
Házi olvasmányok elemzése a középiskolai Gard, G. В. Shaw, Thomas Mann egy-egy 
irodalomtanításban. 2. átdolgozott kiadás, művén át Solohovig tartó sorozatban elem-
Szerkesztette: Lengyel Dénes. Bp. 1967. zik a szerzők rövidebb-hosszabb, — elsősor-
Tankönyvkiadó. 316 1. ban módszertani — tanulmányaikban, míg a 

magyar irodalomból Eötvös: Magyarország 
örvendetesen, de még mindig nem a ki- 1514-ben, Arany: Buda halála, Jókai: Az arany 

vánt mértékben kibontakozó módszertani ember, Kaffka Margit: Színek és évek, Illés Bé-
szakirodalmunk egyik sikeres — második la: Ég a Tisza, Nagy Lajos: Kiskunhatom, 
kiadását megért — kötetéről kell szólnunk. Móra Ferenc: Parasztjaim, Móricz: A botdog 
Bár a munka a középiskolai, főként a gim- ember, Lengyel József: Igéző és Darvas 
náziumi irodalomtanárok számára készült József: Részeg eső c. munkáit vizsgálják. 
elemzésgyűjtemény, — az irodalomtudomány A műelemzések a kötet rendeltetésének meg-
felől nézve sem illik közömbösen, kézié- felelően irodalompedagógiai célúak. Nem meg
gyintve napirendre térni fölötte. Nem illik újított vagy éppen új kritikák, hanem 
azért, mert legalább elvileg nem lehet kö- az irodalomtudomány művelői által írott 
zömbös az irodalomtudomány és annak szakcikkek, monográfiák ismeretében készült 
művelői számára mindaz, ami az irodalom- s az iskolai irodalmi nevelés szolgálatában 
tanítás folyamatában az iskolában történik, álló elemzések, fgy van ez rendjén. Irodalom-
noha gyakorlatilag — sajnos — tökéletesen történetírásunk újabb eredményeit ilyen 
az. Pedig nem ártana olykor arra is kissé transzformáció útján tehetjük a közép
odafigyelni: milyen a felnövő ifjú nemzedékek iskolai tanárok százainak hozzáférhetővé, s 
olvasottsága, irodalmi műveltsége, ízlése, — egyúttal így járulhat hozzá az irodalomokta-
hogy a kialakulóban levő szocialista nemzet tás az élményi, eredeti művek ismeretén 
tudatában van-e és milyen szerepe van az alapuló irodalmi kultúra megalapozásához, 
irodalmi műveltségnek, az olvasottságnak. Az elemzések természetesen különböző szín-

E néhány szenvedélyes mondatot ez vonalúak. A legsikerültebbek azok, amelyek 
a sok jószándékkal, irodalomtanári felelős- a szóban forgó művet a maga irodalomtör-
séggel írott és szerkesztett elemzésgyűjte- téneti s esztétikai komplex egységében vizs-
mény váltotta ki belőlem. A szerzők a kö- gálják. Ilyenek a kötetben Timár Györgyné, 
zépiskolában előírt ún. kötelező és ajánlott Hanzséros György és Lengyel Dénes elemzései. 
házi olvasmányok közül válogattak a magyar Reméljük, más megjelenendő hasonló jel
es világirodalomból. 26 művet elemeztek, legű munkák is hozzájárulnak majd iskolai 
hogy a tanároknak iniciatívát adjanak, 16 irodalomoktatásunk korszerűsítéséhez, esz-
világirodalmi és 10 magyar regényt, drámát, mei és esztétikai erejének, oly gyakran s oly 
elbeszélő költeményt. A világirodalmat méltatlanul feledett emberformáló hatásának 
Shakespeare Lear királyától Schiller, Balzac, fokozásához. 
Gogol, Hugo, L. N. Tolsztoj, R. Martin du Pálmai Kálmán 


