúlyával el
idegeníti a tanulóktól a költőt. Azok a tanitváryaink, akik 

veszik maguknak a fáradságot, hogy megkeressék a maguk József 

Attiláját, azok épp ennek ellenhatásaként viszont a Bori Imre 

által egzisstencialistának nevezett poétát fedezik fel, illuszt
rálja ezt a gitárkisérettel énekelt Tiszta szívvel is a maga 

bánatos hangvételével, ahol épp a lázadó, a dacos költő veszik
el.

Aszal, hogy Kanizsai-Hegy Antal a vers, az irodalmi mü 

tartalmi megragadásánál sokszor megáll, s ha föl is veti a for- 

d kérdéseket, ások megoldására nem nagyon vállalkozik, sok
szor sablonos, üres Ítéletekkel helyettesit! a tényleges elem
zést, tulajdonképpen korszerűtlenné teszi könyvét, nem tud el
jutni a tartalom és forrna dialektikus egységéig - középiskolás 

fokon.
Az aráitokból az a kép alakulhat ki, hogy legalább a 

történeti .jelien maradéktalanul megvalósul, в ha már a műelem
zések nem is nyújtanak minden esetben segítséget a mübefogadás 

képességének kialakításához, a történeti tárgyalásmód az iro
dalom kontinuitását, de örökös továbblépését, dialektikus fej-
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löd fisét jól megoldja, e ezzel a tantervi köve te lények egy- 

részét /az iroda Iont őrt éne t i ismeretek nyu j tásét/ segíti meg
oldani a tanárnak. As 1* számú táblásat azonban már itt is fi
gyelmezteti a tankönyvben egyetlen olyan Ítélet sincs, mely 

előrelépésről, az előső korok, nemzedékek megszűntetve-negőr- 

ző továbblépéséről tudósítana. Ez az irodalomtörténet - álló
kép! Igaz, például a fiatal József Attilánál leírja, hogy kik 

hatottak az induló költőre, de hogy ez a hatás hogyan módosul, 
hogyan lesz belőle József Attila-i költészet, az már non kerül 
bemutatásra. Miért haladóbb költő József Attila, mint kortár
sai, művészileg miben jelentkezik mindez, az már nen kerül 
tárgyalásra. A helyzetet bonyolítják a már emlegetett üres, 

legtöbbször felsőfokú, sőt tulsófoku értékítéletek, melyek óha
tatlanul azt az érzést kelthetik a tanulókban, hogy a "magyar 

költészet az elmúlt ötven esztendőben több vSLágrassélé alko
tót s remekművet produlált, mint az elmúlt száz esztendő euró
pai költészete együttvéve", s igy csak naivabb gyermekeink 

"nacionalista öntudatát" fejleszthetik /29/, de semmiképp 

a differenciálóképességet, az értákfelismerő ítélőképességet, 

így nemcsak elerazőmédszerelben korszerűtlen, de nen is nyitott 

a tankönyv a mára, nem tudja a fejlődési irányokat sem jelezni, de 

nem tud igazán tájékoztatni, eligazítani sem, az irodalomszere- 

tetre sen nevel.
De a tanulói aktivitásra, aktiv befogadásra sen alkal

mas igazán. Elképzelhetőnek tartanán azt is, hogy néhány mű
nél csak szempontokat adna a műelemzéshez, s igy okár órán, 

kár otthon "kényszerítene" a tényleges gondolkodásra. így 

lóban segédeszköz lenne, meghatározhatná néhány éra módszerét is.



Essais л ораааэшар uepzapapaq е quosspA •qBtrqpxnuBp в qnptztmxe* 

-Заш Х1»Ч шеи qaqasa эр ‘р^рЭвэрре З-рэррирЗаш qqop qaAftti 8 £раш 

*%q3q£jlb£zp$ *4.9qaqaj:9iusp aopuoj гвафгргад •q.spxtwi»^ puoqqqo 

ав S3q.j3osgiQ ‘Ч-Врзвл oqpazaqfpaa zb aa^xSes ‘aszppppaj qe-ieq 

-icneq opupt1Щ s JS3oiq ‘seuiXB5ixe ш> виие Зрщ * ивр q.«Q-вчxpuz seq 

иасЕс^иоррвроз. A-&ißq в 2© xaqqaepsraaxarpn uaÄpx ‘ueqpsuoj в aaq 

-qa stiíb£3q ‘эх a^papzsaAppne ©uppqupse „Агашввлро pEapapßq* в 

элрэххр ‘ряв a«j,z9ÍÍX0xi ХП-Apq uoiíxfqeq xniiBX3.Bpviciapq ‘©qp©-ррар 

шэи qpsepupq A&tßquep в qaxaptxa,! в upq ‘pazsa *91® Ч-^Т 4-SFSSA 

-Хошорврсхт ueqÄpppzeo pepoqspdpzßqqBss Ä3pи е рати в ‘qelSap 

-IOl т%auaqjcfi^uopероит ев q ри epi ио р в ро л х zb aq.qaq.un2s3©tii qaznj op 

-раоррш 4.атрррзврп рдиэгщвз. qpopspq mxgropze q^xcqspdpEßqqezs 8 

Xpq^uoq-jaqdozs ZL6l • qu ©qsBpXo3©ta заиэрЗторт - q.upqeapspj: 99 

-X® швхарам та»!!© appaipzappus pppnuB;; у *q.aopa£3p,j в шоилрц 

XX»4 paj ouaepueq зэЗэАхрр Ä2© Эр® upsodeq A&ißqueq. v

•qaapÄpppupqeq AJtüßquBq в pppusBeq qeqoe шеи ирлрр£и 

jcassppia в za ap * pqoque:}. qeqpup 44ЯР1Ш£ pppaappazs ертд *94.03.

-zspq eaBppoqpopuoS ‘soqepaSueq ‘pxu-xaqxe ppp шэ.£Зву: ‘eqpuom 

-X9 qupH •qxespqxxXF AÄußquep в load B4.XOJBO uaßßzßq J^lppsso не 

s *qfqseApopej ppazapu opapajSfaui a Risque 4. e £3oq ‘ueqfixpqzso 

opotqapup ририт шорвролр sb ap ‘n^asaadpq aedezßq ХЗа B3404. 

-ptieq. S2n qozoxupjs 4аири©ххэ sppp"eeq.a iuequazspou'uapuxia £9oq 

•»eq eqqoxxeA« t^3pppoq перрона *9ppp «quEipqozapa,, ap «qpq 

«B4lpus884X9J иааа&хрщрэла *qpL* ‘qaeapappfl qeÄpaxi ‘ивЛро ttrpq 

-pix U8A ppßzgq nopepepoj ppapSojezssß za 3ppad Olos ©«хлэ ХП^ 

«eq шва uoqapp epSojasssß *,гэиехх®4« ‘м4Ч®«ТИ* s» ррод О-9! 

-apaj зоивх»4-1V ipeAÄußq в .тир se e-eCpjrassBq ‘mapsepupqSaoi 

рририердеДЗви ррривр uBqppoqBpdpzßq иэрирш apapss qunaoxeA

- 16 -



•р^вчо-тэ
-охвлЭош £3j з*взо ч-лаш *pipe aqpzasí зфхшшч. в рахш ‘^Скгривч. в 

papa qq^rearnq xpupi Ц©з| q.o2BiXiepp2es ивЛХраехвл 2049394.7.391 вл 

-Эвта eaiCtieiipsjce «ввЗвхАсфз. зэошэ ер * додда ^.о^вх-ю^вЛЭ 9x^4вхв 

-TJí 440-441 дрв хра^соривч. qqeq.inzsp2ii0j ©«separamiejp в 4 осу 4.110 de 

£?э *рС /aoqpaaöuics зшцЗрхоиооз! з^элдш ряхвроах/ ueqpTodao 

-поз! т лоте 41104. в Txeqqo *д.эхэри©л в ‘зелчехдч в ßoq •харизоХцая 

-Эивн • эq.Ч-эIpsэцэиЭеха 4.939x94 npoadaa - хpasрapquocipzз 110x4.04.04 

-ХП«*®^!® se - 39 4.9394.хвЗзих *4.989хпив430щ зе&хршрэда 4вшш ®Р 

в ЧоЗвАививч. в 04.4.04.110314930 «ч-Црсазцз easpixoxoj иоЛЭви 4990923 

P4.JABC в X0Z20 з *рхрв 4.03834.1308 оргвЭх рпч uraa zaqesiziXBOB

• гб -



IV. A "IIYUGAT KÖLTŐI” CE1Ü TAUTER VT TÉMA TAITITÁSilIAK

IEШ

А IV. osztályos iroda lóra tanít ás tartalmilag teljes
1 foglalkozik. /Az már a jgészében а XX. századi irodai 

lenlegi tantervi beosztás hibája, hogy aránytalanul több idő
jut az 1945 előtti irodalomra, mint napjainké re./

A magyar irodaion e századi fejlődése szempontjából min
denképp centrális helyet foglalnak el a Hyugat költői és iról* 

Ezek a művészek pályájuk kezdetétől két irányba terjesztették 

ki figyelmükett egyrészt állandó esznei-müvés zi-enberi kapcso
latot tartottak fenn koruk leghaladóbb polgári Íróival, más
részt - legalábbis legjobbjai - soha nem zárkóztak el a 

gyár fejlődés problémáitól, keresték a magyar társadalmi fej
lődés lehetőségét. Ezért tudták a magyar irodalmat ismét világ- 

irodalmi szintre emelni, s így válhattak a szocialista magyar 

költészet, ezen belül József Attila lírájának előkészítőivé, 

még akkor is, ha a szocialista mozgalomig nem is jutottak el.
Ezért a Kyugat költőinek tanítása - az oktatás1-didak- 

tiaki célon8 a Ilyugat nagy nemzedékének költői közül minde
gyiknek néhány legjellemzőbb alkotását bemutatva felvillantani, 

bemutatni, megismertetni tanítványainkat ezeknek a költőknek, 

в igy a kor József Attiláig legjelentősebb alkotóinak művészi- 

emberi sajátosságaival, túlmenően - jelentős szerepet tölthet 

be nevelőmunkánkban is. Ha figyelembe vesszük, hogy ezek a köl
tők közel azonos szintről indulva, egymástól el-eltérő s mégis 

rendkívül hasonló pályát befutva mindvégig polgári talajon áll-
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va, Bokáig az individualizmus korlátjaival terhelten küzdöttek 

vágig pályájukat s jutottak el a közösségi felelősségig, a fa
sizmus, a Hort ly -koré за к különböző szintű elutasításáig, akkor 

rögtön szembetűnő, hogy ez a vivődő, emberi magatartás tanít
ványainkban is a himamizmus, az erkölcsi felelősségtudat ki
alakításának egyik láncszeme, amely láncszem fontos a szoci
alista essemisőgü közösségi ember kialakításába»«

A Ily ugat cimü lap értékelésében, megítélésében is azt 

a szempontot kell szem előtt tartanunk, hogy ez a folyőirat 

mindvégig a polgári haladást tekintette céljának, még akkor is, 

ha már Ady életében is, s halála után még inkább szerkesztői 
elvében megtalálható a l*art pour l*art szemlélet. Kern sza
bad szén elől tévesztenünk azt, hogy ez a politika-felettiség 

egyformán vonatkozott mind a jobb, mind a baloldali elképzelé
sek ellen, de inkább a jobboldali fasiszta irodalmi alkotások 

ellen, amit jelez az is, hogy bár József Attila nem volt a líyu- 

gat munkatársa, halála után két szára is foglalkozott legnagyobb 

szocialista költőnkkel. Tehát tanítványainkkal is meg kell ér
tetni és éreztetni, hogy adott időszakokban még ez a polgári 
"politikamentesség” is tartalmazhat haladó vonásokat, de azt 

is, hogy ez miért kevesebb a szocialista harcosaágnál, a Jó
zsef Attila -i kiállásnál^ sorsvállalásnál.

Ha látjuk azt, hogy mind a négy költő életművét áthatot
ta az "Írástudók felelőssége”, s mind a négy bevallottan vagy 

tagadva a homo moralist képviselte, s tanítványainknak is igyek
szünk ezt átadni, akkor az emberi felelősségtudat kialakításé
ban, melynek - úgy tűnik - egyre nagyobb hiányát látjuk, te
hetünk sokat,hiszen nemcsak az "írástudóknak” van felelősségük,
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hanem minden embernek, legyen az bárhol az «5 let bér., álljon a
társadalom bármelyik pontján.
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Babits Mihály költészetének tanítása

Mielőtt Babits néhány versének tanítását megkezdenénk, 
el kell döntenünk, hogy mit akarunk elérni, milyen céljaink 

vannak ezekkel, a versekkel* Két - talár szélsőségesen szem
benálló - ut kínálkozik* az egyik,amit a tankönyv is sugall, 

bemutatni a poéta öoctuet, aki sokszor csak formai bravúrok
ra vállalkozik, akinek ars poeticája a mindent megszépíteni a 

költészet erejével, aki csak erkölcsi okok miatt állt a forra
dalom mellé, s bukása után rögtön megtagadta azt, aki elefánt— 

csonttoronyba zárkózik a politikai kérdések elől, s mikor már 

kialakított "szigetét1* fegyegeti a fasizmus, a szörnyű idő, ak
kor már mines igazán ereje azzal szembeszállni, csak a Jónás 

könyvére, egy szatirikus bibliai történetre futja abból* Ennek 

a megoldásnak az eredménye, hogy a Babits-vereek tanítványaink
nak nem mondanak sémit, annak szelleméhez nem tudrak köselke- 

rülni, de az is, hogy ez a költészet esetleg egész életükben 

idegen marad számukra, illetve csak az iskola ellenére, vala
milyen más hatás során juthatnak el ennek a mindvégig ellenté
tektől terhes, ellentmondásokkal vivődó költő katartikus befo
gadásáig.

A másik ut épp ennek a vívódásnak, a "soha-meg-nem-elé- 

gedésnek**, a "mindenséget** a művészetbe emelni akarásrak és an
nak a rendkívül következetes erkölcsi tartásnak a bemutatása, 
mely szinte mindig igazolja tetteit és verseit, mely egy nagy 

költészetet hozott létre, de ekkor a verseket úgy kell bemutat
nunk, hogy mögötte az embert is lássák tanítványaink, ne csak
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a klasszikus - számukra sokszor érthetetlen - költőt lássák, 

hanem az emberi magatartás nagyságát io észrevegyék. Azt az 

felelősségtudatot, mely ghatárózta életét, költé
szetét, s igy érthető lesz, hogy miért Jelentett oly sokat kor-
egyet

társainak* i "Jó volt tudni, hogy él - mig élt. Mert egyete
mes volt, erkölcsi erő, eszmény&vo. S erőt adott, hogy ő is 

együtt nézte velünk © szörnyűségeket. Bizakodás volt benne, 
hit. Bern adta föl a reményt, sem igy, sem úgy, egészen az utol
só percekig." /1/

Ha ezzel a céllal kezdjük Babits-óráinkat, akkor már az 

első percben érzékeltetnünk kell, hogy a poet© doctus cim, 
lyet minden kor - különböző értelemmel - a költőre aggatott, 

nem degradáló, nem negativ jelző ma sem, mégha a tankönyv igy 

is fogja fel. Bem fogadható el a tankönyvnek az első kötet som
más megítélése sem: "Ez a sokszínűség kissé mesterkélt, mintegy
az ifjú költő erőpróbája, annak bizonyítása, hogy bármilyen ne
héz költői feladatot tökéletesen old meg." /2/ Ez az ítélet imp
licite magában hordja a negativ tartalmat, amit 13 éves tanít
ványaink könnyen maijukévá tesznek, s rögtön fel is teszik a kér
dést, hogy egy ilyen l’art pour l*art költőt, minek kell nekik 

tanulni?! Б a választ, hogy azért nagy költő volt, fekete-fe
hér ítéletekre beállított szemléletük nehezen fogrőja el. he 

ha az első kötetből azt mutatjuk
oág a "soha-meg-nem-elégeoetíeéget", a mindensőget, s ezen be
lül az igazságot keresi már ekkor, önmagával is küzdve,belső 

vívódásokon keresztül, akkor kezdettől egy pozitív emberi ma
gatartást mutathatunk meg nekik, állitírtunk eléjük példaként.

g, hogy a formai változatos-



- 98 -

Az életműhöz, ez érákhoz bevezetésképpen mineénképp cél
szerű ez In Horatius cimü verset először felolvasni, a kőite

kéi! elvégeznünk, de néhány gondo- 

goldás kiemelésével, megláttatásával eredménye
sen hozhatjuk közel tanítványainkhoz Babits költészetét. A ho
ratiusi indítás kapcsán ne csak az arisztokratikus elzárkózást 

g, de azt is, hogy ez az elzárkózás nem elsősorban 

a tömegtől, hanem a konvencionálistól, mindennapitól való el
fordulást jelenti, hiszen az idézethez hozzáfűzi cár az első 

strófában: "hadd dalolok soha nem hallott verseket 

erős fiati. füleknek." Hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy a 

"som-meg-nem-elégedés" a világ állandó változásához, Heraklei- 

tosz idézett mondatához /"Hinti en mozog"/ kötődik, s ennek művé
szi feladatát jelöli meg kötetnyitó versében*

meny részletes elemzését
lat és formai

említsük

, ...,

ükként a dal is lé^jyen örökkön uj, 

a régi eszme váltson ezer köpenyt,
s a régi forma uj eszmének

öltönyként kerekedjen újra.

Па a klasszikus utalások kicsit meg is nehezítik a vers 

teljes megértését, 

talmi-fortéi igényességének megértését, azt az örök elégedet
lenséget, amely mindvégig jellemezte Babits életét, & amely bája
dig uj és uj utak keresésére indította mind formailag, mind tar
talmilag, ü amely elégedetlenség eszményként szolgálhat ma 1©
mind enkinek*

teszik lehetetlenné az induló költő tar-
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S araikor idáig eljutottunk, akkor kell tanítványainkat 

arra figyelmeztetnünk, hogy tanulmányaik során most először 

kerülnek szembe olyan költészettel, amelyik nem elsődlegesen 

közéleti költészet, olyan költővel, aki nem áll korának leg
haladóbb osztályának élén, aki még ott sem tart, ahol Ady Endre 

állott, egy olyan polgár költővel állnak szemben, aki a tár
sadalmi kérdésekben mindig erkölcsi, humanista alapon foglal 
állást, s legtöbbször haladó oldalra állt« De ez a szubjektív 

megközelítése a dolgoknak óhatatlanul vezet el A lírikus epIlon
jához, az első kötet záróverséhez, melynek alapkérdése az in- 

dlvidlum és a világ viszonya, a "raindenség* ős szubjektum 

kapcsolata. Ha tanulóinkat már bevetőként figyelmeztetjük 

ra, hogy korábban olyan költőkkel álltak szépben, olyan poé
tákkal találkoztak, akik vagy osztályhelyzetük, vagy a korban 

játszott szerepüket tekintve közösségi költők voltak, ha hi
vatkozunk Petőfi példájára, akinél még a magánélet és a köz
élet is elképzelhetetlen egymás nélkül, s mindezt szembeállít
juk Babits dzsent^-hivatalnok származásával, neveltetésével, 

e néhány mondatban jellemezzük ifjúkorának két kedvenc filo
zófusát, Bietzschét és Schopenhauert, akkor már első hallásra 

világossá válik számukra a költemény gondolatmenete, s igy 

már ekkor megérzik a gondolatban rejlő vívódást, küzdelmet, 

a kitörniakaxást, a kiutkereséeét.
így az elemzés rögtön egy.érdekes formai kérdéssel kez-

gtanult, általában jellem
ző rimkóp le tét alkalmazza Babits szonettjében, miért váltott^-.'
dődhett miért nem a már korábban
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fel az ölelkező rímeket a keresztrlm? Jóképesőégü osztály
ban a tanulók Önmagáktól, másutt kis segítség utón megadják 

a választ« valami kapcsolat van az összecsengő sorok között, 

illetve a költemény szerkezete nőm olyan feszes, hogy az ölel
kező rím lezárhatná a strófákat, s ennek megfelelően a költe
mény hangulata is belső vívódást, szenvedélyes kiútkeresést 

fejez ki, amihez o% ellenpontot ad a zárt szonett is, de 

élni kell annak szabadabb változatával«
A keresztrim teszi lehetővé az 1« versszak tartalmi ellenté
tét, ami az Atíy-verokeztíetet babitsivá oldja: a "Csak én bí
rok versemnek hőse lenni” sorra felel "a mindenséget vágyom 

versbe venni«"
Ugyanez a rim-megoldás a 2« szakaszban a végletekig vitt 

lirikusi megállapitást, a tankönyv által is emlegetett szub
jektív idealista tételt /"S már azt hiszem* nincs rajtam kí
vül semmi;"/ teszi költői képben megfogalmazva kiemeltté 

/"Vak dióként dióban zárva lenni"/ úgy, hogy közben már a kép 

által is kifejezze annak elutasítását, amit a strőfazáró sor 

még nyomatékosit.
ö bér a torzottek a kitörés lehetetlenségét fogalmazzák 

meg, a befejező három sorban a lemondás, a reménytelenségbe 

való belenyugvás hangja dominál, tudva, hogy fiatal költő 

"epilógjáxól" ven szó, bízhatunk a "vágy" "bűvös körből" va
ló kitörésében, a további költeményekben azt figyelhetjük meg, 
hogyan sikerül mindez a költőnek, aki fiatalon nézett szembe 

a lírikus paradoxonjával«
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- хох -
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pásztorok, a hízott polgárok, a nyüzsgő franciák, a "nagy- 

arcú szőke emberek" stb*, tehát a Babits-versben a tájakhoz 

emberek is tartoznak, a befejező strófa egyértelműneeg is fo
galmazza ezt* "0, mennyi város, mennyi nép, 0 mennyi messze 

szép vidék!" Tehát úgy érzeti, tanítványaink figyelmét nejcsak 

a formai bravúrra hívjuk fel, hanem a tartalmi kérdésekre is, 

e itt vigyük kicsit tovább a jelenségnél őket: fiatal költő 

első kötetéről van szó, olyan kötetről, amelyben a poéta szük
ségszerűen erejét próbálja, de hitvallásét is megfogalmazza, 
s ha Babits Llihály ezt a "soha nem hallott uj dalok" igényé
vel egyik oldalról, másik oldalról viszont a megvaloaithatat- 

lannak érzett mindenség megverBeleseként teszi, akkor keres
sük óráinkon a mindenséget, annak megjelenési formáit. Itt 

a kapcsőlatkeresésének egyik első formájával van dolgunk, a 

városokban a népet is meglátja /Pl* Itália ciraü szonett, illet
ve levele Juliasz Gyulához/, általános ez e kép, megfoghatatlan, 

de mer megjelent,
mielőtt újabb verseket tárgyalnánk meg tanítványainkkal, 

mielőtt tovább tanulmányoznánk Babits és a közösség, a poli
tikum viszonyát, érdemes egy formai összefoglalót is tartani, 

megnézni, miben rejlik Babits költészetének újszerűsége, el
térése a korábbi költőktől, miben különbözik Adytól, Az eddig 

vett három vers elég indukciós alapot ad ahhoz, hogy ezt a 

munkát elvégezhessük, két formai sajátosságot kell itt kiemel
nünk, egyrészt az alliterációt. mely különösen a iiessze,,, 

messze*• • cimü versben játszi) jelentős szerepet, s az ennél
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lényegesebb, de kevésbé könnyen tettenérheíő mondatszerkesz
tésben! különlegességet, egyediséget* Bar az elemzett költe
mények est ie illusztrálják, a Messze,** messze*•* rövid hi
ányos momatai, illetve a másik két költemény bonyolult öoz- 

ezetett mondatai, a gyakori inverziók* Bzt a jellemzőjét text- 

ja Szerb Antal a moeexn magyar költészet megújításának és egyik 

meghatározójának; "Mondataink hangsúlyában az ő mondata, a© 

általa n.i:iá formált magyar mondat kísért, nem tudnánk magunk
hoz való mondatokat Írni, ha az 6 mondatainak ©mieke nem él
ne bennünk. Mindnyájan több-kevesebb sikerrel a babits-sti- 

lushoz tartozunk.*’ /3/
Ha tanítványaink az első kötet néhány költeménye alap

ján már látják a babitói eszme és forma kapcsolatát, ha tud
ják, hogy a költő mesterien kezeli a formát, már itt kiala
kul sajátos stílusa, akkor bátran vezethetjük őket tovább 

ennek a poézisnek rejtelmeibe* A következő részekben azt fo
gom megmutatni, ismét csak nőhány versen keresztül, hogy mig 

a Messze.*, messze..* cirnii költeményében a távoli iéja£, emberek 

megismerése utáni vágy szólal meg, addigra későbbi években 

ez a szubjektivizmusával küszködő költő hogyan tárulkozik ki 
a napi politikai események befogadására, о а Д* század viha
ros első felében milyen belső erő az, ami mindvégig megtartja 

az egyenes utón,
A "mindenség'* me gver se lésének igénye, a világ eseményei

re figyelő költő szükségszerűen szembesíti magát korának el
ső forradalmat jelző eseményével, о "vérvörös csütörtökkel”•
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Mái ua huszonhárom icákuspalotón cimü költeménye már elmével is
jelzi, hogy az eseményeknek szubjektív nézőpontú bemutatása 

következik* de © "lírikus” szemlélet végső kicsengésében nem
marad el Ady forradalmi versétől /Rohanunk a forradalomba/* 

Elemzésünknél - a Tanterv már idézett utasítását szem 

előtt tartva - a legszerencsésebb a formai oldalrél kiindul
ni, megfTigyeltetni, megbeszélni és át éreztetni azokat a oti- 

láris vonósait a költeménynek, tneljpk művészien fejezik ki azt 

a külső ée belső változást, mely ezen a napon lejátszódott*
A klasszikus, dieztichonos forma nemcsak azt a colt szolgál
ja, hogy "időtálló" legyen a költemény, miként a tankönyv Ír
ja, hanem hol az oxpreosziv stílust ellenpontozza, hol pedig 

a Petőfit idéző pátoszt hussa alá* Tanítványaink is meglátják, 

hogy az első két sor felsorolásokból álló hiányos mondata ro
kon a Messze.** messze... című vers mondataival. Kis segítség
gel, gondolkodással azt is felfedezik, hogy itt már nem az 

impresszionizmus hangulatfestősével, hanem ez események ex
presszionista megjelenítésével állnak szemben. A daktiluszok- 

kal zsúfolt rohanó sorokat ellenpontozzák a lassúbb, epende- 

ussokkal megterhelt következő sorok, melyekben a költő saját 

helyzetét Írja le. Az expressziv kifejezéseket itt impresszio
nista negativ képek váltják fel, mig "Pest utcái között" min
den mozog, hangos itt minden mozdulatlan, néma, hangulatos ée 

békés. Váróé és falu, forradalom és némaság ellentéte feszit! 

az első részeket* Babits minden stiluseszközt felvonultat már 

itt, s mindezek ezt az ellentétet szolgálják. Mi az oka ennek
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a mindent szétrobbantani akaró feszültségnek? 

A költemény felel erre a kérdésre is»

Ám most alszik a táj t egy döglött villanyos állong.
ó bus villanyosom! bus ez a néma világi 

Bus e méla falun az üres sínekre merengni.

A világot befogadni akaró költő térbelileg ki van rekesstve 

az eseményekből, csal: a lelke van ott, ahol zajlanak az ese
mények. Kern igaz a tankönyv állítása, hogy lelkileg is távol 
van az ihlető élménytől. A "bus" szó háromszoros megismétlé
se csak nyomatékositja, hogy ott akar lenni, о a következő 

sorok kérdései, megszólításai átvezetnek ismét Pest utcáihoz 

minket. /А kifejezés той, a szecesszió világát eleveníti fel 
egy kicsit!/ Újabb stílusváltás következik itt be, a szimbó
lumokká felnagyított fogalmak Adyt idézik elénk, hogy az első 

rész utolsó két sora mór szinte egyértelműen adyo sor legyen: 

"hol tón mig Írom ezt, Uagyarorazág nagy betegágyán vér és 

kinok közt megszületett a Jövő."
A második rész a mór korábban megidézett Petőfi jegyé

ben i|%Ul, tanítványaink szinte kivétel nélkül ráismernek 

Petőfi hexameteres forradalmi ódájának képére az első sorokban. 
Be Babits, még mielőtt epigoneággal megvádolhatnánk, saját 

vívódásához jut el, mit hoz a Jövő, milyen a jövő, "ez az 

őrült eszeme borától" részeg "idegen"? S itt, ebben a rész
ben érhető tetten a babitoi erkölcs, egyetemes igazoógozere- 

tet megnyilvánulása, mely - ismét ellentétben a tankönyvvel -
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пега negatívumként. hanem pozitív arabért пестуilatkozáskért 

értékelendő. A heinei dilemmára Babits is a forradalmi választ 

adja, jöjjön a forradalom, az igazság, jog, szabadság, még akkor 

is, ha a kulturértékek elpusztulnak, hiszen* "Вт játék a világ! 

Látni, teremteni kell!" Tehát az elpusztított, a meghalt érté
kek, a jelen helyére teremt újat a "halálos igazság".

Mlárt nagy vers a Május huszonhárom Rákospalotán? Mert 
ebben a költeményben, még a világháború előtt, a forradalmak 

előtt a konaervativ-liberális Babits Mihály eljut a forradalom 

igenléséig;, emberi meggyőződése állítja a változás mellé, s est 

a tartalmat vívódásának megfelelő formában jeleníti meg.
Ebben a versben még a klasszikus fi

nálatát, a forma kimunkáltságát csodáltuk, ideológiai, világ
nézeti fejlődésének következő versében, az életében és az
óta is sokszor támadott Hűévét előttben viszont épp ez a forma 

törik szét, hogy a szabad vers adta lehetőségekkel élve hir
desse egyetemes békevágyát. A gondolatok áramlása szétfeszíti 
@ kötött formákat, a szenvedély ad csak alakot a gondolatoknak. 

Legalább résztélben ismerni kell tanítványainknak est a ver
set, hogy igértliessék Babits életútját, költészetét. Pacifis
ta versről van sző? Arról, de csak a telj félreértés degra
dálhatta megalkuvónak. Korában mindek! bátor kiállásnak minő
sítette, e a bejező megbékélést követelő sorok пега az egyes,
kapitalista erők bünbocsánatát akarta, hanem az egyetemes nem
zetek felelősségének hangsúlyozása ellen 

a "bűnös nemzet" létezésében, s Babits, aki soha
lt szót. hitt

osztályok— 

tökben gondolkodott, joggal i rhatta le.
hogy "Ki a bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot, szeressük és
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megértsük az egész világot
A költemény hatásosságát a gondolatok variálása adja, a 

szabad vers látszólagos eszköztelensége miatt pátosza nem anak
ronisztikus még ma sem, оsenvedélyességének őszintesége és er
kölcsi fedezete még mai, sokszor kiábrándultnak, cinikusnak
látszó fiatalságunkat is magával ragadja. A vers egyetlen nagy,
a háború szimbólumává növesztett, embereket őrlő Malom képé

ibe szege sett embere, aki a jelzők sokaságával elhalmo-vel
zott, rettenetesen kívánt szót kimondja, elragad, hogy a befi

népdal szerű ritmusa e lendali tson, meggyőzzön. 
/Érdekes, hogy még korábban épp Babits pacifizmusának po

zitívumait kellett politikusabb tanítványaink elutasításával
tanában, a hippik, a "virág-gyerekek" 

bizoryosfoku hatása alatt lévő fiataljaink teljes egyetérté
sével szemben ennek az egyetemes békevágynak a negatívumaira 

ká.1 a figyelmet felhívni«/
Az embernek ez a tisztelete vezet el a háború, a naciona

lizmus elutasításáig, a forradalom igenléséig és vállalásáig. 

Be ez a
nem politikai jelentőségét látja, hanem erőfeszítését az 

ri valgért, a békéért, s Így született meg a Magyar költő 919-
lyben telj

jező

tni

Ebeid, meggyőződéssel határoljaben cimü cikk,
el magát a Tanácsköztársaság kommunista vezetőitől. Ezt a lé
pését leistet megalkuvásnak minősíteni, de észre kell venni azt

háború oil égé, antinacionali 

te miatt dolgozott a forradalomban, s épp emiatt határolja el
magát a Horthy-korszak jobboldalától, próbálja lehetőségeihez
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mérten építeni a maga humanista világát, a szigetet, de azt 

is, hogy erről a szigetről kitekintve látja a nációnál! 

a gyűlölködést, a fasizmust, s szót is emel ellene. Megírja a 

Petőfi koszorúit 1923-ban, s "riadva muzsikálva" 1938-ban a
ignyilatkozáeát, a halá-

t,

Jénáé könyvét, utolsó nagy politikai 
los kórral viaskodva, de az "Írástudók felelősségével".

A Jónás könyve ez a szatirikus-irónikus, groteszkbe hajló 

remekmű Babits számvetése saját életművével. Az irónia a koráb- 

gától való eltávolodást, a l*art pour l*art jegyében fo
gant verseknek, az elefánt csont toreryba való elzárkózásnak 

ménytelenségét fejezi ki. A harmadik részben, mikor hirtelen
állásfoglalását,

a költő-próféta feladatát fogalmazza meg a fasizmus világában: 

De böjt в jámborság »éked mint a pólva, 

mert vétkesek közt cinkos aki 
Atyjafiáért számot ad a testvér: 

nincs mód mm menni ahova te küldtél.
Csakhogy e gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megceufoltak, Egek Alkotója!
Szolgádat pellengérre állították, 

mert gyönge fegyver szózat és igazság.
Kincs is itt haszna ezépssónak és imának, 
csak harcnak és a hatalom nyilának.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, 

harc ée pusztulás prófétája lettem.

bi

megszűnik a szatirikus hang, Babits személy
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A negyedik rész megoldása* az lír válasza Jártás bosszúvá
gyára, kifejezi Babits vívódásait, kétségeit és reményeit* a 

költő* a próféta tegye meg a kötelességét, s ha szavai csak 

tberben is meghallgatásra találnak, vanhány
ség megmentésére. A katolikus költő a döntést istennek adja,

gmenekülésében is. A magányoade reménykedik a civilizáció 

költő szkeptikus* bizhat-e szavai erejében, egyedül érzi magát,
lát erőket, melyek a fasizmussal szembeszállnának, de - mint 

azt a Jónás imájának hömpölygő veremondatai szuggerálják - a 

költőnek, emberi-erkölcsi
S itt utalnunk kell e gondolatok aktualitására, a Juháaz 

Ferenc-i kérdésre* "Mit tehet a költő?", melyre lényegében a 

mai költő eposzaiban és "verspróaáiban" hasonló feleletet ad, 
az atomhalál víziójával a költőnek is meg kell vivnia diadal
maskodó harcát.

Babite-óráinkat a Szabó Lőrinc-i gondolatokkal zárhatjuk 

le* "Gyűlöllek* ez az első szó Babits Mihály Öss 

kötetében, az utolsó pedig* halál. Egyik

tartásából fakadóan szólnia kell.

Verseinek
olyan embernek

, aki jól érezte magét a földön... Babitsa s • • •

lölhető igazi betegség nélkül is épp eleget szenvedett; min
dig szenvedett. Zsenije maga a lelki betegség volt. Az a föl
di és metafizikai kiváncsié ág és szomjúság s az a nietzschei

, amelyet A lirikua epilógja s az Ady
lyek örökké éber

maximális egocentri
Endréhez végső tercinái kimondanak s 

mei száz és száz más helyen is f&énk tűznek a verseiből, már 

maga szükségképpen kimerit..." /4/
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S ezután, mintegy záróakordként felhangozhat az utolsó 

versek egyike, a költő tényleges számvetése, amelyben 

minden részletében láthatjuk a poéta doctuet éejs homo moralist, 

láthatjuk műveltségét és formateremtő művészetét, átélhetjük 

önkritikus egyéniségét, vívódó személyiségét és etikai 
tározottságának állandó jelenlétét az* ősz és tavasz között 

ciraü költeményé, melynek elemzését már nem kell elvégezni, 

annak {,eeakn érződnie kell tanítványainkban.



Kosztolányi Dezső jártasságának tanítása

Kosztolányi Dezső életművének a bemutatására még annyi 
lehetőségünk sincs, mint a három másik költő esetében. Mesén 

itt a Tanterv ralndöss egy vers és egy novella ismeretét Ír
ja elő. így az életrajzi vonatkozásokat még inkább mellőzhet
jük, annak ellenére, hogy a tankönyv maximalista a Tantervhez
viszonyítva. Bevezetésképpen csak egy léryqges szempontot 
raelnék kit a Kosztolányiról alkotott hagyományos - a tankönyv 

által is kiemelt- felfogás, miszerint Babitscsol ellentét
be б a "homo aeBtheticus" eszményét valósítja meg, nagyon egy
oldalú beállítás. Igaz ez annyiban, hogy Kosztolányi as a 

költőnk, aki az élete végéig hitte és Így a legmaradéktalanab- 

bul valósította meg a Verlaine-i felfogást, hogy a költészet
nek mindig egy kicsit mámoritónak, bóditónak kell lennie, e 

ezért az 6 versei a "legzeneibbek*, a "legszebbek", a "legesz- 

tótikusabbak", de igy elhomályosul poésisének, munkásságának 

morális tartalma, ami az ztétikum mögött mindig ott van, hol 
nyíltabba?, hol rejtettebben. A két költészet közötti különb
ség inkább ott keresendő, ahol Babits is láttái mig Babits kö
vetelte és fenntartotta az Írónak az Ítélkezés jogát is, addig 

Kosztolányi úgy érezte, hogy az 6 feladata az életet elfogadni, 

ahogy van, szemlélni és ábrázolni. de ebben az ábrázolásban 

mindig ott található az igazsá^keresés. a felelősséggel való
élés igénye is.
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Miután a kötelesé müvek nem alkalmasak sem a fent elmon
dottak részletes igazolására, sem a költő individualizmusának, 

sem az egyszerű embereket megláttató, megjelenitó müveinek a 

bemutatására, célszerű, ha a két Kosztolányi mü tárgyalásakor 

kicsit eltekintünk korábban már vázolt nevelési célunktól, s 

a felelősséggel való élésre nevelésnek egyik-másik oldalról 
való megköselitését tekintjük feladatunknak.

A Boldog« szomorú dal illusztrálhatja tanítványainknak e 

szülők, a felnőttek tragikusan raeghasonlott világát, az álmok 

megszűnésének keserűségét. Tehát tanítsuk úgy a költeményt, 
hogy velünk, felnőttekkel érezzenek, hogy a mi érzésünkkel 
gyütt fájjon, édesedjen és keseredjen szivükben az 

nat, de birja is dacra őket, Mezen ők még előtte állnak annak, 

amikről szól ez az ének.
De miről is szól a Kosztolányi-dal? /5/ Sok elemzést ol- 

vaehattunk már e versről, mindegyik azt tanácsolja, hogy a cim
mondta meg, hogy

tberi bá-

kettőoségéből induljunk ki, de egyik 

lyik oldala legyen időben első, melyik az eredendően első, 

melyik a meghatározó? Valamennyien természetszerűen elfogadták 

a címben elől álló boldogot, в csak azután kerítettek sort a 

magyarázatban a szomorúra. /Tipikusan példázza est a félrema
gyarázást a tankönyv elemzése, raely mereven ketté választja a 

költeményt egy boldog és e^y szomorú részre!/ A formális logi
ka szigorú törvényei szerint helyes ie ez az értelmezés, de 

mint korábban már elmondtam, a Urában a lélek logikáját kell 
követnünk, József Attila már idézett töredéke szerint, "ha lel
ked, logikád", tehát előbb az érzés, aztán az ész.
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a rímek. A legszebbek, a legj átékosabbak, a legvidámabbak, a 

eokssótagra kiterjedő szélesraoeolyuak, de még így ia elűzhetel
lenül ott a disszonancia* A konszonanciát áhitó lélek hangja 

megzavarodifc, hissen kihallik a bu as illenás derűje alól; e 

már-már bántja fülünk a "feleségen - elóságén" rimpár túlhaj
tott melódiája, és asszociatív, leleplező, elsivárositó gondo
lati lemesztelenedáse.

A költészet birkózik itt a valósággal, de csak azért, hogy 

alul maradjon, в a könyörtelen élet megülheese disszonáns dia
dalát, disszharmonikus gyázedelmét. A zenéből föleezraélő lélek 

lázbeteg zavartnága, iszonyú tépettsége igy vall raegrenditően 

arról, hogy "nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért 

porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok 

otthon az égben."
A muzsika nem változik, a tartalom igen. A kettő ég-föld 

távolságra szakad egymástól. lelkünket tépve, a felnőtt tár
sadalmat tragikusan megértve. Ha igy látják a felnőtteket az 

pökhendi daccal Ítélnek, hanem lelkűk megrendül a 

jajtól, в fogadalom kél a tudatban, hogy megteremtik az áhí
tottat, az oly annyira kívántat, a harmóniát в életük végéig 

igy, ebben az akaratban dúdolják Kosztolányi Boldog, szomorú 

dalát.

ifjak,

Mivel esetleg tanítványainkban felmerül a gyanú, hogy ez 

csak a távoli múltban igaz, ezért mutassuk be nekik a mai lí
rikusnak, Kegy Lászlónak Az angyal és a kutyák cimü verséts
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Mellemet nyomta nehéz álom, 
gyémánt fénnyel s 

láttán egy angyalt fönn a dombon 

tüskés akácosban megkötözve.

t sütöttes

C

Átlátszó volt az angyal torka, 

benne a lélek föl és alá jár^, 

sárga kutyák két lábra állva 

nyaggatták, csomóban tépték tollát.

Korán ébredtem, fájt a szivem, 
éreztem, valóság volt az álom, 
angyaltollat keresni mentem, 
hó ragyogott az egész világon.

Az 50-60 évek elejéről komorlik fel a végletek verse, 

de eszmei-érzelmi magját a mai Hagy László költeményekben ie 

ott érezzük. Kulcsversnek tértem. Erre vall allegorikus látás
módja is, mely mindvégig megőrződött a költő lirájában, még- 

inkább az érzelmi magatartás, melyet ha átéletünk tanulóink
kal, katarzisba oldhatjuk fel néha cinikus lelkivilágukat.

Baudelaire-n, Vajdán, Adyr nevelődött tanítványaink a jel- 

beszédre, a szuggeráló rejtett 1швоп1аtrendszerre nyomban rá- 

éreznek. De a gondolati világossághoz és átéléshez csak a ta
nári segítséggel juthatnak el. Riadtan észlelik, hogy az első 

két vereszaк “nehéz" álomviziójának leírásában az angyalt 

"megeszik" a kutyák, de eszük és igy szivük ie megtorpan a 

magyarázat jelbeszédénél, annál a sornál* "éreztem, valóság
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lopeszme: a szép ábrándokat kímélettoniil megsemmisíti az élet. 

Melyik diákunk nem érezte még ezt? Még a cinikusok legyintő 

szavaiból is ezt az élraéiyt halljuk ki. És sokan belemereved- 

nek a csalódás a, melyet számukra - őszintén szólva - a fel
nőttek valósága okozott, e értelmetlen daccal, anarchisztikus

iguk körül. Ők nem 

érzik az utoleő két sor immár megfejtett jelbeszédének tragi-
gondolatokkal és tettekkel bomlasztanak

kus feneégü gondolatát. Fejtsük meg nekik, s éreztessük át az
nő Fagy László iberi dacát, e a havat, 

zménykereső jár, a remény teln-
argyaltollat keresni 
ahol ez az ut vezet, ahol az 

eég hőmezejét, a behavazott világegészt, de mutassunk rá a
"ragyogott" igére, a vállalkozás heroikus nagyszerűségére, a 

Hagy László-i magatartás vörösmartys, romantikus, az ifjueág- 

smélkWő ifjúsághoz méltó szépségére. Az egyetlen le-
e Ipus zt it ha ta t lan

hoz, az
hetségee emberi válaszra. A küzdő 

raényére.
Ha mindezt átélik, már Kosztolányit, azaz szüleiket is 

mélyebben értik, s katarzisként élik át azt a lelket szagga
tó ellentmondást, melyet mint élményt a Nyu^t poétája tett 

tudatossá* A Kegy Láezló-vers segítségével a Boldog,szomorú 

dalról is megérzik, hogy nem egyszerűen a bánat legyőzéséről 
van szó, hanem felseabaditásáról és ezivtisztitó, cselekvő 

erővé változtatásáról. Est sugallja a disszonancia felett le
begő édes melódia is.

A két vers elemzésével az életre nevelünk. Arra neveljük 

fiataljainkat, hogy meglátva, átérezve a felnőttek "megalku
vásának" tragikumát, az ifjúkor álmainak sokszor szükségszer! 

megtagadását, vállalják a reájis, forradalmi álmaik megvédek*

;P,a7c*. ч;
SJKObB -

•i’/
-

.....
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nek és megvalósít ás ának heroikus küzdelmét, éressék, hogy 

felelősek azért, hogy álmaikból mi lesz, hogy felnőttkért 

mit valósítanak meg abból.
A prózairó Kosztolányi bemutatására, amennyiben - eset

leg az iskolai könyvtár segítségével - nem áll rendelkezésünk
re kellő számú Kosztolányi novelláskötet, a Fürdés clmü elbe
szélést kell választanunk. Ebben az órában egyrészt tanulóink 

fogalmazási készségét fejleszthetjük, máaréezt az Író meggyő
ződésének megfelelően, illusztrálhatjuk, példázhatjuk, hogy 

az ember sokszor véletlenszerű, akaratlan tetteiért is fele
lős, hiszen azoknak is beláthatatlan következményei vannak.

Az óra elején olvassuk fel az Egy és más az Írásról cinü 

kis tárcáját Kosztolányinak, de legalább az alábbi részletet»
"Én, ha tőlem függne, az iskolában előbb tanítanám a tör

lést, mint a fogalmazást. Végre az alkotás le ezzel kezdődik. 

Elhagyunk valamit, ezer millió dolgot, melyet mellékesnek 

tunk, és kiemelünk valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fontos
nak tartunk. Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig-raed- 

dig tudja, hogy mit mondjon.
Tanítványaimmal először is szöveget olvastatnék. Verseny

re szólítanám őket, hogy birálgassék, dúlják föl, 

ják szét. Dijakat tűznék ki azoknak, akik az értelem és érzés 

kár© nélkül ki tudnak belőle hagyni. Kern azt jutalmaznám, aki 
egy tetszetős jelzőt talál ki vagy egy kerek mondatot hoz össze, 
hanem azt, aki kigyomlál egy henye jelzőt, egy sülétlen mon
datot.

íreangol-

• • *
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gyaráznám nekik, hogy mindig úgy kell irniok, mint-Me<
volna idejük, torkukon volna a kés, ée haláluk előtt 

csak pár pillanatot kapnának, hogy valljanak legbensőbb tit
kukról. Megmagyaráznám, hogy mindig úgy kell imiok, mintha 

helyük se volna, ée a körünükre kellene odaszoritaniok életük 

dióhéj-történetét, máké
Ez a kiindulás mindjárt lehetővé teszi, hogy tanulóink 

nocsak a tartalomra, a mesére, a történetre figyeljenek, 

nem nézzék azt is, hogy Kosztolányi miként tartja be saját 

irói elvét. Az elemzés kiindulópontja is ez lehet, megfigyel

ik

a betűkkel." /6/

ni, milyen tiszta, tömör, minden felesleges részletet nélkülö
ző a novella. Szerkezete le épp ezért arányos, áttekinthető. 

Olvasottabb osztályban a diákok ráérezs^e; Kosztolányi világiro
dalmi rokonaira, Maupaesant-ra és Csehovre, akikkel még a no
vellák megszerkesztésében, témaválasztásában is sok rokonságot 
mutat. A kisemberek csattanára kihelyezett történeteit inja 

meg ő is.
Bár közismert, hogy a novellát о freudizmus tézisnovellá

jaként tartjuk számon, nem szükséges ezzel az órán sokat foglal
kozni, mert csak időt vesz el a részletes elemzéstől, a koszto- 

lányis gondolat, mondanivaló megragadásától. Az ember felelős 

tetteiért - gondolat kifejtése érdekében részletesen jellemez- 

tessük az apa és fia alakját, kettejük viszonyát, igy válik 

érthetővé, hogy az értelmetlen halál, melyért senki nem fele
lős, mégis lelkiismeretfurdalást okoz az apának, aki már éle
te végéig nem tud szabadulni a gondüattól, hogy akaratlanul, 

de megölte fiát.
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A Kosztolányi-őrák befejezéseként mindenképpen ejtsünk 

néhány figyelem felkeltő szót regényeiről ie* különösen az 

.Cdeo Annáról, 

lomkriiikája.
lyben leginkább megmutatkozik az irő táreeda-



Tóth .mád költészetének tanítása

Tóth Árpád költészetének tanítása kapcsán azt kell ta
nítványainkkal megfigyeltetnünk, átéreztetnünk, hogy a költő 

magányossága, halk hangja raár nem egyszerűen a polgári élet
érzés individualizmusából táplálkozik, mint Kosztolányi és 

Babits esetében, hanem itt a századvég sajátos életérzéséről, 

annak továbbéléséről van szó. Látniuk kell, hogy Tóth Árpád 

költészetében a "fin de siécle" Igazi költője, aki rokon a 

francia parnasszista költőkkel, az angol archangelikus poéták
kal, a szépség kitőivel, de azt is, hogy a magyar költő raár 

nem érzi jól magát ebben az életérzésben, keresi a kapcsolatot 

társaival, az élettel, de sajátos szemléletmódja, vérmérsékle
te miatt ennek igazi megvalósítsa csak rövid időre, 1919 ta
vaszán sikerült. Idézzük nekik Babits nekrológját, mely legszeb
ben fogalmazta mindezt meg* "Nem mintha e szentje az Éneknek 

nem érzett volna melegen mindennel, ami élet? s nem fűzte vol
na őt is, mint raindennyiunkat, a vágy és szeretet ezer kötelé
ke ehhez a forró, zavaros és édes földi léthez. De ez a vágy 

eleve lemondott a küzdésről; a szeretet az előkelő és szomorú 

utas szemlélődő és bus szeretető volt, aki szívesen leül asz
talunkhoz, в elsziv velünk egy bölcs szivart, de jól tudja, 

hogy nem maradhat soká." /7/ Diákjaink igy azt is megérzik, 
átélik, hogy a szemlélődés, a küzdelemről való lemondás lehe
tetlenné teszi a társadalmi kapcsolatok kiépítését, az élet 

igazi átélését, ez az életvitel önmagát zárja ki a cselekvő
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Már a cira is valami különlegesre, ünnepélyesre készít 

fel: a sugárkoezoru a középkori azentképek, ikonok világát 

idézi fel, a hozzácsatolt jelző szokatlanságával hat.
Konkrét képpel kezdődik itt is a vers, de ez a konkrétaég me
rőben más, mint a korábban tárgyalt költeményeknél látható, 

itt már az első soroktól az impresszionista költő pillanatnyi 
képet megezineeitő, érzékszerveink azin-, illet-, zenei él
ményeit kivetítő, megörökítő hangulatával találkozunk. Az el
ső sor képétől eltekintve az ábrázolt valóság már sehol nem 

"természetes", "árnyak teste", "dolgok esti lélekvándorlása" 

a két szélső pont, s ezen belül szinte minden költői eszköz 

felvonul a hangulat érzékeltetésére. A"halk sugárkoezoru" 

szineztéziájs már jelzi, hogy itt nem megszokott jelenséggel 
állunk szembe, s valóban;"a dolgok esti lélekvándorlása" az 

alkony! sugárzást "illattá s csenddé" Szűri át. A "titkok il
lata" és a "béke égi csendje" szünteti meg a földi valóságot 

egy pillanatra, jelenik meg talán isten a "drága test"-ben, 

megszűnik a mérhető idő, hogy e szimbolikus transzfiguréeió 

megszakadva a földi valóság "zuhogó, mély zenével" érzékel
tesse az ennél is nagyobbat, szebbet, többet, a "földi ér
zést": "mennyire szeretlek!"

Ebben a költeményben ismét ráérezhetnek fiataljaink a 

"szépség" magyar költőjének művészetére, teljes gazdagságá
val vonul el előttünk a szeretetnek és szépségnek a poétája, 

aki a mindennapokban a szépet kereste s próbálta felidézni
kortársainak egy fegyveresürgéétől zajos világban. Ha ekkor

/
a kor képét s benne Tóth Árpád helyét kicsit színesebben vá
zoljuk fel diákjainknak, akkor válik egyértelművé, egyszerű-
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Bégében, költői eszközöktől szinte игеgfosztottan ie széppé, 
halk lemondáséban is felenelőve a költő egyik utolsó verse, 

a Jó éjszakát!
A nyitókép, "falon az inga lassú fénye”, most már nem

csak az asszociációk sorának az elindítója, de ez elmúlás jel
képe is, s igy a tüdőbeteg költő számvetését is előkészíti.
A halál előérzete, a halálrakéssülődés már az első versszak-

írülő”ba belejátszik, az óra megállni készül, az "álomba 

ember, a megenyhülő robot, a mély vizbe lezuhant kő súlyta
lanságát idézi fel a költőben. Az "elakadt sorok", "a társta- 

lan rímek” a költészet értelmének keresését indítja el, hogy 

eljusson a kor és költészet szembenállásáig*
Mi haszna? a sok téveteg barázdán 

Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán 

Káromkodó és nyers dalu jelen.

Az utolsó strófa szaggatott, félbehagyott mondatai, zak
latott jambueai ismét a költészet többértelműségének, a 

vak metakommunikációjának jelenségeire és jelentőségére figyel
meztetnek. Halljuk az óra egyhangú tik-takja:t, látjuk az á- 

loraba merülő költőt, érzékeljük az el-elokadó gondolatokat, 

átereszük a jövőbe vetett remény Öniróniáját, s mélyen meg
ráz az utolsó sor keserű lemondása*

bolondság szép jó éjszakát!
Ennek a hangulatában elégikus, költői szépségekben gaz

dag költészetnek a taaitása során tanítványainkban a szebb, 
emberségesebb jövő megalkotásának igényét ébreszthetjük fel.

Versek. • ♦ 9 • ♦
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Juhász Gyula költész®térek tanítása

Juhász Gyula életművének tanítása során a nevelőmunka 

középpontjában Ismét as emberi tartás, ez erkölcsi meggyőző- 

dés kerül. Ha tanulóink átélik a "sokszorosan** magányos költő 

helytállását, elvei melletti kitartását, állandó kapcsolatke- 

reeéeét, a mélységes szeret©tét hazája és népe iránt, akkor 

as esztétikum erejével sokat tehetünk erkölcsi arculatuk meg
szilárdításáért, Ha a Juhász Gyula-1 példában nemcsak a vidéken 

élés keserűségét látják, barem a magasézintü emberi termékek 

létrehozását, az adott körülmények között lehetséges emberi 
cselekedeteket, tetteket is, akkor segítjük fiataljainkat, hogy 

könnyebben megtalálják helyüket az életben.
Még mielőtt a müvek elemzésére rátérnék, az oktatás során 

gyakran problémát jelentő kérdésre kell kitérnem. Arra, hogy 

Juhász Gyula verseinek tanítása során a problémát épp e köl
teményeknek egyszerűsége, látszólagos disztelensége okozza, 
az az észrevehetetlen modernség, aminek a megláttatásáhos tény
legesen tanári segítség kell. Már Szabó Lőrinc figyelmeztetett 

erre: "Serdülőkoron rajongásai elkerülték és már túljutottam 

ez első ifjúságon, amikorra mint költőt, a maga egészeiben ér
teni, érezni és becsülni tudtam... Adytól, Babitstól, Koszto
lányitól és Tóth 'rpádtól egész köteteket tudtam pontosan idéz
ni. One1lattűk Juhász Gyula színtelennek hatott, kevésbé ér
dekesnek és rejtelmesnek. Formai és nyelvi tekintetben nem 

mutatott feltűnő újításokat, tartalmilag még kevesebb izgal-
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mat -váltott ki* Ham értettem, mi jogon aorozzák a lira forra-

Ahhoz, hogy Juhász Gyula, aki színeit és rí

meit egyaránt letompitotta, tanító vagy éppen vezérféle lehes

sen, megfelelő kalauzra lett volna szükségem." /8/ Ha évtize

dek íb múltak el Szabó Lőrinc serdülőkora óta, a Eyugat veze

tő költőinek tanítása után sorra kerülő Juhász Gyula-i költé

szet tanítása során ezzel a problémával szembe kell néznünk 

és meg kell kösdénünk*

A költészet alaphangját, az óra hangulatát szerencsésen 

vezeti be a Tiszai csönd eimü, 1910-ben irt költemény. A vers

ben rögtön láthatják Juhász Gyula egyik kedvelt versformáját, 

a két soros jambikus lejtésű strófákat* Az első sor modern 

költői kópé átjátszik a tiszai hajók, a Tisza-part képébe, a 

mozdulatlan alföldi tájat láthatjuk* A mozdulatlanság ellen

téteként és egyben fokozásaként a távoli harmonikaazó óa a tü

csökhang sendül fel* A következő részek az égi és földi kép 

párhuzamos megjelenítésével ennek a csöndnek az elmélyítését 

szolgálják, megszólaltatva a halk Juhász Gyula-i verezenét, a 

lassú jambusokat, a h hangok susogó alliterációit, a mély ma

gánhangzók meleg bugását. Az utolsó két szakasz a költőről 

szól, a magányos néma társról, de aki "álmodó", miként a ki

kötött hajók is. Az utolsó szó élea ellentótje csak fokozza 

a megbékélt hang okozta nelarscholikus érzést, de utal a költő 

mindvégig jellemző tulajdonságára is.

Ebben a versben az élettől messzire került költő magányos

sága szólal meg, akinek egyedülvalóságát, egyedelállását, tára- 

talanságát még fokozza magánéleti válsága, kudarca is, nJtncs 

mellette szerelmes társ, aki erőt adjon az élet terheihez, mint

dalmárai közé • • •
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falnak funkcióba az elmúlás, az elfelejtés fokozása egészen 

a költemény közepéig, ahol a raár-már frázis szerű, köznapi "if
júság bolondság" kifejezést egy "<5 de mégis" kezdetű mellék- 

mondattal költőivé emeljf, s innen kezdje önmaga jeleiének, él 
tének önirőnikue hangulatú leírását, ami az utolsó sorokban 

Anna örökkévalóságába csapjon át*

És egész elhibázott életemben 

Élez és uralkodói örökkön, Amen«

Ha az első Juhász Gyula-órán tanítványaink a magányossá- 

gával,társtalanságával, egyéni életének reménytelenségével küsz
ködő költőt látták, akkor a második órán, amikor az ebből az 

életérzésből kitörő, környezetére, népére, forradalmakra fi
gyelő poétával ismertetjük meg őket, a művészet erejével átél- 

igánélet bajain átsegítő társadalmi cselekvés nagysze
rűségét • Ennek az órának ez inditóverse az általános iskolában 

tanult, igy itt csak fele leven! ^Magyar nyár 1918 cimü forra
dalmat jósló költeménye. Első obasásra is szembetűnik, hogy a 

Tiszai csöndben oly lassú, halk versforma miként telik meg visz- 

szafojtott feszültséggel, hogyan fokozódik ez a feszültség, hogy 

a befejezés kérdőmondatábari szinte robbanjon fenyegető ereje.
Ady szimbolikus tájvereeire emlékeztet a költemény, átitatva

szionlzmussal. A forró alföldi nyár le

hetik a

a Juhász Gyű la-i imp:
Írása, tüzet idéző jelzőivel, igéivel, az első soroktól kezdő
dően valami többet jelentenek elsődleges tartalmuknál. Az egyes 

kokban ellentétként vonul végig a tűz, a forrás, a meleg 

kifejezéee a fülledt, mozdulatlan, néma csenddel. A hosszú,
3-4 szótagoe rímek csak fokozzák ezt a feszültséget, mennyi-
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zgaInasabb zenét nyújtanak ezek, mint a Tiszai csönd 

ásszónánCai. A "csönd" sző is csak egyetlen egyezer szerepel 
a versben /a forradalmat jósló kérdések előtt!/, de ez 

a megbékélt, nyugalmat árasztó mozdulatlanságból eredő csönd, 
hanem a vihar előtti "fülledt® mozdulatlanságé. Mig ez a vers
szak Kiss Józsefet idézi, a befejező strófák már egyértelműen

vei

Adyra utalnak.
A vers rövid elemzése után, a költő Tanácsköztársaság 

alatti tevékenységének ismeretében már érthető lesz, hogy a
tud Juhász Gyula "megszabadulni" a nép iránti 

rokonazenvétől, sseretetétől, nem hull olyan mélypontra visz- 

sza, mint Tóth Árpád, hogy az egyre fogyó versek jelentős ré
szében a dolgozó nép élete, helyzete fogja foglalkoztatni. 

Ennek szép példája a Tápai lagsi. Már az első strófa hangu
tánzó szavai, zenéje érzékelteti, hogy itt nem a hagyományos 

legnagyobb paraszti ünnep leírását fogjuk megtalálni. Ezt a 

második versesek már-már naturális leírását megelőző sors 

"Az élet itt nem móka s nem talány", ki ia mondja, hogy mi 
jellemzi a paraszt életét* A harmadik szakasz ezt a leírást 

folytatja, bár a strófa első két sora megté 

nagy esti csöndjét idézi fel, hogy aztán ebbe is az

bukás után

ztően a telek
tber moz

gása játsszon bele. A negyedik szakasz ismét a lakodalom ké
pét hozza vissza, a hajnalban véget érő mulatozás ismét a mun
kában találja a dolgozókat, s az utolsó sor "a hátában a Halál 
kaszál" adye képe tragikus kifejezésével, többértelműségével 
hat az olvasóra.
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Ha elemzésünkben kellő figyelmet fordítunk a költői esz
közökre, észrevehetjük azokat a hangulati eltolódásokat, azt

ik Juhász Gyula életérzését, de aaz elkomorodást, ami
paraszti sors nehezebbé válását is kifejezi. Az egész költe-

a bőgő" kifejezés, mely háromszorményen uralkodik a 

is szerepel, в amely nyitóképként az alaphangot is ja.

Harmonikus, kellenes zenei hang ebben a versben 

zik, a harang repedt, a kutyák vernitanak, az emberek morognak. 

Hasonlóak a tájra utaló képek is, a hold elhervadt, a határ kö
dös. A költeménynek еф zenei szerkezete okozza, hogy a már 

idézett befejező sorban, nemcsak az 1923-ban még élőbben ha

tó konkrét eseményeket, a Horthy-különítményesek gaztetteit érez

zük megjelenni, de a paraszti, aore reménytelenségét, kilátásta- 

lanságát is. De Juhász Gyula költői nagysága épp abban rejlik, 

hogy ebben a reméig telenségben is megirta Ui vallomás-át. mely

ben reményeinek ad hangot. Az ódái szárnyalást} költemény méltó 

módon zárja le Juhász Gyű la-óráinkat. A két hosszú, egyedi szer

kezetű strófa ünnepélyes hangulata tartalmilag-eszmeileg két 

részre bontja a költeményt. Az első strófa zsúfolt mondatai, 

melynek befejező sorai már József Attila-i szerkezetűek és ké

pűé к egyetlen szerelmi vallomás az elnyomottakhoz. A második 

szakasz az elnyomók elleni gyűlöletet fogalmazza meg, hogy a 

hatást fokozva innen lobogjon föl a jobb jövőbe vetett hits

Kik renyhe jólét párnáin henyéltek

S tagadjátok az egyetlen hiteti

Hogy szent az élet és hogy szent az ember,

Ki jövőt épit, mint korállt a tenger,

jelentke-
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Ki sötét odúkból fényre vágyva,
Majd győzni fog a földön nemsokára!

A "szomorúság költője" ebben a versében ezt is megtanít
ja, átéleti tanulóinkkal, hogy a nép szeretető elválaszt]®tét
len az araiak megnyomorító! iránt érzett gyűlölettől, e csak e 

két érzés dialektikus összefonódásából születhet meg az emberi 
élet.

A témakör összefoglaló óráján feladatunk az, hogy össze
foglalva e négy költő költészetének rokon és eltérő vonásait, 

a haladó polgári művészet pozitiv törekvéseit bemutatva annak 

hiányőseágait is feltárjuk. Mutassuk meg, hogy elszigeteltsé
gük, magányosságuk vezetett el cselekvésképtelenségükhöz, szem
lélődő és az eseményeket erkölcsi-emberi okokból támogató, de 

azt elő nem idéző magatartásukhoz, mely a fórra da Inak bukása 

után óhatatlanul a meghátrálás felé vezetett, de mikor újra 

Ítélniük kellett, akkor erejükhöz mérten ismét szót emeltek. 

Érzékeltessük a négy költészet emberi és művészi különbségeit 

még egyszer úgy, hogy hangozzék fel mind a négy költőnek egy- 

verse, most már lehetőség szerint művészi tolmácsolásban. 

Hallgassák meg a költő számvetését és búcsúját, az Ősz és ta
vasz között-et. az élethez ragaszkodó, halálos beteg poétának
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az élet ez épsége it baraitatő nagy azirnfőniáj át, a Szeptemberi 

áhitat-ot. a táretalarsság szörnyű kínjait megszólaltató Lé lek
től lélekifg-et és a legtragikusabb, legÄreiemertebb, a leg- 

mellőzöttebb költő fiataloknak szőlő üzenetét, a Fiatalság 

ot, hogy diákjaink leikébe is mélyen beiwí5djék négy klasszi
kusunk "végrendelete".



IV. BEFEJEZÉS

Kanizsai Kegy Antal, a IV* osztályos irodalomtörténeti
tankönyv szerzője, a könyvhöz irt Útmutatójában Írja a követ
kező, helytállásra biztató, szavakat: ", 
ken való siránkozás -

a sztík lehetősége- 

tghátrálás a nehézségek elől, a szoci
alista humánum és a művészet őrhelyének elhagyása. Ne az ó- 

raszára növelését követeljük, hanem azt mutassuk meg, hogy az 

adott lehetőségek között tudunk oktatni és nevelni." /1/ 

Miután e ddLgozat célkitűzésének épp azt tekintettem, hogy meg
keressem azokat a lehetőségeket, melyek az adott leere te ken 

belül az irodalmi nevelés •számára nyílnak, s bizva benne, hogy 

néhány hasznos módszert, elgondolást, ötletet sikerült felvet
nem, melyek mind a jelen keretek között, mind as elkövetkezen
dő tantervmódosítások után használhatók lesznek, befejezés
képpen inkább a jövő útjait, az esetleges fejlesztési lehető
ségeket keresném.

Az elkövetkezendő években várható a középiskolás tananyag 

megváltoztatása, mely ismét a tanulói terhelés csökkentésének 

jegyében fog megszületni, s a gyakorló pedagógusok nem kis iz
galommal és szorongással várják, hogy milyen eredményt fog 

mindez hozni?
Meggyőződésem, hogy eredményt a tananyagcsökkentésben, s 

ezzel együtt a tanulói-tanári túlterhelés csökkentésében csak 

alapvetően megváltozott, koncepciójában le u.i tantervekkel le
hetséges. Ami jelenlegi tanterveinkben maradandó és előrenu-
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szont azt hogy igy - miután a történelem és az irodalom pár
huzamos tanítása megoldhatatlannak tűnik - továbbra ie érák 

mennek el kortörténeti bevezetésekre, egyes müvek továbbra is, 

akarva akaratlan, kortörténeti dokumentumokként fognak szere
pelni, Hegmarad továbbra is az a veszély, hogy a részletesen 

elemzett müvek esetében a fő szempont továbbra is az less, hogy 

milyen mondanivalót hordozott saját korában, a nem az, ho
gyan szél a mának, tehát nem a r-e ve lomunkét tekintjük elsőd
legesnek*

A másik koncepció épp ebből az utóbbi kérdésből indul ki, 

figyelmét arra fordítja, hogy a régi magyar irodalom nyelvi 
problémái és a történeti szemlélet elhomályosítja a klasszi
kus müvek időtálló, embert formáló eszméit* Ezt oldaná fel az
zal, hogy nevelési terveinek megfelelően, figyelembe véve az 

életkori sajátosságokat, válogatna a magyar- és világirodaion 

legjobb alkotásaiból* Hogy ennek az elképzelésnek milyen lehe
tőségei vannak, azt egy kollégámmal közösen irt cikkünkben 

megkísérelten bemutatni* /2/ Ugyanakkor az elképzelés ellen 

szól az, hogy a marxista müvészetfelfogás, a modem raüelemző 

módszerek megkövetelik, hogy a szövegkörnyezeten túlmenően a 

műalkotás külső környezetét is bemutassuk, ami az egyes müvek 

keletkezési körülményeinek feltárását, korukban, az életműben 

való bemutatását is megköveteli, ami a történetiség rendszeré
nek feladásával esetleges ismétlődésekhez vezetne és igy ve
szítene el sok időt* Másrészt megfontolandó és vitatható, hogy 

a modem irodalom könnyebben megközelíthető 14-15 éves körien, 

a modem sokszor érthetetlennek bélyegzett müvek helyett nem 

esetlegesen gyengébb, nem az életmű élvonalába tartozó müvek
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kerülnének-e igy tárgyalásra, hissen ha arra gondolunk, hogy
III-ПГ. osztályban is problriát okoz egy-egy Ady, József Attila 

vers megértése, többrétegű értelmének feltárása, akkor hihe
tő, hogy ezt könnyebben megoldják I-II* osztályos tanítványa
ink? Fenyegető lehetőség, hogy a müvek "átpedagójisálása* és 

"átpolitizálása" is ujult erőre kapna, hiszen most ez "lenne" 

a kiemelt feladat*
A megvalósíthatő 

történetiség megtartására kell törekednünk, de mindezt sokkal 
szabadabban, a tanári önállóságnak nagyobb teret hagyva kelle
ne tennünk. Értem ez alatt egyrészt azt, hogy ténylegesen szám
ba kellene vennünk, hogy a régebbi idők irodalmából mi az, 

mi feltétlenül kell, hogy az uj tantervben ténylegesen több 

idő jusson a modern irodalomra« másrészt azt, hogy a feldolgo
zandó müveket szabadabban válogathassák meg a pedagógusok, te
hát ilyen érteimben a tanterv inkább ест keretet ad .ion* amely 

felszabadítja a tanári gondolkodást, aktivitást, a igy pozi
tívan hathasson vissza a tanulói szemléletre, befogadóképesség
re is* Jó lenne, ha III. osztályban naaéeak Ady Endre költésze
te, hanem esetleg még a Nyugatosok is tárgyalásra kerülnének, 

vagy а XX. század világirodalmának egy része, a Baudeiaire- 

Verlaine-Rimbaud vonulathoz csatlakozók, az ő költészeti forra
dalmukat tovább folytatók már ebben az évben taníthatók lenné-

i irodalom nagyobb óraszámban kerülhetne bemu
tatásra. Ha a tanár, osztályának képességéhez mérten, választ- 

>g, hogy Shakespeare tragédiái, vagy Móricz regényei, 

vagy Ady, József Attila stb. varai közül mit kell, s mit tud 

magas szinten elsajátíttatni, akkor egyrészt a pedagógusi ak-

oldásként, azt hiszem továbbra is a

nek, e igy a

hatja
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tivitáet szabadítjuk fal, másrészt a tanulókat la nagyobb él
ményhez juttathatjuk, hiszen élvezni fogják az irodalmi müveket, 
nemcsak tanulni, s ezáltal az irodalom terhelő, kinzó jelle
gét is megszüntethetjük.

Szükséges, hogy az uj Tanterv előbb elkészüljön, mint a
•rt csak igy kerülhetők el az olyan, sokszor jelen

tős eltérések, amelyek most jelentkeztek, mikor a Tanterv ké
séssel jeleit meg, в igy a könyvek sokszor maximalisták ahhoz 

képest, A tankönyveknél is érvényesülnie kell a tanterv két 

központi elvének, ehhez szükséges, hogy jő műelemzések szere
peljenek benne, hogy rajosak otthoni tanulást, rajosak memorizá
lási célt szolgáljon ahhoz viszont az kellene, hogy néhány mü 

esetében csak az elemzési szempontokat adja 

járt a tanuló önállóan végezheti el az elemzést. Mindenképp sze
rencsés lenne, ha tanulóink az egyes müvek kapcsán, legalább 

néhány esetben, egymásnak ellentmondó, egymással vitázó állás
pontokkal is találkozhatnának. Ezt a célt esetleg a Szöveggyűj
temény is kielégíthetné, ha legjobb pojári és marxista iroda
lomtörténészeink elemzéseiből több szemelvényt közölne, e nem
csak néhány eralékbeszédet. Ezek az egymással feleselő állás
pontok kényszeritenék a tanulókat, hogy önálló gondolkodáeeal 
tegyenek kísérletet saját álláspontjuk kialakítására.

Rendkívül fontosrak tartom, hogy a gimnáziumi és szakkö
zépiskolai tanterv, ha kell, élesen különváljék, sőt elkép-

azt is, hogy eltérő tantervvel dolgozzanak 

z égesd a a ági és a közgazdasági-egészségügyi szakkö-

tankönyv,

, aminek a lap

se lhe tőnek tart 

az ipari 
zépiskolák is.
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I« Bevezetés* A neveléa szerepe korunkban

1. Aczél György* A határozat végrehajtása - közös feladat* 

Előadói beszéd 1972* szeptember 20*ár az Országos Közok

tatás-politikai Aktíván* «s Az állami oktatás helyzete és 
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kiadó, Bp. 1973. 235* 1.

2* Vö.s Komidesz Mihály - Kurucz Imre« Az iskolareform a 

megvalósulás utján* Kossuth Könyvkiadó, Bp* 1966* 110. 1. 
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3. Szarka József* A nevelés növekvő szerep© a szocialf

építésében. * Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1965* 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. 10* 1.

4* Gyurceik Mária* Gyorsuló idő az iskolában. » Valóság, 1971* 

3* ez.

5. Snow, C. P.s A tudományos forradalom. » Fizikai Szemle,

1968. 4. sz.

6. Szalai Sándor* A társadalomtudományok és korunk fő feladatai. 

** Valóság, 1975. 6. sz.
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7. Gáspár László - Sarkady László* Gondolatok a nevelés forra- 

daImáról, в Valóság, 1963. 10. sz.

3. Ssent-Györgyi Albert* Tanítás és bővülő tudás.«Fizikai 
Szemle, 1968. 6. ez.

9. Aczél György* Az állami oktatás helyzetéről. Előadói beszéd 
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в Az állami oktatás helyzete id. kiadás, 26. 1.• • •

10. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata a Búvárnak. 
Búvár, 1972. 5. az.

11. Bogdan Suchodolski* A jövőnek nevelünk. 

Tankönyvkiadó, Bp. 1964. 163. 1.

12. Srdey-Gruz Tibor* Az általános műveltség helye nevelési 
rendszerünkben.
Képszabadság, 1969. április 23.

13. Lényegében hasonló értelemben ir e kérdésről Szalai Sándor 

idézett tanulmányában.

14. Suchodolski* i.ra. 160. 1.
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munkaidő az ipari társadé Ima klen. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Bp. 1973. 53. 1.
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szerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Bp. 1967. és 1971. 
Horváth László Gábor« ÜJ módszerek a személyiség megismeré
sére. Akadémai Kiadó, Bp. 1967.
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Bábosik István - M. ITádasi Mária* Az oktatás nevelőhatáaá- 
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tat éközpont kiadása, Bp. 1970. 25. 1.

15. Sipos Tamás: Irodalom a képernyőn. ШТ Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont kiadása, Ep. 1974. 19-20. 1.

16. IV. Veszprémi Tévétalálkosó. Vita az irodalom és a televízió 

kapcsolatáról. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadása, 

Bp. 1975.

17. Lukács György: Megjegyzések az Irodalomtörténet elméletéhez.= 

L. Gy.t Művészet és társadalom.
Gondolat Kiadó, Bp. I960. 35. 1.

18. Forgács László: i.m. 134. 1.
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III, A középiskolák ГУ» osztálya irodalonaryanárak elemzése

1, Mészáros látván« A magyar nevelés története 1790-1848, 

Tankönyvkiadó, Bp, 1968, 76* 1*

2. Vö.i Arany János Gyulai Pálhoz irt levelét.

Idézi* Komár Pálné* A hazai irodalomtanítás alakulásának 

vázlatos története a múlt század 60-as éveitől 1945-ig. = 

Tantárgytörténeti tanulmányok. I. köt. 25. 1.

3. Utasítások e gymnasium! tanítás tantervéhez. Kiadta a M. Kir. 

Min. 1880-dik évi 16179. sZ. rendeletével, Bp. 1880.

Részletes utasítások. 27. 1. Idézi* Komár Pálné* i.ra. 28. 1.

4. A szocialista tanitómosgalom Ila gy a r őrs 2 ágon . 

Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1958. Függelék.

5. Utasítások a középiskolák /gimnáziumok, reálgimnáziumok és 

reáliskolák/ tantervéhez. Királyi Egyetemi Eyomda, Bp. 

1927. 26. 1. és kk, Idézi* Komár Pálné* i. m. 97. 1.

6. Komár Pélné* i. m. 103. 1.

7. Általános és Részletes Utasitásokaa gimnáziumok és leánygim
náziumok tantervéhez. 1939. május 2-án kelt 133848/1939.
IX. li.o. rendelet. Idézi* Komár Pálné* i.m. 106. 1.

8. Részletes Utasítás 4. 1. Idézi* Komár Pálné* i.m. 107. 1.
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9. Korsár Pálné* Irodaloratanltáounk fejlődésének húsz éve* 

legyártanitást 1965. 2. ss.

10. Tanterv és Utasítás a szakközépiskolák számára.
Magyar nyelv és irodaion. Tankönyvkiadó, Bp. 1968. 3-4. 1. 
Tanterv és Utasítás a gimnáziumok számára.
Magyar nyelv és Irodalom. Tankönyvkiadó, Bp. 1968. 3-4. 1.

11. Szakközépiskolai Tantérv id. kiadásában 27-28. 1.?
a gimnáziumi Tanterv lényegében s sóezer int ugyanígy a 29-30. 1.

12. Idézett helyeken

13. Kanizsai Kegy Antal* Magyar irodalom.
Irodalomtörténet III. a IV. osztály számára. 
Tankönyvkiadó, Bp. é.n. 5. kiadás

14. Vág Ottó: A tankönyvkészités elméleti alapkérdései.
Pedagógiai Szemle, 1961. 7-8. sz. Uő.* A tankönyv metodikai 
koncepciójának kialakítása.
Pedagógiai Szemle, 1961* 9* sz.

15. Kies Árpád* Az iskolás tanulók megterhelését előidéző egyes 

tényezők vizsgálata. A tanterv és a tankönyv.
Magyar Pedagógia, 1962. 3. ez.
Farkas György* A tankönyvek esztétikumárak pedQpgiai funkciója. 

Magyar Pedagógia, 1965. 6. sz.
Dr. Hegedűs György* A tankönyv olvashatósága.
Tankönyvkiadó, Bp. 1967*
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16, A Pedagógiai Szemle 1965. évi 6. száma teljes terjedelmében 

tankönyveiméleti kérdésekkel foglalkozik.

17. A korszerű tankönyv. TankönyveInéLeti tanulmányok. 
/А pedagógia időszerű kérdései külföldön./ 

Tankönyvkiadó, Bp. 1967.

18. Horváth György: A tananyag és a tankönyv struktúrája. 

Tankönyvkiadó, Bp. 1972.

19. Vág Ottó: A tankönyvkészité3 elméleti alapkérdései. 

Pedagógiai Szemle, 1961. 7-8. az.

20. Vág Ottó: i. m.

21. A tankönyv funkciója és szerkesztése.
Készlet a Volk und Wissen Verlag téziseiből. - 

A korszerű tankönyv, id. kiad. 69. 1*

22. Vág Ottó: i. m.

23. Vág Ottó: i. m.

24. Hankiss Elemér: A modern müelenző módszerekről, a vers kriti
kákról és a tankönyvekről.
Jelenkor, 1971* 9. es.
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25* Kamins«! Ilagy Amtalt Útmutató. a középiskolák IV* osztálya 

8 sántára készült iroda lomtörténati tankörnyvliSz. 
Magyartanátás, I960. 4-5* as*

2€. А IV. osstályos па gyár Irodain! tankönyv iá. kiadást 144-145* 1*

27. Kiss Kálmán - Koialccey Ákost Verselemzés a asakkősépiskolábam. 
Kagyartaritáe, 1971. 4—5. es.

20. Тб. г Kiss Kálmán - Eoraléssy Ákost *Hlt tiiet a költő?" 

/Kéháry XX. ssásadi vers értelmeséé© a glnnásionban./
Hagyartanitás, 1972. 2* es.

29* Hankise Elemért i. m.
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IV. A eilyup&t keltői" c inü tantervi térié tan it ás árnak elemzése

1. Bernáth Aurél visszaemlékezése. *
Babits Emlékkönyv. Szerk.: Illyés Gyula. Bp. 1941.

2. Tankönyv id. kiadást 109. 1.

3* Szerb Antalt Babits Mihály össa 

Ss.A. t Gondolatok a könyvtárban. 

Magvető Könyvkiadó, Bp. é.n. 446. 1.

versei. -

4. Szabó Lőrinci Babits, a költő.= Sz.l.: A költészet dicsérete. 

Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1971. 257. 1.

5. Az elemzésben egy korábbi dolgozatunkra támaszkodunk. Vö.t Kiss 

Kálmán - Koraióssy Ákost Verselemzés - problémamegoldás.
Ma és Hónap, /Székesfehérvár/ 1971. 1. az.

6. Kosztolányi Dezsőt Egy és más az Írásról*K.D. t Ilye Ív és 

lélek.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1971. 171. 1.

7* Babits Mihályt Egy nagy költő halála. =*
Kortársak nagy Írókról. Müveit Kép Könyvkiadó, Bp. 1954* 339. 1.

8. Szabó Lőrinct Találkozások Juhász Gyulával.- Sz.L.t A költé
szet dicsérete, id. kiadás 277. 1.
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9. Vö.i Szalatnai Reze6 elenzését a költemény ről.=Miért szép? 

Századunk nagyér lirája verselemzésekben. 2. kiadás. 

Gondolat Könyvkiadó, Bp, 1967« 104-108, 1,

V, Befejezés

i Eagy Antali Útmutató a középiskolák IV. osztálya 

számára készült irodalomtörténeti tanköiyvhöz. 
Magyartanitás, 1968, 4-5. sz.

1, Kani

2. Vö,s Kiss Kálmán - Kosalóesy Ákos* "Mit tehet a költő?" 

/Kéhány XX. századi vers értelmezése a gimnáziumban./ 

Magyartanitás, 1972, 2, sz.
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Domáry Andrási Világnézeti nevelés a középiskolában. /Beszél
getés/ я Társadalmi Szemle, 1974* 5* ez.

Erdey-Gruz Tibor* As általános műveltség helye nevelési rend
szerünkben. я llépezabadság, 1969. április 23.

Erdey-gruz Tibor* A tudományos-technikai forradalom és a ne
velés. ■ Magyar Pedagógia, 1970. 4. az.

Esztétikai nevelés és közízlés. ■ Pedagógiai Szemle, 1966. 2,az,
1961. évi III. törvény a Magyar népköztareaság oktatási rend

szeréről. a Magyar Közlöny, 1961. 74. sz.
Falud! Szilárd* Időszerű tantervelméleti kérdések. * Tanulmá

nyok a neveléstudomány köréből 1959. Akadémiai Kiadó,
Bp. I960. 63-112. p.

Faludi Szilárd* A tantervi anyag kiválasztásának elvi elánjai 
az általánosan művelő iskolában. « Pedagógiai Szemle,
1970. 1. ez.

Faludi Szilárd* Időaserü tantervelméleti kérdések. ■ Köznevelés, 
1972. 6. ss.

Farkas György* A tankönyvek esztétikumának pedagógiai funkciója. 

» Magyar Pedagógia, 1965. 6. sz.
Forgács László* A költészet bölcseleté. Kossuth Könyvkiadó,

Bp. 1971. /Esztétikai Kiskönyvtár/
Fridnann, G. * A szeled idő és a munka kielégületlensége.

ш Francia szociológia. Közgazdasági ée Jogi Könyvkiadó,
Bp. 1971. 129-223. p.

Fűkász György* Munka, technika, kultúra. Magvető Könyvkiadó,
Bp. 1972. /Elvek és utak/

Garai László* A szép pszichológiája, a Magyar Filozófiai Szemle 

1962. 4. ss.
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Gáspár László - Sarkady László: Gondolatok a növelés forradal
máról. в Valóság, 1968. 10. ez,

Gilbert, К. E. - Kuhn, H.i Az esztétika története. Gondolat 
Könyvkiadó, Bp. 1966.

Gondos Ernőt Szemtől szembe a szöveggel. » Uj írás, 1970. 7. ss.
Gondos Ernőt Izlésalakzatok. Népművelési Propaganda Iroda 

Bp. 1971.
Gyurcsik Máriát Gyorsuló idő az iskolában. * Valóság, 1971. 3. sz.
Kalász László: Irodalompszichológiai vizsgálatok. Tankönyvki

adó, Bp. 1971.
Hankies Elemért A modem mtielemző módszerekről, a vers kritikák

ról és a tankönyvekről, я Jelenkor, 1971. 9. az.
Hegedűs György: A tankönyvek olvashatósága, Tankönyvkiadó,

Bp. 1967.
Hercegi Károlyt Néhány tapasztalat a szakközépiskolák magyar

irodalmi és nyelvi érettségi vizsgájáról. = Magyartanátás, 
1970. 6. sz.

Hermann István: A szfinx 2*ejtvénye. Gondolat Könyvkiadó, Bp.
1972.

Horváth György» A tananyag és a tankönyv struktúrája. Tankönyv- 

kiadó, Bp. 1972.
Horváth György: Jegyzetek a középiskolai nevelésről. = Társa

dalmi Szemle, 1974. 5. ss.
Jáki Lászlót Szabadidő és pedagógia. * Köznevelés, 1965. 13-14. ez.
Jakobszon, P. M.t Az érzelmek pszichológiája. Tankönyvkiadó,

Bp* 1962. /А szocialista pedagógia könyvtára/
Jauez Béla» As őrseinek nevelésének néhány kérdése. » Pedagógiai 

Szemle, 1952. 2. sz.
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Juhász Gyula 1883-1937* /Emlékezések, dokumentumok/. Sserk.* 

BAku Imre. Akadémiai Kiadd, Bp. 1962.

Kanizsei-Eagy Antal* Magyar irodalom. Irodalomtörténet III.

a IV. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bp. é.n. 5. kiadás.

Kanizsai-Hegy Antal* Útmutató a középiskolák IV. osztálya szá

mára készült irodalomtörténeti tankönyvhöz. ■ Magyartani- 

tás, 1968. 4-5. az. '

Kapusztin, M. P.* Az esztétikai nevelés burzsoá elméletének bí

rálata. « Szovjetszkaje Pedagógijo, 1964. No. 5. CPEM-dok.

Karácsony Sándor* Az irodalmi nevelés. Exodus, Bp. 1941.

Faw»os László: Tóth Árpád, Akadémiai Kiadó, Bp. 1955.

Forgós Pál: Babits Mihály. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1972.

Kelemen -János: A befogódéi magBtartáe mint tevékenységtípus.

«* Kultúra és Közösség, 1974* 2* az.

Kereeztusy Dezső: Az ifjúság esztétikai neveléséről. « Közne

velés, 1971. 14-15. ss.

Király István: Ady Endre, X-ZX. köt. Magvető Könyvkiadó, Бр. 

é.n. /Elvek és utak/

Kispéter András* Juhász Gyula. Akadémiai Kiadó, Bp, 1956.

Kiss Árpád* Az iskolás tanulók megterhelését előidéző egyes té

nyezők vizsgálata. A tanterv ée a tankönyv. * Magyar Pe

dagógia, 1962. 3. ez.

Kiss Kálmán - Komlóssy Ákos* Verselemzés a szakközépiskolában.

» Magyartanitás, 1971. 4-5. ss.

Kiss Kálmán - Komlóssy Ákos* "Mit tehet a költő?" /Néhány XX. 

századi vers értelmezése a gimnáziumban./ = Magyartanitás, 

1972. 2. ss.
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K5.es Kálmán - Komlóeey Ákos« Verselemzés - problémamegoldás.
« 2Ла cs Holnap /Székesfehérvár/, 1973* 1* ea.

Kies Tamás: A Urai mii megközelítése. Tankönyvkiadó, Bp. 1969*
/А tanítás problémái/

Kiss Tihamér* Mit olvasnak szabad idegükben a gimnazisták?

« Magyar Pedagógia, 1972. 3* az.
Klaniczay Tibor* Gondolatok a nemzeti hagyományról. » Kortáre, 

1974. 5. es.
Koriár Pálné* Az általános iskolai irodalomtanítás alakulása 

1945-től napjainkig. * Pedagógiai Szemle, 1958. 2-4. ez,

Konár Pálné* A marxista világnézet elemeinek érvényesítése a ma

gyar nyelv- és irodalomtanításban. « Pedagógiai Szemle, 

1959. 5. az.
Kornár Pálné* A hazai iroda lomtárát áe alakulásának vázlatos tör

ténete a múlt ©zárad 60-aa éveitől 1945-ig. * Tantárgytör

téneti tanulmányok I. Sserk.s Falud! Szilárd. Tankönyvki

adó, Bp. I960. 19-176. p.

Kora ár Pálné* Az irodalom reformjának módszertani alapkérdései.

« Magyartanitáa, I960. 6. az. és 1961. 1. és 2* ss.
Romár Pálné * Irodalomtárátásunk fejlődésének huss éve.

£ Hsgyartanitáe, 1965. 2. sz.
Koraár Pálné - Tihanyi Ferencs A tankönyvek néhány didaktikai, 

metodikai kérdése. =* Pedagógiai Szemle, 1965* 6* ss.
Komid ее z Mihály - Kuruc« Imre# Az iskolareform a megvalósulás 

utján. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1966.
Korszerű esztétikai nevelést? «a Pedagógiai Szemle,1961* 6. ez.
Kortáreak nagy Írókról. Vál,* Lukácey Sándor. Müveit llép Köryv- 

kiadó, 3p. 1954.
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Kosztolányi Dezsőt Hyelv ée lélek. Szépirodalmi Könyvkiadó ,

Bp. 1971.

Körmöcssl László: As ifjúság ée a könyv. * Pedagógiai Szemle,

1970. 2. sz*
Lskita Pál: Középiskolásaink ée az irodalom. Tankönyvkiadó,

Bp. 1962.
Lénárd Ferencs A tankönyvek eredményességének néhány pszicholó

giád. feltételéről. • Pedagógiai Szemle, 1965. 6. es.
Ligetiné Verebély Annas Vizsgálatok az esriéiikai nevelés folya

matáról az általános iskola felső tagozatán. « Pedagógiai 
Szemle, 1971, 2. ez.

Ligetiné Verebély Annas Gondolatok a nevelési Terv továbbfej
lesztéséről. e Pedagógiai Szemle, 1972. 11* az.

Lukács György? Művészet és társadalom. Válogatott esztétikai 
Írások. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1968,

Lukács Györgyi Az esztétikum sajátossága. /Rövidített kiadás/ 

Magvető Könyvkiadó, Bp. 1969* /ölveк és utak/
Makay Gusztáv: Irodalomtanítás. IRodalomianitásunk főbb módszer

tani kérdései. Tankönyvkiadó, Bp. 1967. 2. javított kiad.
Makay Gusztáv: Irodalomtanítás - válságban. » Köznevelés, 1968.

18. ez.
Mánál Péter: A könyv és közönsége. Közgazdasági és Jogi Könyv

kiadó, Bp. 1968.

Marx György: Gyorsuló idő. *= Uj írás, 1968. 1. sz.

Marx György? Iskolák a tudományos-technikai forradalomban.

* Társadalmi Szemle, 1972. 2. sz.
Marx Györgyi Tudomány és műveltség. « Magyar Tudomány, 1974. 6. ez.
Marx, Karls Értéktöbblet-elméletek. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1963.
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Marx, Karl* Gazdaság-filozófiai kéziratok 1844-ből, Kossuth 

Könyvkiadó, Bp. 1971*

Mayer Ferenc* Az érzelmi és esztétikai nevelés problémái a 

szakközépiskolai képzésben* « Középfokú Ssaíbktatás, 1971*

3* az.

Mészáros István* Az esztétikai nevelés szaktudományi alapjai* 

и Pedagógiai Szemle, 1966* 7-8* sz.
igyar nevelés története 1790-1848* Tan- 

könyvkiadó, Bp, 1968* /Egyetemes neveléstörténet 32-35./
Mészáros látván* Az esztétikai nevelés tartalma. « Tanulmányok 

a neveléstudomány köréből 1967* Akadémiai Kiadó, Bp, 1968. 
187-230. p.

Mészáros István: A tevékenység problémái / a korszerű 

nevelésben. = Pedagógiai Szemle, 1970, 6. sz.
Miért szép? Századunk magyar lirája verselemzésekben. Gondolat 

Könyvkiadó, Bp, 1967* 2. kiadás
Miklós Pál* Az oKrasás rangja és értelme - ma ée holnap. « Uj 

írás, 1970. 11, sz.

Miklós Pál* Olvasás és értelem. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1971.

Miklós Pál* A könyv a szocialista műveltségben. Előadás a nem

zetközi Könyvév alkalmából rendezett tudományos üléssza

kon az MTA—n. * Magyar Heraset, 1972. junius 25.

Mit vár a társadalom az iskolai oktatástól? Szerk.* Koraár Pál- 

né. Tankönyvkiadó, Bp. 1962.

Moháesy Károly* A magyar irodalom reformtantervének uj vonásai 

8 szakközépiskolai tanítási gyakorlatban, különös tekin

tettel az irodalmi müvek elemzésére, ** Magyartan!tás, 1971.4-5.sz

Mészáros István* A

ztétikai

*
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Sas Judit* Az olvasást befolyásoló téryezőkről. ■ Uj írás,
1970. 10. sz.

Schiller válogatott esztétikai Írásai, Magyar Helikon, I960.

Seres József - Szappanos Balázs* Verselemzések. Tankörvkiadó, 

Bp. 1970.

Sipos Lajos* "Harcolni nem tudok evvel a csőcae ékkel

/Babits Mihály az ellenforradalom első hónapjaiban./ * 

Irodalomtörténet, 1974. 1. sz.

Sipos Tamás* Irodalom a képernyőn. Műhelytanulmány* MRT Tömeg

kommunikációs Kutatóközpont kiadása, Bp. 1974. ДШТ Szak- 

könyvtár/

Snow, C.P. t A tudományos forradalom. «» Fizikát Szemle, 1968.
4. az.

Sőtér István* Babits Mihály. - Kortárs, 1959.
Stenczemé Forgács Anna* Komplex esztétikai nevelés a gimná

ziumi irodalomtanításban. Tankönyvkiadó, Bp. 1974. /А ta
nítás problémái/

Suchodolokí, Bogdan* Az esztétikai nevelés időszerű problémái, 

я Kwartalnik Pedagogiczny, 1959. Ко. 1. OHfll-dok.
SuchodoSci, Bogdan* A jövőnek nevelünk. Tankönyvkiadó, Bp.

1964. /А szocialista pedagógia könyvtára/
Suráryi Imre; A rádióesztétikai nevelésről. «= Pedagógiai Szemle, 

1962. 2. sz.
Szabó Lőrinct A költészet dicsérete. Szépirodalmi Könyvkiadó,

Bp. 1971.
Szalai Sándor* A társadalomtudományok és korunk fő feladatai.

» Valóság, 1975. 6. sz.
Szántó Miklós* Életmód, művelődés, szabadidő. Akadémiai Kiadó, 

Bp. 1967.

rt• • •
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Ssarka József* Szocialista munkaiskola« = Magyar Pedagógia,
1961* 4. ss*

Szarka József* A nevelés növekvő szerepe a specialisms építésében* 

и Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1965* Abadéstoi 

Kiadó, Bp. 1966. 9-28* p*
Szarka József* A nevelési tapasztalatok feltárásának módszerei

ről* /А megfigyelés/ ** Magyar Pedagógia, 1970* 1* sz.
Szathnáry Lajos* Heve lés az irodaion olvasására* « Tanulmányok 

a neveléstudomány köréből 1961. Akadémiai Kiadó, Bp*
1962. 353-384. p.

Szekeres József* Az esztétikai nevelés a szakközépiskolába»*
* Középfokú Szakoktatás, 1971. 2. ss*

Saent-Györgyi Albert* Tanítás és bővülő tudás. ■ Fizikai Szemle, 
I960. 6. ss*

Szent-Györgyi ALbert nyilatkozata a Búvárnak. « Búvár, 1972.
5. ss.

SZerb Antal* Gondolatok a könyvtárban. Magvető Könyvkiadó, Bp.
é.n*

Szerdahelyi István* ízlés és esztétikai Ízlés. «= Magyar Filozó
fiai Szemle, 1973. 5-6. ez.

Tananyagcsökkentés a gimnáziumban. Magyar irodalom. Ím Gimná
ziumi Osztály, Bp. 1973.

Tanterv és Utasítás a gimnáziumok számára. Magyar nyelv- és
irodalom. Sserk.* Benezédy József. Tankönyvkiadó, Bp. é.n.

Tanterv és Utasítás a szakközépiskolák számára. Magyar nyelv- 

irodalom. Szerk.* Hercegi Károly. Tankönyvkiadó, Bp. 1968.
Tanulmányok az általánosan képző iskola tantárgyi feladatai

köréből. Szerk.* Falud! Szilárd. Tankönyvkiadó, Bp. 1959.
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Török Tamás: A rádió színpadán, MRT Tömegkommunikációs Kutató- 

központ kiadása, Bp, 1970, /MRT Szakkönyvtár/
Tüskés Tibor: Irodalmi neveié© a tanórán kívül. Tankönyvkiadó, 

Bp, 1969. /А taMtás problémái/
Tüskés Tibor: Milyennek szeretném látni irodalomtanításunkat?

» Köznevelés, 1972, 12. sz.
Tvardoveskij: Tantárgy, amely az öntudatot alakítja, *= Kagyar- 

tanitás, 1961, 2* ss.
Tyeplov: A művészi nevelés lélektani kérdései. « Izvesztyija 

Akagyémii pedagogicseszkih nauki RSZFSZR, 1974, Ко. 11. 
OPKM-dok*

Útmutató a tanulói terhelés csökkentéséhez. Magyar irodalom.
MM Szakoktatási Főosztály, Bp. 1972.

Vág Ottó: A tanköryvkészités elméleti alapkérdései. « Pedagó
giai Szemle, 1961. 7-8, ez.

Vág Ottó: A tankönyv metodikai koncepciójának kialakítása. 

m Pedagógiai Szemle, 1961, 9, sz.
Vág Ottó: A nevelés szerepe a személyiség alakításában, в Ma

gyar Pedagógia, 1964. 2. ez.
Vajda László: Irodalomelemzés és nevelés. в Pedagógiai Szemle, 

1964. 1. sz.
Vanazlov: A szép problémája. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1958.
Varga Zoltán: A kulturális nevelomunka tapasztalatai egy szak

középiskolában. « Pedagógiai Szemle, 1974. 10. ss.
Várhidi Gyaláné: Irodalomtanítás a szakközépiskolában. Tankönyv- 

kiadó, Bp. 1973* /А tanítás problémái/
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Vendégh Sándor* Az általános ée szalon»i művelődési anyag kor
szerű tartalma, aránya, kapcsolata a szakközépiskola tan
tervében, e Pedagógiai Szemle, 1972, 1, sz,

VigotszkiJ* Müvészetpsziehológia. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1969.
Vitányi Iván* Művészeti nevelés az iskolában, = Élet ée Iroda

lom, 1974. Julius 13.
Weöres Sándor* Tüzkut. Magvető Könyvkiadó, Bp, 1964,
Weöres Sándor* Egybegyűjtött Írások I-II. köt. Magvető Könyv

kiadó, Bp. 1970.
Xantue Gyula* A középiskolai korszerű ©sáétikai nevelést meg

határozó társadalmi igények. » Pedagógiai Szemle, 1961*
9. az.

Zrinszky László* A szocialista humanizmusra nevelésről. » Pe
dagógiai Szemle, 1965. 4, sz.

Zrinszky László*, Az islés fejlődésének ellentmondásai. « Pe
dagógiai Szemle, 1966. 1. ss.

Zrinszky László* A tudományos világnézet iskolai megalapozá
sának néhány elvi kérdése. « Tanulmányok a neveléstudomány 

köréből 1967. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968. 161-186. p.
Zrinszky László* A nevelés időszerű feladatai. * Pedagógiai 

Szemle, 1973. l.sz.
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tanulóknak, hogy as igazi forradalmi masatártóо mindig a nép- 

őri. végzett internacionalista tettben nyilvánul 
forradalommég a haladó polgári Írókat is magával ragadja.
10* Kiportok a üanácsköztároaeágrél riport
11. Juhász Gyula* Májusi óda
12. Tóth Árpád* Az uj Isten

g, s hogy a

Uz* s képek, politikai plakátok K.t Tanácsköztársaság
X.
2.

III• A két világháború közötti kor шаяуаг irodalma
1. Móricz Zsirmond
Oktatási cél: A kor legnagyobb prósairójónak küzdelme az elmaradott

ság, az elnyomás ellen* a polgári realizmus fejlődése Magyarországon.
Ueveiégi cél* A konzervativizmus, az elmaradottság, a korrupció elleni 

harcra nevelés, a jellemen magatartás tisztelete.
13. Irodalmi élet Magyarországon Szemelvények Karinthy parddi- M&.e A íiewyorktól a Hungáriáig K. * Kor thy-korszak

álból* Illyés*A puszták népe
X.
3. 1919-1945 között 

14. Móricz* Tragédia
/Kávéházi élet/

Se.* képek Móricz életéből K.* Realista hagyományok 

naturalizmus4, 15,
16.1 Móricz* Rokonok

JXI. 17 

1. 18. Móricz* Barbárok

2* A Hyugat költői 
Oktatási célt A kor költőinek művészi-emberi sajátosságainak bemutatása,• W/n

о ezáltal a haladó polgári magatartás korlátáinak a megkutatása* 

Nevelési cél* A tanulók érezzék át az individualizmus önzését, valamint

í

a vivődő emberi magatartásban jelentkező erkölcsi felelősségtudatot. 

XI, 19. Babits* A lirikue epllógja Se* * képek Babits életébőlIn Horatium* 

szubjektív idealizmus
K. * impreoeeionizmuo, szimbolizmus 

expreaszionizmus 

vérvörös csütörtök* Ady, Petőfi
2.
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Sí.i Magyar költő 919-ben20. Május 23 Kákoepalotán 

3» 21. Qlgmy a siralombazban
Jónás könyve

22. Kosztolányii Boldog, szo
morú dal

4. 23. Kosztolányis Fürdés
2 24« Tóth Árpád 3 Meddő órán,

Blégia egy rekettyebokorhoz 

XII. 25* Boti sugárkoszoru
1. 26. Juhász Gyulai tiszai csönd

Milyen volt...
2. 27* Tápai lagsi, Uj vallomás 

28# Összefoglalás

Huavét előtt
K.í fasizmus, ellenforradalmi

korszak
K. a mai magyar1 irodalomBis# 8 képek Kosztolányi éle

téből
K.8 Maupassant-novellákfreudizmus

Jó éjszakái!
;c!

; 'v#j
■k>

Babits? Ősz és tavasz közt 

Kosztolányi«Szeptemberi áhitat 

Tóth Árpád 8 belektől gélekig 

Júliaoz Gy.* Flatábknak

üz.c lemezhallgatás

í

3. 29. I. dolgozat \

30.
jb

3. József,, At\m
Oktatási cél8 A szocialista költészet tartalmi gazdagság» formai sokszí

nűségben magasrendü művészetet hoz létre# 

hévelégi cél8 A proletár költészet emberi teljességének megéreztetét*. A 

szocialista forradalom állítja helyre a megbomlott külső és belső 

harmóniáts szocialista humanizmusra nevelés.
31# József Attilas Aki szegény..#

\

és.s képek, emlékek József 

A-ról,visszaemlékezések
K.8 baloldali mozgalmak a 

Horthy-korszakban
X#

Tináé szívvel
32. Favágó, By ár
33. )Külvárosi éj «

2. 34.

í
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35. Шг kétmilliárd
36. Ode

3. 37. munkások 

36. A város peremén 

39. A Punánál
II. 4С. Levegőt!
1. 41. Hazán 

42. összefoglalás

4. í^üqjafebh
Oktatási cél 8 Az antifasiszta lira kiemelkedő alkotásainak a bemutatása 

nevelési cola A fasizmus minden emberi értéket elpusztít, az ellene va
ló harc minden embernek kötelessége.

2. 43. Töredék, Levél a hitveshez Hem tudhatom
44. Erőltetett menet, Razglednicák
45. ̂ 11. dolgozat

K. a tudományos szocializmus
világnézetünk alapjai:'rt. I

K.3 Ady

Se.: lernezhallgatás

Sz.3 képek a lágerek életéből K,s Fasizmus, antifasiszta
mozgalmak

46.^3. \ f;

IV. ишд viláfArodBlna 

Oktatáoi cél» Kapjanak a tanulók áttekintő képet a szocialista és a 

polgári irodalom II. világháború utáni törekvéseiről. 

nevelési cél» Az emberi élet értelmének mepautatásával a szocialista 

humanizmus érzésének továbbfejlesztése.

Szemelvények a Hagyvíá; Sz.: modem művészet 
cimü folyóiratból

K.» a két világrendszer harca47. Áttekintő kép napjaink világ
irodalmáról

43. Solohov* Emberi sors
49. Hemingway i Az öreg halász és 

a tenger
50. Szemelvények az "uj hullám" 

költészetéből

3.

Sz,8 film 

Sz.t film4.

Jevtusenko, Voznyeozenszkij, 
Vinokurov 1-2 verse

ü
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MELLÉKLET II.

Őrevázlatok

"A Ilyugat költői" tantervi téma tanításához 

a szakközépiskolák IV. osztályában
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19. óra

Tananyag: Babits Mihály: A lírikus epilógja 

Oktatási cél: A polgári származású, nagy műveltségű fiatal 

költő pályakezdésének a bemutatása.
Nevelési eél: A "soha raeg-nem-elégedés", a mindig uj és uj

célok kitűzése, és a harc ások negvaLősitásáért 

az emberi fejlődés, haladás egyetlen útja.

Ismétlő kérdésekMi volt a század elejének legjelen
tősebb irodalmi lapja? Alkotói kö
zül kikkel ismerkedtünk meg eddig?
Mi volt a lap jelentősége? Milyen tö
rekvéseknek adott hangot?
A mai alkalommal a lap újabb költői
vel való foglalkozást kezdjük 

Elsőként Babits Mihály néhány köl
teményével fogunk megismerkedni.
Babits pályakezdésének néhány fontosabb

Motiváció
Célkitűzés

Tanári magyarázat 
Szemléltetés 

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont

adata, dokumentuma
In Hóra t iura
Mi a költemény vissza-visszatérő 

lapgondolata?
A horatiusi idézetet hogyan értelmez
hetjük? Milyen költői célt fogalmaz 

(g a versben Babits? Mi az általános 

emberi jelentése ennek a gondolatnak? 

Milyen formában fejezi ki ezeket a gon
dolatokat? Mi a klasszikus forma jelen
tősége? 1

Rövid megbeszélés
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Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont
A lírikus eoilóíg.ia
Milyen uj, szokatlan tartalmi és for
mai jegyek figyelhetők meg a költemény
ben?
Milyen a versformája a költeménynek?
A korábban tanult klasszikus szonettől 
mennyiben tér el ez a forma? Miért áll 
az ölelkező rim helyett keresztrim?
Mit fejez ki ez a szabadabb forma? 

Milyen feszültséget hordoz az 1, vers
esek? A 2. strófa milyen gondolatot fo
galmaz meg? As 1. szakasz melyik so
rához kapcsolódik? Milyen költői esz
közzel teszi nyomatékosabbá a gondola
tot? Milyen a hangulata a szakasznak?
A szubjektív idealizmus értelmezése, 
utalás Babits ifjúkori filozófusi esz
ményeire s Hietzsche, Schopenhauer*
A terzettek milyen hangulatot kelte
nek bennünk? Milyen eszközök alakít
ják ki est s pesszimista hangulatot?
Mit mondanak esek a sorok tartalmilag? 

Hol érzünk feszültséget a költemény be
fejező részében? Mit mond nekünk e köl
temény? Mit jelent a költemény cime 

-az elemzés alapján?

Elemzés

Tanári magyarázat
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©1 a tankönyv-As 1. csoport öl
ből A lírikus epilógjáröl Írottakat,

Csoportmunka

vess© össze a mi elemzésünkkel és fő
ig as álláspontját! A 2. cso

port a két vers alapján Írje le, hogy 

milyennek képzeli Babits további pá
lyáját! A 3« csoport olvassa el ©

messse... c. verset, álla
pítsák meg, hogy milyen kifejezőesz
közöket alkalmaz Babits, s mit tud ki
fejezni velük!
A csoportok beszámolnak munkájukról.

galmasza

Hessse . . .

Összefoglalás

20. óra

Tananyáit Babits Mihályi Május huszonhárom Rákospalotán 

Oktatási cél: ”A mindene éget vágyon versbe venni” gondolat 

hogyan bontakozik ki Babits költői pályáján. 

nevelési cél: Az erkölcsi felelősség, az ember tisztelete a 

forradalom igenléséhez vezet el. A vívódás, a 

belső harc erkölcsi felelősséget takar, min
denkinek meg kell vívnia a maga belső harcát.

Milyen rendhagyó ars poeticával jelent- Ellenőrzés 

kezeit a fiatal Babits? Milyen megálla
pít ásókat vontunk le pályájának várha
tó alakulásáról?



- 177 -

Az alsó' kötetben milyen világot fe
dezett fel? Részük meg, hogy a magyar 

századelő egyik legjelentősebb munkás
tüntetése milyen érzéseket váltott ki 
Babitsból, aki ekkor Rákospalotán tanít? 

Május huszonhárom Rákoaoalotán 

Figyeljük вше a költemény hangulatának 

és a kifejező eszközöknek a változásait! 

Milyen a költemény versformája? Milyen 

műfajnál a leggyakoribb a disztichon? 

Milyen az első sorok hangulata? Milyen 

mondatokat találunk itt? Melyik Babits 

versre emlékestet? Iliben tér el mégis? 

Mi itt a funkciója a hiányos mondatok
nak? Melyik modern stílusirányzatra is
mertetek rá? Hogyan változik meg a kö
vetkező sorok hangulata? Mit fejes ki a 

két rész közötti ellentét? Melyik jelző 

jellemzi legjobban a költő helyzetét, 

hangulatát? Miért? As I. rész befejező 

sorai melyik költőnket idézi meg? 

lyik versére gondoltok?
А II. rész kezdő sorai melyik költőn
ket juttatják eszetekbe? Melyik köl
tőnk irt igy a forradalomról?
Milyen álláspontot foglal el Babits 

a forradalom kérdésében? Mivel indo
kolja ezt? Mi okozhatja a fessültsé-

MOtiváció
Célkitűzés

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont

Elemzés

Koncentráció -
Adyt Rohanunk a forrada
lomba
Koncentráció - Petőfi
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get a költeményben? Milyen magatar
tási jegyeket fedezhetünk fel?
As emberiség iránti felelősségérzet, 

as ember tisztelete inditja Babits 

Mihályt a háború ellen is. Késsünk 

meg ebből a korból is egy költeményt! 

Huevét előtt
Figyeljük meg, ho^ milyen uj formai 
jegyek találhatók a költeményben!
Mi a költemény központi gondolata? 

Milyen költői esskös segitségévcl f< 

jesi ki est a gondolatot Bábits? Mi
ért törik azét a forma? Mi okossá a 

költemény hatásosságát?
Hogyan értékelhetjük Babits állásfog
lalását?
Pacifizmus, Babits pacifizmusa.
As eddig tanult versek alapján álla
pítsuk meg, ni jellemzi Babits költői 
stílusát és emberi magatartását!

Tanári magyarázat

Bemutató olvasás 

llegfigyáLési szempont

Rövid elemzés

Tanári magyarázat 

Összefoglalás

21. óra

Tananyag? Babits Mihály? Cigány a siralonhásban; Jónás könyve 

Oktatási cél: Babits költészetének alakulása a Horthy-korban. 

Nevelési cél? Az "Írástudók felelősségére" nevelés.
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Babits életútjának alakulása a Tanács- 

köztársaság bukása után,

Ыастаг költő 919-ben - részletek 

Вeszük meg, hogy as ömarcangoló, ví

vódd költő hogyan látja saját költé

ssé tét, s miben látja a költő felada

tát a fasizmusban!

Cigány a siralonhásban 

Figyeljük meg a formai-hangulati vál

tozásokat öregkori lírájában!

Milyen a költemény hangulata? A köl

tői képek hogyan fejesik ki est? A 

versformát hogyan jellemezhetjük? 

Hogyan jellemzi saját költői fejlődé

sét Babits? Kikkel érés együtt Babits? 

Hogyan jellemzi a kort? Hogyan értel

mezzük a befejező versszakot? 

líéssük meg, hogy ez a tanácstalanság 

hogyan alakul át ismét felelősségvál

lalássá a Jónás könyvében?

Jónás könyve
Hogyan viszonyul a költő Jónáshoz?
Mit példás Jónás? Az iróniának milyen 

eszköze it figyelhetjük meg? Milyen 

a költemény végső kicsengése?
Mi a költő feladata? Miért nem bisik 

Babits a költői ssó erejében?
Szabó Lőrinc Babitsról

Tanári magyarázat

Szemléltetés
Célkitűzés

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont

с i it*l2Íí

Réez-célkitüsés

Bemutató olvasás - 

Részletek, as egyes 

részek megbeszélésével

Szeüléltetés
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írásbeli házi feladat1. Az In Horatiumban foglaltaknak 

mennyiben felelt meg Babits költésze
te?
2. Mit mond nekem Babits Mihály köl
tészete?

22. éra

Tananyag; Kosztolányi Dezsői Boldog, szomorú dal 
Oktatási cél: Kosztolányi költészetének felvillantása 

Hevelési cél: Az egyéni boldogsághoz szükséges, hogy fiatal
kori álmainkat, ha azok igaz és szép álmok, ne 

adjuk fel felnőttként sem.

A házi feladat megbe
szélése 

Motiváció

Mit mond nekünk Babits költészete?

Hogyan jellemeztük Babits magatartá
sát?
A ni alkalommal a homo moralisszal 
szemben a homo aestheticusssal, Kosz
tolányi Dezsővel ismerkedünk 

Kosztolányi költői pályájának néhány 

adata, dokumentuma, versréezletek. 

Mint aki a sinek közé esett

Célkitűzés

Tanári magyarázat 
Szemléltetés

• » ♦

Az utolsó sor hogyan jellemzi Kosz

tolányi költészetét?

Ének Virág Benedekhez - Kosztolányi
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háború alatti magatartása 

Boldog, szomorú dal 
A cin és a költemény hangulata ho
gyan keocsolódik össze?
Próbáljuk meg értelmezni a elmet! 

Hogyan kezdődik a költemény? Milyen 

dolgoknak a birtokosa a költő? Milyen 

gondolat szakitja meg a felsorolást? 

Milyen a hangulata ezeknek a felsoro
lásoknak? Hl okozza, hogy nem érzünk 

büszkeségei, boldogságot? Milyen esz
közöket alkalmaz Kosztolányi a bánat 
ellen? Hogyan alakul a vers rimelése? 

Mi a célja a vei«zenének? Hogyan vál
toznak meg a befejező sorok? Hogyan 

értelmezzük az utolsó két sort?
Mit mond nekünk a költemény ?

Hogyan értjük a vers elmét most?

A Kosztolányi által megénekelt prob

léma napjainkban is előfordulhat? 

Készünk rá egy mai verset!

Каст László; Az angyal és kutyák 

Milyen

tő a témát? Mit jelképez az angyal, 

о mit a kutya? Melyik a költemény 

kulcssora?

Hallgassuk neg még egyszer Kosztolányi 

versét művészi tolmácsolásban!

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont

Részlet műelemzés

Koncentráció - mai iro-
zközzel jelen®! meg a kői dé lom

Hanglemez
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23. óra

Tananyag: Kosztolányi Dezső: Fürdés
Oktatási cél: Felvillantani Kosztolányi prózairól művészetét 

Az Írásbeli kifejezőkészség fejlesztése.
HEvelési cél: Felelősségre nevelés: az ember felelős tetteiért.

Ellenőrző kérdésekKosztolányi költészetének milyen jel
lemzőivel találkoztunk az elmúlt órán? 

A Boldog, szomorú dal a költőnek milyen 

tulajdonságait mutatta meg nekünk? 

Kosztolányi nemcsak költő, hanem pró- Motivéció
salró is volt. Prózája egyenrangú lí
rájával. Sokat foglalkozik elméleti 
kérdésekkel is. Nézzük meg, hogyan ir 

a prózairás művészetéről?
Egy és más az írásról - részletek 

Prózairó művészetéből egy novellával
Szemléltetés
Célkitűzés

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont 
Elemzés

Fürdés
Figyeljük meg a novella megformálását? 

Mi ragadja meg a stílusból leginkább 

a figyelmünket? Kinek a stílusára em
lékeztet a novella? KI talál felesle
ges mondatot a novellában? Milyen a no
vella szerkezete?
Milyen az apa jeli* ? Hogyan tudnánk 

röviden jellemezni a fiát? Milyen a két-
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Tóth Árpád helye a nagyár irodalomban 

Babits Mihály Tóth /rpádról 

Jó é.iaaakát!

Tanári magyarázat 
Szemléltetne
Otthoni elemzés

26. óra

Tananyaga JUhász Gyűlés Tiszai csönd; Milyen volt...
Oktatási céls Juhász Gyula költészetének a megienertetése 

revelesi cél: A magányosság gyötrő érzésének as átéletése a 

tanulókkal, hogy mindig törekedjenek tartalmas 

emberi kapcsolatok kiépítésére.

Az eddig tanult három költőnél megfi
gyelhettünk egy közös vonáát, a magá- 

ry osságot. Ez fokozódik a Szegeden élő 

Juhász Gyulánál.
Ismerkedjünk meg az ő költészetének is 

néhány darabjával!
Juhász Gyula pályakezdésének néhány ada
ta, dokumentuma.
Tiszai csönd
Figyeljünk a költemény formai elemeire 

is! Milyen érzést szólaltat meg a költő? 

A versforma hogyan segíti est elő? Mi
lyen a költemény ritmikája? Rimeléae? 

Milyen hangrendüeк a rimek? Milyen jel
zőket találunk as első két sorban? A 2.

Motivációs

Célkitűzés

Tanári magyarázat 
Szemléltetés 

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont 
Elemzés

ver
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vereszakban a seneszónaк ml a funkci
ója? Milyen ez a zene?
Figyeljük meg részletesen a 4. strófa 

ritmusát! Hányféleképpen ritmizálbaijuk? 

Milyen eszköz fokoz 

A befejező részben a költő milyen esz
közzel jeleníti meg önmagát? A vers utol
só szava mit fejez ki? Milyen költőnek 

ismertük meg Juhász Gyulát ebből a vers
ből? Tóth Árpádnak ki volt a társa a 

magányban?
Juhász Gyula Anna-szereÍme 

Milyen volt
Figyeljük meg, hogy a költő milyen esz
közökkel adja át az érzést, a hangula
tot az olvasónak!
Ilit érzünk a költemény legjellemzőbb 

vonásainak? Mi ragadott meg legjobban 

a versben? Miről *8zől" a költemény? 

Mivel fejezi ki szerelmét Juhász Gyula? 

Milyen szerelem Juhász Gyuláé? Milyen 

ez a visszaemlékezés? bézsük meg, mi
lyen eszközöket alkalmas Juhász Gyula, 
hogy mi is átélhessük érzéseit!
Milyen az egyes versszakok felépítése? 

Figyeljük meg a magánhangzók és a más
salhangzók eloszlását! Milyen jelzőket 

használ? Milyen a vers riraeléee? Mi a

itt a verszerét?

Motiváció

Tanári 'magyarázat 

Bemutató olvasás 

Megfigyelési szempont
a a a

Elemzés
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rirceк funkciója?

Foglaljuk össze azokat a tartalmi és 

forrni vonásokát, melyeket ebből a két 

versből levonhatunk, Juhász Gyula köl

tészetére vonatkozóan! Milyen költői 

eszközöket használ leginkább? Ezek a 

tulajdonságai mennyiben rokonitják a 

Eyuget többi költőjével?

Összefoglalás

27* óra

Tananyag: Juhász Gyula: Tápai lagzi; Uj vallomás 

Oktatási cél: Juhász Gyula közéleti költészetének a bemutatása 

kevelsai cél: Á legmagáiyosabb ember /költő/ is társakra lel
het, ha a forradalom eszméit magáévá teszi, ha 

az elnyomottak, a kisemmizettek felemelését te
kinti feladatának, S csak ez adhat reményt ez 

életnek*

Juhász Gyula költészetének milyen vo
násaival találkoztunk?
Hogyan jelentkezett ez az elmagányoso
dás a Milyen volt... o* költeményben? 

Elemezze a Tiszai csönd c. verset tar
talmi és formai szempontból 
Kik jelenthetnek társat a nélkülöző, ma
gányos vidéki költőnek? Merre vezethet

Ellenőrzés

1. felelő

2. felelő
• • •

Motiváció
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a költő útja?
Készük meg, hogyan alakult Juhász Gyula 

élete ée költészete a továbbiakban, mi
ly en új, a kortárs költőktől is megkü
lönböztető vonások jelennek meg lírájá
ban!
Egy költeméiyét ez általános iskolában 

tanultuk. Elevenítsük fel!
Га таг ry ár 191В.
Figyeljük meg, hogy a hasonló költői 

fórra milyen uj tartalmat tud megjele
nít ©ni!
Milyen érzések váltakoznak a költeményben? Rövid megbeszélés 

A költői eszközök hogyan segítik azt 

©lő?

Juhász Gyula 1918-19-bon 

Hogyan alakult az eddig tanult költők 

sorsa a Tanácsköztársaság bukása után?
Juhász Gyula a Horthy-korban 

fánál lagzi

Figyeljük meg, hogy az addigi leiró 

versektől miben különbözik ez a köl
temény?
Kik állnak a költemény középpontjában?
Milyen igéket találunk a költeményben?
Milyen hangulatot árasztanak a hangútér
ző, hangulatfeető szavak? Milyen álla
tok szerepelnek a véreben? Hogyan fokozó-

Célkitüsés

Bemutató olvasáa 

Megfigyelési szempont

Tanári magyarázat
Motiváció

ianári magyarázat 
Bemutató olvasás

Megfigyelési в sampont

Elemzés
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dik a feszültség e versben? Milyen 

"csendet1* találunk itt? Hasonlítsuk 

össze a Tiszai csend, a Magyar nyár 

1918 és ennek a versnek a "csendjét"! 

Milyen különbséget találunk? Miért i- 

lyen tragikus a költemény hangja? Ho
gyan értelmezzük a költemény befejező 

sorát? Milyen értelmet kap a sor? Mi 
a funkciója a verset lezáró három pont
rak? Mit tanultunk a tragédia látásáról? 

Készük meg, hogy a reménytelenségből ho
gyan emelkedik ki JUháss Gyula, kik
ben bizik, kik adnak reményt neki, hogy 

a jövő szebb less!
Щ vallomás
Milyen osztályban bizik Juhász Gyula?
Az ember milyen tulajdonságai alapján 

renénykedik?

Motiváció

Művészi bemutatás,lemez 

Elemzési szempontok az 

otthoni feldolgozáshoz

28, óra

Taranyag» Összefoglalás - a Kyugat költői
Oktatási céls A tanulók lássák a Nyugat költőinek jelentőségét, 

helyét a magyar irodalomban,
nevelési cél» A haladó polgári művészet által megszólaltatott 

erkölcsi felelősség, mely a konkrét cselekvésig 

ritkán jut el, ébressze fel a tanulókban a közös-
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Bégben végsőtt értelmes emberi munka vágyát, as 

ember tiszteletét, as emberiség iránti felelőssé
get f a szépség szeretetét és megbecsülését*

Összefoglaló kérdések - 

Osztályfoglalkozáe
Milyen közös emberi tulajdonságokkal 
rendelkeztek költőink? Költészetüknek 

milyen közös vonásai vannak? Milyen ro
kon témákkal találkozunk náluk? Mi volt 

a szerepük korukban? Hogyan kapcsolódtak 

Ady költészetéhez?
Babits milyen egyedi vonásokkal rendel
kezik? Költészetének és magatartásának 

mik a legjellemzőbb vonásai? 

без és tavasz között 

Kosztolányit miért nevezhetjük homo 

aestheticuenak? Hogyan jelentkezik ez 

müveiben?
Szeptemberi áhitat
Tóth Árpádot miért nevezik a szépség 

költőjének? Mi költészetének, életének 

legnagyobb tragikuma? Hogyan jelenik ez 

meg költéssetében?
Lélektől lélekig

Hanglemez

Hanglemez

Hanglemez

Juhász Gyulát miért tekintjük s leg- 

félreiemertebb magyar költőnek? Miben 

haladta meg kortársait? Miért tudta a 

reményt, az emberiségben való hitet 

megszólaltatni?
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