
TANKÖNYV — EGY A HUSZONHÉT
KÖZÜL

Örömmel olvastam a Heti Válasz augusztus 28-i
számában Zsuppán András írását az „állami tan-
könyvek” megjelenéséről. Jó hír, hogy „elképesz-
tően rövid idő alatt” elkészült a tervezett sorozat
62 kötete, köztük 27 tankönyv. Öröm olvasnunk,
hogy olyan jól sikerült tankönyvek vannak kö-
zöttük, mint az a kettő, amelyet Zsuppán András
bemutat. A véletlen úgy hozta, hogy nekem a 27
megjelent tankönyv közül egy másikkal támadt
közelebbi kapcsolatom, s ennek inkább a hibái tűn-
tek szemembe. A kritikai eszmecsere kibontako-
zása érdekében talán hasznos lesz, ha észrevéte-
leimet közzéteszem.

Az ötödikeseknek szánt „Irodalom” könyvet tan-
anyagfejlesztőként Csontos Attila és Legeza Már-
ton, vezetőszerkesztőként Valaczka András, alko-
tószerkesztőként Varga Anna jegyezte. A könyv —
tartalomjegyzéke szerint — hét részre tagolódik:
Mesék, Petőfi Sándor: János vitéz, Család, Szülőföld,
Versek, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Regény-
rész letek. Mindegyik rész tartalmaz olvasásra,
elemzésre szánt szemelvényeket, velük kapcso-
latos ér telmező, magyarázó szövegeket, továbbá
az olvasott szövegekkel kapcsolatos, de általános
érvényű megállapításokat az irodalmi műfajok-
ról, a verstan alapjairól. Az egész kötet végén Élet-
rajzi vázlatokat találunk, Fogalomtárat, továbbá
egy kis Ráadást. Minden fejezet végén van egy-
egy összefoglalás.

A könyv felépítéséért bizonyára nem a szerzők
felelősek, hanem a tanterv készítői. Mindeneset-
re szembeötlő, hogy a fejezetcímek nem egészen
illenek egymás mellé. Hiszen mesékben is szó esik
a családról, versek meg találhatók az első négy fe-
jezetben is (A János vitéz egészében versben író-
dott), így különösnek tetszik, hogy az ötödik fe-
jezetnek Versek a címe. (Talán jobb lett volna Mai
költők verseiből címet adni ennek a fejezetnek.) Az
első két fejezet ésszerűen kapcsolódik egymáshoz,
hiszen a János vitéz maga is mese, méreteiben, köl-
tői rangjában különbözik az előző fejezetben
bemutatott művektől.

Ha a két első fejezetet együtt szemügyre vesszük,
kissé aggódni kezdünk amiatt, hogy ez a két rész
az egész könyvnek több mint felét jelenti. Tíz esz-
tendős gyermekekben nem könnyű ilyen tartós ér-
deklődést kelteni a mesék iránt. Kosztolányi azt írja,
hogy kisgimnazista korában „nem szívelte” a me-
séket, „akár a legtöbb mai gyerek”. Épp ekkortájt
ébred föl a fiatalokban az érdeklődés a való világ
iránt, elutasítják a gyerekkoruk emlékeit, türelmet -

lenül keresik a kapcsolatot a felnőtt tapasztalatokkal.
Mondhatnák József Attilával: „Nem lógok a mesék
tején”. Ha valamilyen meggondolás miatt mégis rá
akarjuk őket venni arra, hogy mesékkel foglalkoz -
zanak, akkor újszerű módon kell ezeket megkö-
zelítenünk. Nem remélhetjük, hogy naiv olvasóként
gyönyörködni fognak bennük. Irodalomórán meg
kellene ismertetni őket az irodalomtudomány
elem ző módszereivel, hogy ne csak naiv csodálko -
zással közeledjenek a mesékhez. A tankönyv csak
annyit árul el a meséről, hogy az „kis terjedelmű,
prózai alkotás, amely fantasztikus-csodás esemé-
nyeket mesél el” (13. lap, de csaknem ugyanígy az
Összefoglalásban is, a 64. lapon). Kisebb baj, hogy
egykettőre kiderül: vannak verses mesék is. Még
fontosabb volna arról írni, hogy minden mese egy
kerek történetet ad elénk, megragadható kezdete
van, ellentétes erők, érdekek ütköznek benne, s a
végén — többnyire szerencsés — megoldással fe-
jeződik be. Küzdelmekről szólnak a mesék, ame-
lyekben a legénykéből férfi lesz, a leányból asszony.
Szerepe van benne a csodának is, de a mese szerint
a szerencsét is meg kell érdemelni. A cselekedetek
erkölcsi tartalmának árnyalt elemzésével nem
foglalkozik a mese szerzője. Éles, néha akár „igaz -
ságtalannak” nevezhető módon szembeállítja egy-
mással a jó és a rossz ügy képviselőit.

Milyen érdekes volna például, ha a tankönyv
fölvetné azt a kérdést, vajon érett ésszel nem ad-
nánk-e igazat Kukorica Jancsi mostohaapjának,
amikor a nyája vesztén felháborodik. Egy szerel-
 mes legény követhet el kisebb mulasztást, figyel-
 metlenséget, de a rábízott nyájért mégiscsak fele-
lős! Milyen szép volna, ha bemutatnánk Petőfi
Sándornak A szerelem, a szerelem… című versét is!
Ott a szerelmes juhászlegény csak így panaszko-
dik: „Őrizem az apám nyáját, / De nem hallom a
kolompját; / Rá-rámegy a zöld vetésre, / Hej, csak
későn veszem észre.” A mese szertelenül túloz. Ár-
tatlannak látjuk benne Jancsit, mert szeretjük.

Idézhetné a tankönyv Voigt Vilmos fontos meg-
állapítását is: „A mese valamilyen vágyvilág
megjelenítése a valósággal szemben” (a Magyar
Művelődéstörténeti Lexikon „mese” címszava). De
nem va lóságosak-e valamiképpen a vágyaink is?
Az ember re épp az a jellemző, hogy nem éri be
a meglevő vel, konokul ragaszkodik képtelennek
látszó vágyai hoz is, s azokból egyszer — valóság
lesz. Griffmadáron nem repülhetjük át az óceá-
nokat, de addig-addig álmodoztunk a levegőég
meghódításáról, míg föltaláltuk a repülőgépet. Ha
kútba ugrunk, nem vár ránk kegyes tündér a víz
alatt, hogy valóságos érdemünk szerint segítsen
rajtunk, vagy megbüntessen, de magában a való
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világban mégiscsak eljönnek az igazság órái, ami-
kor kiderül, hogy ki mit ér, és hogy különbség van
jó és rossz között.

A népmesék és a műmesék megkülönbözteté-
se nyilván alapvető fontosságú. De csalimesét, lánc-
mesét vizsgálgatni fölösleges. Inkább több időt és
nagyobb figyelmet kellene fordítani az állatmesék-
re, amelyek egészen különös helyet foglalnak el a
mesék között. Hiszen ezek épp nagyon is pontos
képet adnak rólunk, emberekről. „Mesének” csak
azért nevezzük őket, mert emberek helyett állatok
szerepelnek bennük. Ám ezekben magunkra, egy-
másra ismerünk. Ennek már „fele se tréfa”! Aki
állatmeséket olvas, az a világban (bennünk is!)
működő rossz szemébe néz. Ezért is „vétek” La
Fontaine (Aiszoposzra és Phaedrusra visszautaló)
meséjét, a tücsökről és a hangyáról szólót „happy
end”-del kiegészíteni. Ez a beavatkozás teljesen mű-
fajidegen. Az állatmesében a tücsök nem diadal-
maskodhat (valamiféle csoda következtében!). Mi
mondhatjuk, hogy nem akarunk a hangyához ha-
sonlók lenni, vitába szállhatunk a mesével, de hiba
megmásítanunk.

Az egész tankönyvön végighúzódik az a hiba,
hogy a bemutatott művek valódi, irodalmi meg-
közelítéséhez a kelleténél kevesebb támaszt, öt-
letet ad. Inkább lélektani könyvekből idéz olda-
lakat, hogy a művekben felvetődő életproblémák
emberi megközelítéséhez adjon szempontokat.

A tankönyv a Család fejezetben bemutatja József
Attila Mama című versét is. Alig nyújt segítséget an-
nak megközelítéséhez. Mindössze ennyit: „»Csak
ment és teregetett némán…« — talán ez a vers leg-
szomorúbb sora. Hiába sír a kisgyerek, hiába kér
akár egy pillantást is az édesanyjától, ő nem vála-
szol neki, nem vigasztalja és nem nyugtatja meg,
még csak meg se szidja” (166. lap). Tudja a tankönyv
mai használója, hogy József Attila anyja mosónő
volt? Tudja, hogy mit jelent ez? Mi a padlás, aho-
vá teregetni ment? A mai gyerek a mosógép és a
centrifuga világában él. A rádió és a tévé környe-
zetéhez tartozik. Ha egyedül érzi magát, nem fel-
tétlenül az anyja után szalad, hanem bekapcsolja
a zenét, odaül a tévé képernyője elé. A tanárnak, aki
ezt a verset elolvastatja a diákjaival, mindenkép-
pen fel kell hívnia a figyelmüket arra, hogy a köl-
tői szöveg két idősíkban mozog. Eleje és vége a hu-
szonkilenc éves költő „jelenében”. Ő emlékezik a
gyerekkori élethelyzetre. Az egykori kisgyerek
nem sír és nem kér akár csak egy pillantást is az
édesanyjától, hanem a vers szerint ordít és topor-
zékol. A mosónőnek szíve szakad, de teregetnie kell,
nem ölelgetheti a kisfiát. Kínjában néma, nem azért,
mert szívtelen. Ezt látja be a felnőtt fiú: „most lá-
tom, milyen óriás ő”. Csak a tanárnak kell ezt mind
elmagyaráznia? Mi lesz azzal, aki éppen hiányzott?
Milyen idétlen ehhez képest a „Rólad szól, figyelj

oda” bevezető kérdése: „Szerinted egy szülőnek
mennyi időt kell a munkájával töltenie, és mennyit
a családjával?” József Attila anyja ezen nem gon-
dolkodhatott. Annyit kellett dolgoznia, hogy el tud-
ja tartani (egyedül!) a gyerekeit.

A Család című fejezetben szerepel egy bibliai rész-
let is. Jákob kicsalja az elsőszülöttségi áldást halá-
los ágyán fekvő, vak apjától, Izsáktól. „Testvérvi-
szály”: ez a címe ennek a munkadarabnak. „Rólad
szól, csak figyelj oda” — ígéri a bevezető kérdések
felirata. Az első „segítő” feladat: „Akinek van test-
vére, mesélje el, szoktak-e egymással veszekedni,
és ha igen, miért!” Egy biztos: az elsőszülöttségi ál-
dásért nem veszekszenek. Tíz éves korukban talán
még a remélt örökségért sem. De a testvériség té-
makörét valóban egy ilyen brutális szöveg elem-
zésével kell megközelíteni? És a Bibliát az egész tan-
könyvben érdemes épp ezzel a felnőttek szármára
is nehezen értelmezhető szöveggel szerepeltetni?
Mennyivel többet érne akár irodalmi, akár lélektani
szempontból, ha Petőfinek István öcsémhez című köl-
teményét olvastatnánk el a diákokkal!

Petőfi egyébként kitüntetett szerepet kap ebben
a tankönyvben: a János vitéz egész terjedelmében
odanyílik diák és tanár elé. Előtte életrajzot is ol-
vashatunk a költőről, a többi „szerző” rövidebb élet-
rajza a tankönyv végén található. A János vitézt be-
vezető sorokban a következő, váratlan bejelentést
olvashatjuk: „A János vitéz helyesírása eltér a mai-
 tól, ám a mű iránti tisztelet miatt mégsem szokás
a költő írásmódját kijavítani”. Petőfi „írásmódját”
a világért sem kellene „kijavítani”, de a mai kor írás-
módjához hozzáigazítani érdemes volna, amint Má-
tyás palotájába is bevezetjük a villanyvilágítást, ha
a mai látogatók számára hozzáférhetővé akarjuk
tenni. S ha a könyv szerzői tisztelik Petőfit, tisz-
telniük kellene azokat a diákokat is, akik a köny-
vüket használni fogják, s akik esetleg rossz jegyet
kapnak majd a dolgozatukra, ha véletlenül, Pető-
fi nyomán a rossz-at egy sz-szel, a friss-et egy s-sel
írják. A kétféle tisztelet össze is békíthető: minde-
nütt, ahol Petőfi helyesírása eltér a maitól, figyel-
meztető jegyzetben le kellene írni: vigyázat, ezt ma
így írjuk: rossz, friss stb.

Egyébként a szerzőknek Petőfi iránti tisztelete
kedvezőbben megmutatkozhatnék abban, hogy
gondosabban foglalkoznak az alkotásaival, kö-
rültekintőbben írnak az életéről. Ami az életrajzát
illeti: helyesen írja róla a könyv, hogy „1823. janu-
ár 1-jén született Kiskőrösön” (66). Ugyanazon a la-
pon fényképet is látunk ezzel a felirattal: „Petőfi szü-
lőháza Kiskőrösön”. Ám az életrajz 7. és következő
sorában ezt olvassuk: „az ország számos városá-
ban járt iskolába: szülővárosában, majd Kecske-
méten, Szabadszálláson, Sárszentlőrincen…” Nos,
Kiskőrös nem volt város, és ott a költő alig néhány
hetes koráig tartózkodott. A tankönyv írói való-
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színűleg arra gondolnak, hogy Kiskunfélegyházán
kezdte az iskoláit. Arról a városról valóban azt írta:
„Ez a város születésem helye”. (Szülőföldemen
című versében, ez szerepel is a tankönyv 184. és 185.
lapján.) Igen ám, de Kiskunfélegyháza mégsem volt
Petőfi szülővárosa. Másfelől ott nem járt iskolába:
a mondott vers tanúsága szerint öt éves volt, ami-
kor elköltöztek onnan. A tankönyv szerzői téved-
tek az életrajz megírásakor. Petőfi első iskolája a
kecskeméti volt. Kerényi Ferenc könyvében azt ol-
vasom, hogy három évig tanult ott, mígnem szü-
lei, akik közben Kiskunfélegyházáról Szabadszál-
lásra költöztek, Sárszentlőrincre küldték, hogy ott
tanuljon tovább. Szabadszálláson nem volt evan-
gélikus gimnázium, ahogyan nem volt Kiskunfél -
 egyházán sem. Ami pedig a verset illeti, a Szülő-
földemen címűt, arról illett volna megírni, hogy Petőfi
azért tért vissza Félegyházára, mert követté (or-
szággyűlési képviselővé) akarta választatni magát,
és számított arra, hogy a városban senki sem em-
lékszik rá, hisz öt éves koráig élt ott. Egy versben
mégsem írhatta, hogy néhány hónapos voltam ak-
kor, amikor szüleim ide költöztek. Igazat írt, de nem
egészen a jog betűje szerint.

Egyébként a tankönyv szerzői jóval többet tehet -
tek volna azért is, hogy Petőfi két lírai versét, ame-
lyet a tankönyvbe beillesztettek, a diákok jobban
megértsék és megszeressék. A Szülőföldemen című
költeménnyel kapcsolatos „kérdések és feladatok”-
ban felvetik azt a kérdést: „Miért van idézőjelben
minden versszak utolsó sora?” Jobb lett volna, ha
világosan megmondják, hogy ez a refrénszerűen is-
métlődő sor (a refrén szót nem használja a könyv!)
egy közismert ének kezdősora. Nem ártott volna
magát az éneket teljes szövegével közölniük, kot-
tával, hogy akár meg is tanulják a diákok.

De ugyanezzel a verssel kapcsolatban az
Összeáll a kirakósjáték című jókedvű szöveg ezt a
mondatot tartalmazza: „A rónaság, a város épü letei,
azok a helyek, ahol annak idején játszott, mind egy-
egy emléket idéznek fel benne (Petőfiben)”. Ez a
186. lapon olvasható, de a Szülőföld című fejezet
Összefoglalása is így ír a versről: „Petőfi Szülőföl-
demen című versében… a helyszínek képei idézik
fel és teszik szinte valóságossá a régi élményeket”
(200). Aki ezt leírta, nemigen emlékezett a versre:
abban ugyan Félegyházának egyetlen épülete sem
jelenik meg, egyetlen helyszínének képét sem idé-
zi fel a költő. A nádparipát említi, amelyen gye-
rekkorában bejárta a várost, s amelyik bizony nem
is hasonlított arra a valóságos lóra, amelyet a vers-
hez mellékelt fényképen becézget egy kislány.

Egyébként Petőfi Az alföld című versével sem
bánt nagyobb tisztelettel a tankönyv szerzőcsapa-
ta. Erről a versről Szabó Zoltán írt remek elemzést
a Szerelmes földrajz című kötetében. Ha a szerzők ide
illesztették volna, tanárnak, diáknak öröme telnék

benne. Ám ők — néhány érdekes kérdés fölveté-
se után — egyszerűen megállapítják, hogy Az al-
föld „tájvers, tájleíró költemény: Elsődleges jelen-
tése a tájhoz való ragaszkodás ereje, és sok apró jellel
emlékeztet a táj részleteire is”. Ezzel aztán bizonyos,
hogy megnyerték a költemény számára a gyer-
mekek szívét. A jól megfontolt mondatot „Mit gon-
dolnak mások?” címmel Koltai Lajos operatőrnek
Pilinszky költői képeiről szóló sorai követik.

A felkínált olvasmányok mellé nemcsak ér-
telmező, magyarázó szövegeket illeszt a tan-
könyv, hanem olyan kitekintésekre is alkalmat ke-
res, amelyek az irodalmi művek osztályozásában
adnak eligazítást. Már a könyv elején — a verses
mesék kapcsán — kitér a próza és a vers meg-
különböztetésére. Elsősorban a vers sajátosságainak
feltárására törekszik, hiszen a próza a mindenna-
pi beszéd eszközeivel dolgozik, azt is mondhatnánk,
hogy próza az, ami nem vers. A könyv szövege itt
nagyon ügyetlen: „A népmesék nem verses for-
májúak, hanem prózai művek. Más népköltészeti
alkotásoknál láthatjuk, hogy egyszerű szárma-
zású, ismeretlen szerzők gyönyörű verseket írnak”
(23. lap). Ha ezt a szöveget egy tizenöt éves diák
dolgozatában olvasnám, legfeljebb hármast ad-
nék rá. Az „egyszerű származású” emberek,
akiket a népdalok és a népballadák szerzőjeként
tisztelünk, nyilvánvalóan nem írtak semmit, több-
 nyire írástudatlanok, mégis sok „gyönyörű ver-
set” köszönhetünk nekik, amelyeket a közös
emlékezet őriz, és sok „műköltőt” (név szerint szá-
mon tartott költőt) ihlettek alkotásra. A tankönyv -
író aztán említi La Fontaine verses meséit, majd
azt írja, hogy „számtalan más lírai műfajra is jel-
lemző a verses forma, a rím és a ritmus”. Tudjuk,
s előbb-utóbb a most tizedikes diák is megtanulja,
hogy a lírai műfajokra általában jellemző a ver-
ses, költői megformálás, de a vers a többi műnem -
ben is otthonos. Az állatmesék és a János vitéz ép-
pen nem lírai, hanem epikus művek, és lám,
versben írták őket. Ugyanígy van verses dráma is,
régebben a rangos drámai műveket illett is vers-
ben írni, inkább csak a vígjátékokat írták prózá-
ban, mert azoknak a világa közelebb van a hét-
köznapokhoz.

A tankönyv következő bekezdése ez: „Miben
más a szöveges jel, amelyet versbe szedve küld
el a külvilágnak a megalkotója? A verses forma
félig már zene, s csak félig irodalom.” Ennél nya-
katekertebben már aligha lehetne a kérdést meg-
fogalmazni. A szöveges jel szókapcsolatot nemigen
érti egy tízéves gyerek, még a magamfajta, tu-
domány ban otthonos ember is vitatja a jogosult -
ságát. De azt is kötve hiszem, hogy egy költő el
ne mosolyodnék, amikor arról olvas, hogy ő „vers-
be szedi” a mondanivalóját. Persze a tankönyv ké-
sőbb azt állítja, hogy a verses forma csak fesze-
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sebb csomagolása egy eleve meglévő, és máskép-
pen, ügyetlenebbül is „csomagolható” monda-
nivalónak. Nos, épp ettől a tévképzettől kellene
megóvnunk tanítványainkat. Lehet, hogy a köl-
tő alkalomadtán sokáig keresgél egy-egy rímet,
de ha aztán rátalál, attól a mondanivalója is új fényt
kap, abban is új mélységek nyílnak meg. A költő
versben gondolkodik, s a verses forma nemcsak
könnyebben megjegyezhetővé teszi a szöveget,
hanem sűrűbbé is, sok, prózában kimondhatat-
lan „titok” hordozójává is. A vers: emelkedettebb,
igazabb beszéd, mint a próza. Más lélekkel ol-
vassuk, mint a prózai szöveget, maga az, hogy
megjegyezzük, azt jelenti, hogy elidőzünk nála,
őrizzük magunkban. „Zárt, kerekded kis csomag
a vers, semmiből se áll, hogy átvegyük a költő-
től” — állítja a tankönyv. A vers befogadásához,
átvételéhez nagyobb figyelem kell, mint a pró-
záéhoz. Hogy ez „félig már zene, s csak félig iro-
dalom”? Bizony irodalom az is, ami „zenei”
benne! Olvassuk csak el a János vitéz negyedik
„fejezetének” utolsó versszakait! Csak a legesleg -
utolsót idézem: a szerelmesek már elbúcsúztak,
csak Jancsit látjuk magunk előtt:

Ballagott, ballagott a halk éjszakában,
Csak nehéz subája suhogott nyakában;
Ő ugyan subáját gondolta nehéznek,
Pedig a szíve volt oly nehéz szegénynek.
Ezek tökéletesen ritmizált sorok. Olyan „tisz-

ta” rímekkel, amelyekben nincs semmi rafinéria:
ragrímek. A sorok „zeneiségét” először a vissza-
visszatérő l-lek adják meg, aztán a „subája su-
hogott” alliterációja. A töprengő ember lelkiál-
lapotát idézik elénk a szóismétlések. A nehéz szó
kétszer is ismétlődik, s a szakasz utolsó szavaként
már nem kilóra mérhető, hanem a szívet nyo-
masztó teherre utal.

Ilyesféleképpen volna jó az olvasott szövegek-
kel összekapcsolni azt az elméleti anyagot, ame-
lyet a tankönyvírók a diákok elé adnak. A vers és
a próza „lehetőségeinek” összevetésére mennyire
kínálkoznék Az alföld című költemény és másfe-
lől az ugyancsak Petőfitől származó és ugyancsak
az Alföldről szóló prózai szövegek (levélrészletek)
figyelmes összehasonlítása! Nemcsak kiindulásul
használhatjuk fel a tankönyvben közölt szövege-
ket, hanem belőlük „olvashatjuk ki” azokat a jel-
legzetességeket, amelyekkel a verset és a prózát jel-
lemezzük, s megkülönböztetjük. A metafora (költői
kép) nemcsak „erőteljesebb” nyelvi forma, mint a
köznyelv elkoptatottabb, színtelenebb szavai, ha-
nem többet is mond azoknál. Többet, nem pusz-
tán nagyobbat! Hadd idézzek még két sort a János
vitézből! (Jancsi és Iluska) „Elváltak egymástól,
mint ágtól a levél; / Mindkettejük szíve lett pusz-
ta, hideg tél.” A hasonlat nemcsak az elválásról szól,
hanem az azt megelőző összetartozásról is, amely-

nek most menthetetlenül vége szakad. Mit ér az
ág levél nélkül, mire jut a levél, ha levált az ágról?
A lombhullás már őszi sejtelmeket ébreszt ben-
nünk. A két szerelmes szíve (mindkettejüké!) egy-
szerre a „puszta hideg tél” birodalma lesz. Mind-
nyájunk számára ismerős szavak és tapasztalatok
ezek: a sorok azért vésődnek belénk, mert mélyen
megérintenek. Nemcsak az eszünkkel vesszük tu-
domásul őket, hanem a bőrünk is beleborzad abba,
amit olvasunk. Valóban együtt érzünk ezekkel az
emberekkel.

A ritmusról — később, a 135. lapon — azt ol-
vassuk, hogy „szigorú abroncsba” fogja a szöveget.
A szívverésünk, a lépéseink ritmusa nem szigorú
abroncs, hanem épp az erővel való gazdálkodás-
nak áldott rendje. A ritmikus sorokba foglalt szó
megelevenedik, mint a letépett virág, ha vázába
tesszük. A tankönyvben azt olvassuk: „A ritmus kü-
lönböző jelek szabályos váltakozása. A hangsúly a
váltakozáson van, hiszen ha ugyanaz a dolog is-
métlődne, aligha beszélhetnénk ritmusról. De az is
lényeges, hogy ez a váltakozás szabályos.” Ezek
bizony nehezen követhető mondatok. Hiszen a
szívünk dobogását ritmusnak mondjuk, holott
ugyan az ismétlődik benne, nem is jel, hanem egy
önkéntelen mozdulat. A kalapácsütéseknek, a lé-
pegetésünknek is van ritmusa. Lehet mondani,
hogy a mozdulat és a „szünet” váltakozik benne.
Nem volna jobb egy konkrét verssor tagolásából ki-
indulva eljutni a versritmus szakszerű megraga-
dásáig? S ha erre igazán alkalmas verssort keres-
nénk, alighanem érdemes volna először egy énekelt
költemény szövegét, verssorait elemeznünk, üte-
mekre tagolnunk. A vershez ténylegesen hozzátar-
tozó zene szigorúbbá s megfoghatóbbá teszi a rit-
mikus tagolást. Kár, hogy a könyvben népmesét
olvastunk, de népdalt nem. Most jó volna rámu-
tatnunk például a következőre:

Októbernek, októbernek elsején
Nem süt a nap, Csíkkarcfalva mezején.
Elbúcsúztam a madártól s az ágtól,
Azután a csíkkarcfalvi lányoktól.
Itt teljesen egyértelmű (a dallamban is adott)

a sorok 4/4/3-as osztása, az is, hogy az „ütem-
kezdő” szótagok valóban hangsúlyosak. (Október
elsején toborozták régen a katonákat!) A határo-
zott névelő itt hol hangsúlyos, hol hangsúlytalan,
egyébként azonban minden ütemkezdő szótag
egyúttal szókezdő szótag is. Bonyolultabb egy
nem énekelt verssor ütemezése:

Ballagott, ballagott a halk éjszakában,
Csak nehéz subája suhogott nyakában — már idéz-

tük is ezt a sorpárt. Önkényesen nem vagdalhat-
juk csupa három szótagos ütemre, mert akkor ket-
té kellene vágnunk az első sorban az éj/szakában
szót. Így ritmizáljuk hát: 3/3/2/4 — 3/3/3/3. El-
árulhatnánk azt is, hogy a vers hangos felolvasá-
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sakor — önkéntelenül — egyforma hosszú időt
szánunk a két-, a három- és a négyszótagú ütemek
elolvasására, s ettől valóban egyszerre van jelen
a ritmusban a monotónia, vagyis valamiféle egy-
öntetűség meg ugyanakkor egy sajátos változa-
tosság is. Arra is felhívhatnánk a diákok figyelmét,
hogy ebben a tizenkettes sorban a középen je-
lentkező sormetszet elmozdíthatatlan: a sor 6/6
osztatú, de bármelyik félsor lehet akár 3/3, akár
2/3, akár 3/2 osztatú is. Érdemes ezt gyakorlati-
lag is ellenőrizni tíz-húsz közösen megvizsgált sza-
kaszon. Egy ilyesfajta gyakorlat érdekessé és ért-
hetővé tehetné mindazt, amit a magyaros verselés
ritmusáról igyekszünk megértetni és megtaníta-
ni. Nagy kár, hogy ehhez a tankönyv semmi se-
gítséget, biztatást nem ad.

Nehezen, alig érthetők azok a megállapítások is,
amelyekben az alakzatokat igyekszik bemutatni a
tankönyv. A könyv 113. lapján ezt olvassuk: „Az
alakzatok… azzal hatnak ránk, hogy különös mó-
don rendezik egymás mellé a nyelvi jeleket. Vagy
ellentétesen válogatják szét a piros meg a zöld gom-
bokat, vagy úgy rendezik el a fagyitölcséreket, hogy
egyre nagyobbak sorakozzanak egymás mellett,
vagy épp két sorba rendezik a színes ceruzákat, két
párhuzamos egyenest alkotva.” Szegény diák előtt
megjelennek a piros és zöld gom bok, kicsordul a
nyála a fagyi gondolatára, utánanyúlna a színes ce-
ruzáknak. Bizony jobb volna, ha jól megválasztott
verssorokat találna maga előtt, s azokban hason-
ló nyelvi jelek sorakoznának egymás mellé! De a
történet akkor lesz a legcifrább, amikor a következő
lapon ilyesféle mondatok fogadnak: „Az alakzatok
közül először a párhuzammal ismerkedünk meg. Az
elrendezett nyelvi jelek itt két egyenest alkotnak,
és ezek nem kanyarognak összevissza, hanem
párhuzamosan futnak, akár a vasúti sínek.” Ka-
nyargó egyenest bizony még egyetlen gyerek se lá-
tott. Kanyargó sínpárt igen, de az nem föltétlenül
egyenes. Mennyivel jobb lett volna ismét találó,
meggyőző példákat bemutatni azokra a nyelvi jel-
legzetességekre, amelyekkel meg akarjuk ismertetni
a diákokat. Nem először határozzuk meg a jelen-
séget, s utána igyekszünk jól-rosszul szemléltetni
azt, amit leírtunk, hanem megfordítva! Tanítvány
és tanár azon is törheti a fejét, mit akar mondani a
tankönyvíró azzal, hogy a „nyelvi jelek egyenest al-
kotnak”. Kétségtelen: leírni egyenes sorokban
szoktuk a szövegeket, de az elhang zó beszédben
hogyan s mikor alkotnak egyenest, mikor valami
görbét az egymáshoz kapcsolódó jelek? Valamit
akar mondani a szerző, de nem fogalmazza meg
érthetően a mondanivalóját. A gondos tanár kény-
telen maga megtenni, de mi lesz a hiányzókkal?!

Folytathatnám, de nem akarom tovább igény-
be venni az olvasók figyelmét. Örömmel írom vi-

szont, hogy a tankönyv utolsó fejezete jobban si-
került az előzőknél. A Pál utcai fiúk bemutatása s
a hozzá kapcsolódó tanulságok megfogalmazá-
sa egészen jól sikerült.

Befejezésül három dolgot szeretnék még szóvá
tenni. Tartalmi szempontból azt, hogy az egész
tankönyv „irodalomszemléletét” átszövi a jelek
szerepének folytonos hangsúlyozása. Ugyan -
akkor sehol sem válik világossá, mi mindent ne-
vez jelnek a tankönyv, és hányféle jelet különböztet
meg. Vagy többet kellene a jelekről elmondania,
vagy ritkábban kellene emlegetnie őket.

A másik fontos gondolat, amely a könyv olvas -
gatása közben megerősödött bennem, hogy érde -
mes volna külön kötetbe kötni az irodalmi szö-
vegeket (esetleg némi értelmező, de nem elemző
jegyzettel), amelyeket a diákokkal el akarunk ol-
vastatni, és külön kötetkébe foglalni az elemzé-
sükhöz nyújtott segítséget, meg a velük kapcso-
latban összegyűjtött irodalomelméleti tanulságokat.
Ez utóbbiak szétszórva nehezen áttekinthetőek, az
összefoglalásuk nagyon gyatrán sikerül.

Végül a legkomolyabb aggályomat fogalmazom
meg, minden eddig leírt megfigyelésem, kritikám
tanulságaként. Nagy bajnak tartom, hogy ennyi hi-
bával ez a tankönyv az iskolai oktatásban, ha csak
kísérleti jelleggel is, használatba kerül. Egy évig ezt
a könyvet sok iskolában, sok ötödik osztályban
használni fogják. Nyilván olyan tanárok adják a di-
ákjaik kezébe, akik erre vállalkoznak, és figyelmes,
kritikus oktatói kísérletükről majd beszámolnak,
azért bizonyára némi fizetés-kiegészítést is kapnak.
Aztán hogyan történik majd meg a tanulságok nyo-
mán a könyv megjobbítása? Egy nyári szünidő erre
aligha elegendő. Még egy új tanulmányi év telik
el, amíg a végleges kiadás megjelenik? De ha csak
egy évig használják is ezt a könyvet, s ha mégoly
gondos tanárok vezetésével kerül is a diákok ke-
zébe?! Gyógyszerkísérleteket nem hajtunk végre
embereken: némelyek meghalhatnának ezek során.
Meg nem hal egyetlen gyerek sem egy ügyetlen
tankönyv miatt, de sokaknak örökre elmehet a ked-
ve attól, hogy az irodalommal foglalkozzék. En-
nek a könyvnek nemcsak sok apró pontatlansága,
ügyetlensége lehet kártékony. Igazi „veszedelme”
az, hogy valójában nem az irodalomba igyekszik
bevezetni a fiatalokat, hanem irodalmi szövegeket
valamiféle színes beszélgetés kiindulásául hasz-
nálja, amely az életről folyik. A művészet és az élet,
az irodalom és az élet valóban mély kapcsolatban
van egymással. De ez csak az előtt világosodik meg,
aki alaposan megismeri magát az irodalmat, és ha
lehet, meg is szereti. Akár annyira is, hogy olykor
az élet elől is hozzá menekül.

JELENITS ISTVÁN
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