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Miért ne lehetne e század irodalmát személy- és műcentrikusan bemutatni? A 
szerzők bizonyították, hogy igenis lehet. A „Magyar irodalom a XX. században" 
egyik kötete érdekes válogatást nyújt e kor irodalmából, míg a másikban a bemu-
tatott, ill. a szemléltetett művek tömör elemzése, a szerzők rövid portréja talál-
ható. 

A bevezetésben a szerzők számba veszik egy ilyen vállalkozás lehetőségeit és 
korlátait. A kiadvány, amely alapul szolgálhat a XX. századi magyar irodalom 
tanítására, mindenekelőtt olvasókönyv: szöveggyűjtemény „elsősorban a külföldön 
működő hungarológiai oktatóhelyek magyarul tanuló hallgatói, valamint a ha-
zánkban egyre nagyobb számban magyarul tanulók számára". 

Ez a szemléltető, tájékoztató jelleg abban is megnyilvánul, hogy a műfajok 
nemcsak alfejezetekként szerepelnek egy-egy írói életmű keretében, hanem 
meghatározzák magának a tanulmánykötetnek és a szöveggyűjteménynek a beosz-
tását is. Egy-egy író életműve legérdekesebb-legjelentősebb műfaja köré van ren-
dezve - ez szokatlan, de tanulásra és vitatkozásra egyaránt alkalmas eljárás. E 
szerkesztési elv természetesen vitatható, épp annyira, mint minden irodalomtörté-
neti elemzés. A szerzők nem elméletet, hanem történeti tájékozódást is tartalmazó 
olvasókönyvet szerkesztettek, didaktikai megfontolásokkal indokolva választásu-
kat. A tankönyvjelleget, a „didaktikai megfontolásokat" hangsúlyozza a kiadvány 
felépítése, szedése. A szövegben megkönnyítik a tájékozódást a kiemelések, a lap-
széli kulcsszavak, mintegy asszociációkat sugallva követik a szöveg gondolatme-
netét. A tanulás vázát adják, figyelmet felkeltő fogalmazásuk miatt ugyanakkor a 
főszöveg elolvasására csábítanak. Tetszetős megoldás, hogy a szerzői illusztráci-
ókkal egészítették ki, ezenkívül a kötet végén levő fotók is megkönnyítik a bemu-
tatott kor hangulatának megértését. A három szakasz végén ajánlott irodalom ad 
lehetőséget a további tanulmányozásra, s a kötet végén külön biográfiák adnak 
általános tájékoztatást. 

A kiadvány érdemeit főleg annak potenciális forrásjellegében látom. Abban, 
hogy azokon a lektorátusokon, ahol nem áll nagyobb könyvtár rendelkezésre, e 
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század irodalmának fontosabb művei hozzáférhetővé válnak. Kiegészítésként, szö-
vegösszefüggésként, olvasókönyvként tudnám a hallgatóknak e kiadványt aján-
lani. 

Sajnos, az egyes művek bemutatásánál az életművön belüli sorrend nem 
mindig következetes. A hosszú előkészítési idő azt eredményezte, hogy a nyomta-
tás előtt még kiegészítő anyaggal bővítettek egyes részeket - pl. Babits költői mű-
vének bemutatásánál a „betoldás" sajátos értékrendbeli következtetésekre ad al-
kalmat. 

Szintén kár, hogy az egyébként nagyon hasznos, szépen összeválogatott gyűj-
temény nem közli az egyes művek keletkezési idejét ill. első kiadásának évszámát, 
helyét; ez különösen a verseknél hiányzik. 

Minden kritika ellenére is tetszetős külsejű, a tanításban-tanításra igen jól 
használható könyvet tartunk a kezünkben, amely nemcsak a külföldi lektorátuso-
kon tesz jó szolgálatot. Szöveggyűjteményként hiányt pótol, és további, hasonló 
jellegű összeállítások megjelentetésére inspirálhat. Végre kicserélhetjük azt az öt-
venes évekbeli, egyre nehezebben beszerezhető szöveggyűjteményt, amelynek 
szétmálló, sárguló példányait még mindig forgatják a leendő filológusok. 

Juliane Brandt 
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