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P e s u s András: 

p 

Irodalmi müveink bemutatásának módszertani kérdései 

idege' íajkúaknak szóló magyartanítás ban 

I. Általában is nehéz és sokágú dolog az irodalmi müvek bemutatásáról, 

elemzéséről beszélni. 

Mint minden oktatási vonatkozás, ez a kérdés is egy sor szabad válto-

zó függvénye, csak ezek figyelembevételével lehet hatásos. 

Mielőtt bármit is mondhatnánk arról, miként jelenhet meg irodalmi müveink 

bemutatása az idegenajkúaknak szóló magyartanítás ban, ezeket a változó 

tényezőket kell fölemlíteni, közülük is csak a legfontosabbakat. 

A külső változókat kell elsőbben ide sorakoztatnunk. Ezek lennének: 

- a tanítási helyzet és körülmények; 

- a rendelkezésre álló idő és a foglalkozások gyakorisága; 

- a hallgatóság nagysága, összetétele, összeszokottságának foka; 

- a tanítási forma; 

- a tanítási cél; 

- az anyagkezelés lehetséges szintje; 

- az anyag fajtája, terjedelme, jellege. 

Az idegenajkúaknak nyújtott magyartanításunkban már a fentiek vonat-

kozásában is rengeteg gyakorlati változat él, melyek eleve különbsége-

ket eredményeznek megoldásainkban, s habár nehezítve, egyben foko-

zottan hangsúlyozzák is annak szükségességét, hogy e megoldások kö-

zös vonatkozásait, alapkérdéseit keressük és leljük meg. 

Nyivánvaló, hogy idegenajkúaknak előadó tanáraink egészen más meg-

oldásokat alkalmaznak, ha magyartanításuk nálunk, belföldön folyik, s 

itt már az évfordulók, utcanevek, akár köznapi témák, a hallgatók elé 

táruló szocio-kulturális kép eleve megannyi indítékként és valós közeg-

ként befolyásoljál« a beágyazás lehetőségét, és más a gyakorlat, ha e 

tanítás külföldön folyik, s a tanárnak kell megteremtenie gyakorlatilag 
mindent, hogy a befogadás létrejöhessen. 
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A rendelkezésre álló idő és a foglalkozó sok sűrűsége vonatkozásában 

talán nincs is két egyforma keret. A skála az alkalmi, majd havi, heti 

egy-két órás előadásoktól a rendszeres irodalmi—irodalomtörténeti kép-

zés szintjéig húzódik. Irodalmi müvet a magyar irodalomtörténet, a ma-

gyar irodalom stíluskorszakaiba ágyazva bemutatni - úgy, hogy az a 

beágyazás valódi tartalmat is jelentsen - csak a magyar irodalom sza-

kot végző és doktorátusukat ilyen témából készítő hallgatóknak tudunk. 

Általános célként zömében az kell, hogy megfogalmazódjék: miként, mi-

lyen eljárásokkal és eljárás-sorozatokkal tudunk" hatásosak lenni a fő-

leg alkalmi előadások során és változó, többnyire inkább mostoha idő-

keretben. 

Ttermészetszerűek azok a különbségek is, melyeket a hallgatóság lét-

száma, összetétele, összeszokottsága okoz. Eszményi helyzet, ahol 

8-10 főnyi, korban, szakirányban azonos vagy nagyon hasonló, a ta-

nárral és egymással már régóta együttműködő, Összeszokott hallgatóság 

ül együtt, s ahol az általános viszonyulások és reagálások ismertek, 

utalásaink sokszor személyhez szólóak, az előadás egyben meghitt 

együttlét, beszélgetés is. Az ilyen ideális helyzet roppa.it ritka. A 

gyakorlat szerint heterogén a fenti vonatkozásoknak szinte mindegyike, 

a létszám is nagyon vált >zó, váratlan vonatkozások merülnek fel még 

egy előadáson belül is. 

A tanítási forma és a tancél változói összevonhatóak itt, hiszen közvet-

lenül összefonódva jelentkeznek. Az általános itt is az alkalmi vagy nem 

sűrű, nem rendszeres műelemzés, bemutatás. A gondolattársítási mező 

megteremtése ilyenkor rendszerint a tanár feladata, még ha a változa-

tosságot keresvén hallgatóitól kér is előkészítő előadást, így előkészítő 

beszé lgetést, történelmi, mővészettórténeti, irodalmi, eszmetörténeti kité-

rőket bocsátva előre. 

Az anyagkezelés szintje a rendelkezésre álló segédeszközök fajtáitól, 

mennyiségétől - minőségétől és a hallgatók általános ismereti szintjétől 

függ, de bármelyik szinten csak az lehet hatásos és eredményes, ami 

több szálból összetett, több területről tallóz, és összetettségében plasz-

tikus, világosan, célosan árnyalt. E gondolat követése véd csak meg a 
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minden áron-színes anyagkezelés és a száraz, csak anyagközlö, prele-

gáló tálalás végleteinek veszélyeitől. 

A. tananyag - jelen gondolatkörünkben az irodalmi mű - fajtája, terje-

delme, jellege itt tartalmi, stílusbeli, műfaji vonatkozásokként jelentkezik. 

A tartalmi vonatkozásra kitérni nem akarván ezen - főleg bemutatási, 

elemzési eljárásokat boncoló - gondolatkörben, annyit említenénk csak, 

amit arra a kérdésre felelnénk: milyen müveinket tárjuk idegenajkú hall-

gatóink elé? A válasz egyértelmű: csak fellebbezhetetlen értékű remek-

műveket, melyek történelmünk, jelenünk társadalmi-nemzeti eszméinek 

hordozói. Nem slágerszemlélet ez, hanem fontossági-hatékonyságbeli 

kérdés. A tartalmi rész felmutatása általában sajátja minden elemzésünk-

nek; a tapasztalat szerint a terjedelem, stílusbeli vonatkozá sok megoldá-

sa a fogasabb, ott kell találékonyaknak lennünk a szemelvények megvá-

lasztásánál, a mű vagy részleteinek élő bemutatásában, a műfaj értelme-

zésében. A mű korában és alkotója művészetében miért éppen ezen for-

mai megoldások keretében született meg az alkotás? A kérdés fölemlíté-

se időt igényel és szerkezetileg félős, hogy elbillenti az előadás egyen— 

súlyviszonyait, de nagyon hálás is egyben: nagyon sok és váratlanul 

messze nyúló, sokatmondó, szemléletes kiutalás lehetőségét teremti meg. 

Az előadás körülményei között a belső változók két legfontosabbja: 

- a hallgatók érdeklődése, motiváltsága; 

- a tanár és hallgatók általános és egyéni beállítottsága. 

A hallgatósággal kapcsolatban: az előbbiekben kifejtett sajátosságoknak 

nem egyik, hanem külön és fontosabb eleme azok érdeklődése, motivált-

sága. Az érdeklődés tartalmi részét vizsgálva is sokszínű a kép: a leg-

fontosabb kérdésben is már, n evezetesen, hogy érdeklődnek-e az iro-

dalom iránt, ebben tovább, hogy a mi irodalmunk iránt érdeklődnek-e és 

mennyire; s ha az érdeklődési szint magas, az még sok - vagy a leg-

több - esetben éppen műfaji, tartalmi, korszakbeli stb. előszeretetekre-

- elfogultságokra merevülve szül és sokszor szerepeltet is további kor-

látokat, ír elő árnyaltabb feladatokat számunkra. A motiváltságnak csu-

pán célsági vonatkozására építeni csak nagyon kevés esetben lehet. A 

hallgat^ vizsgára készül, doktori értekezését készíti anyagunkból - a 
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motiváltság ekkor sokmindent áthidal. Tömegében azonban forrásjelleguek 

ezek a motívumok: régebben kapott, a hallgatót régebben ért élmény po-

zitív hatása hozza el az előadásokra, készti további keresésre irodal-

munkban, illetve azon a fokon áll, hogy ezt az alapélményt keresi még, 

s az előadás értelme az lenne, hogy ezt nyújtsa neki, érzelmek előre-

vivő, további tallózásra inditó erejét, hevületét táplálja a hallgatótea» 

Az előadó tanár és a hallgatók általános beállítottsága, egyéni néző-

pontja, vizsgálati szempontja eleve adott, és nyilvánvalóan mást csendít 

ki a történelmi-társadalmi, mást a lélektani, mást a stílus elméleti, mást 

az érzelmi hatást elemző és hangsúlyozó előadó és hallgatóság egy-

azon műből is. Tartózkodunk bár minden axiómára tömörített /soványított!/ 

megfogalmazástól, de - kiindulásként elismervén ugyan, hogy éppen ez 

a kicsengésekben megnyilvánuló, szabad sokszínűség irodalomtanító mun-

kánk legbővebb forrása és fő szépsége - azt ki kell nyilvánítanunk, hogy 

az előadó csak sok eszközből-szálból összetett, eljár ás módozatilag is 

pontos hatásra törő, nagyon gyakorlatiasan megoldott műelemzéssel biz-

tosítja hallgatóinak szabadságát: az előadás értelme nem az, hogy a 

hallgató arról meggyőződjék, miszerint az előadó tárgyát mélyen és ár-

nyaltan ismeri, hanem az, amit tartalmilag, érzelmileg maga kiszúrt és 

kiemelt, megőriz és továbbvisz az elhangzottakból. Gondolatunk alapjá-

ban ellentmond hát bármely olyan megoldásnak, hogy egyazon előadást 

nyelvünkön megfogalmazván más-más nyelvre fordítsunk, s ott más—más 

hallgatóságnak változtatások nélkül adjunk elő. 

/ , ,( 
II. Újra hangsúlyozva és megfogalmazva az előbbieket: egy irodalmi mu 

bemutatásának, elemzésének módszere a rendszeres irodalomoktatás ke-

reteiben is fontos kérdéseket vet föl, de különösen ott alapvető fontos-

ságú, ahol ezt nem rendszeres oktatásban, hanem egy-egy előadásban, 

különböző ismereti fokú, összetételei, sokszor alkalmi alakulású hallgató-

csoportok előtt kell végeznünk. 

Ezek meggondolásával és szem előtt tartásával indulhatunk meg az iro-

dalmi míívek bemutatása általános gyakorlati elveinek néhány kérdése 

felé. 
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Megindulásunk elöljárójában annyit, hogy a németek filológiai pontosságú 

és alaphangú elemzésmódszerei, a francia explication de texte roppant 

árnyalttá finomult eljárásai /Saussure, Bally, Marouzeau stb. nyomán; s 

csupán az érettségire előkészítő kiadványokban és az egyetemi irodalom-

elméleti kézikönyvekben legalább 6-8 féle elemzés fajtával találkozunk/, 

az angol comprehensive grammar, az amerikai high school tantervekben 

látható elemzésfelfogások, a szovjetek nagyon rendszeres és a tartalmi-

-forrnai egységet-kölcsönhatást hangsúlyozó eljárásai, a magyar /csak 

Négyesy L., Zolnai B., Horváth i , Hankiss E. munkáit említve is gazdag/ 

hagyományok alapján elméleti forrásanyagok bőven állnak rendelkezésre. 

Mondhatnók: kevesebb is megteszi. Itt változó körülmények között létre-

jövő bemutató-elemző előadások nagy árnyaltságú és egyben nagy turő-

képességu /más szóval: e körülményekre kevésbé érzékeny és különböző 

körülmények között egyaránt hatást érő/ módszerei, "technikája" után 

szemlélődünk; mely célmegjelölésben az "előadás" és a "változó körül-

mények" motívumai hangsúlyozandók, mint az általános elemzés-eljárások-

tól eltérő vonatkozások. 

Ha megoldást most már ezek jegyében keresünk, okvetlenül a tanulás-

lélektan, az asszociációk természetének vizsgálata felé lendülünk, Az 

idevezető kérdések világosak: - Miként lesz hatásosabb, gazdagabb 

emlékanyagot hagyó az előadás? - Mit értünk rajta és miként jelenhet 

meg az összetettség, a komplexség anyagkezelésünkben? - Milyen 

anyag- és adatkapcsolási, illesztési, megkötési lehetőségeink vannak? 

A. válaszok a gondolattársítás természetében találhatók. 

A tanuláslélektani vizsgálatok szerint a legegyszerűbb tanítási forma az 

adatok közlése. És egyben ennek az eredményei is a legkevésbé meg-

bízhatóak: az anyag jelenléte, emlékezeti tárolása nagyon kérészéletű, 

későbbi kombinációk csak akkor építhetőek rá, ha a betáplálást azonnal 

követik /s ekkor még bizonyos szilárd/tó hatásuk is van/, de a gyakorla-

ti életben erre kevés a lehetőség, és csak kis adatanyag, kis területek, 

kistávú feladatok megoldásánál vehető igí'?nybe. Ebből indulva fölösleges 

is arról bes zélni, mi a valós értéke a prelegáló katedra-előadás oknak. 

1>alán csak az hangsúlyoznánk, hogy egyben ott is hibázik ez az 
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előadásfajta, hogy az, általános, "tanulói" helyzetből származó adatfelvevő 

munka nyomán amúgy is túlterhelt agyi területekre és funkciókra neheze-

dik, ahelyett, hogy a szinte kiáltó nyíltsággal rendelkezésre álló szabad 

területeket és azok energiáit hasznosítaná, 

A. meglevő ismeretekhez nem kapcsolódó, azokhoz nem viszonyulq ha-

nem csupán közléssel nyújtott adatanyag értéke kevés, hiszen gyökérte-

len és ezért /is/ rövid életű. 

A gondolattársítást mező számbavétele lenne az elsődleges: az, hogy mit 

tud, mit tudhat már mélyen beágyazva egy hallgatóság. Illyés Szekszárd 

felé c. versében a "kis anya" alakja nekünk szemléletes, és varázslato-

san szép költői légkörével megragadó, hiszen irodalmunkból legalább 

negyven anya—kép vetődik fel és társulhat hozzá tudatunkban: melyikhez 

hasonlít, melyiktől tér el.Az idegenajkú hallgató ezt a légkört nem érez-

heti át, a mégoly árnyalt fordítás sem közvetítvén pontosan a légkört, il-

letve mást élhet át a vers nyomán. De ha az ismert Renoir—kép kísére-

tével mutatom, ha az anyaság szelíd és oly végtelen erejét a Mona L/isa 

kép egyik lehetséges megfejtéseként társítom, Hugo nőalakjaival állítom 

szembe, akkor megmarad. Emlékünkben egy népdal azért örök, mert is-

merjük a dallamát is, látjuk mögötte a képet, a magunk emlékképeit is, 

és pontosan a világot, amely létrehozhatta. 

így veti föl a gondolattársítás! mező immár a befogadás egyéb vonatkozá-

sait is: az "associative tensiont" vagy gondolattársíitási készenlétet, mely-

ben már a hallgató érzelmi ráhangoltsága is benne van: az előadás anya-

ga, képi, zenei kísérete, történelmi, eszmei, stílusbeli beágyazása kitért 

e vonatkozásokra, és már ily módon mozgósított emlékezeti anyag áll ké-

szen arra, hogy az közléseket magához k apcsolja, a maga értéki, emléki 

rendjébe illessze. 

Petőfi Egy gondolat bánt engemet... clmu költeménye páratlan remekmű, 

mégsem hatol oda, ahova hatolhatna, ha gondolati vázát rakjuk fel a 

hallgatók előtt, részletes vagy akár műfordítást adunk róla. Még az is 

csak az előadó sajátja marad, ha beszámol a vers társairól Petőfi alko-

tásai között, ha saját érzelmi értékelését nyújtja. De párhuzamba vonva 
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Leonardo Angillari csatájával, Peter Cornelius Az apokalipszis lovasai c. 

képével, A Böcklin háborús vízió-képeivel, Szurikov ilyen témájú darab-

jaival, Delacroix A Szabadság vezeti a népet, Rude Marseillaise c. alko-

tásával, Chopin Forradalmi etűdjével, a kapcsolatok létrejönnek, és ma-

radandó ismeretet, élményt biztosítanak. 

Az asszociációk természete, területe sokkal gazdagabb annál, mint amit 

párhuzamnak nevezünk. Már rregában a párhuzamban is hangsúlyozhat-

juk a benne foglalt azonosságot vagy különbséget, eltérést is. Gondolat-

társítás jöhet létre éppen ellentétek bemutatása nyomán vagy pusztán 

tulajdonsági ellentéteik lebontása után kapcsolatba hozható elemek között 

is. Ez visz be a "gazdag képi társítás" problémakörébe: a hangulati 

gazdagság céljából nyújtott, a témához sokszor nem is szorosan tartozó 

korabeli ruha, tárgy, eszköz, műtárgy, épület, városkép teremt asszociá-

ciós alapot. Felbecsülhetetlen hasznúak ilyenkor régi festmények repro-

dukciói, a Zichy-féle illusztrációk, a korabeli drámákból, filmbeli ábrázo-

lásokból származó képek. 

Összegezve: maga a gondolattársítási feszültség megteremtése, a gazdag 

beágyazás a fontos, és eszközeink ekkor - éppen az összetett anyag-

kezelés értelmében és céljából - kilépnek más művek, más művészetek, 

a kor bármely jellegzetes elemére, arra, ami biztosítja a hiteles és sok-

színű s zocio-kulturális beágyazást. 

III. Az elemzés menetében kell ezek után a hatásosság vonatkozásában 

legígéretesebb eljárás után néznünk. 

Az irodalomelmélet számos eljárásmenetet kínál. Legnevezetesebbek talán 

a motívumkiemelő, a hasonló művek körében bemutató, a korstílus felől 

induló, valamint az egy-egy elemzésrész előreemelésével operáló 

gondolatmenet, s elemzéstechnikailag is számos eszközt vonultatnak fel 

/szerkezetaráiyok, mondattípusok, jellegszavak, alakzatok mennyiségi és 

eloszlási mérése-értékelése stb. 

Az elénk táruló gazdagság egyben veszély is. Való, hogy elemzésünk ve-

lük. kimerítőbb, árnyaltabb lesz, de az is, hogy legtöbbször előadó-hallga-

tó egyaránt elvész benne, s a nagy szervezettségű elemzés eredménye 
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a tudatban voltaképpen rendezetlen, félelmetes méretu-anyagú adathalmaz 

lesz. 

Hogy ne kísértene hát mindez a veszély az idegenajk úak előtt folyó mű-

elemzéseknél, ahol az anyagkezelés eleve bővül egyéb kitekintésekkel, 

a történelmi, szocio-kulturális háttért megidéző, többnyire szemléltető esz-

közökkel kísért, összetett«S tevő elemekkel? 

A. tapasztalat tanúsága szerint ez a szétszórtság, ez a már szertelenség-

-jelleget sugalló sokszínűség a nagyobb vészé ly. Párban jár vele a má-

sik: hogy az előadó szinte műről niure érve vagy gyors időnként váltogat-

ja eljárásait és elemzésmenetét is. 

Valós veszélyek ezek, meggondolásra intenek. 

És az is meggondolandó, hogy tőlük, belőlük csak előre lehet utunk: tel-

jességet, gazdagságot célozva is erőteljes, tartós emléket hagyó elemzé-

seket kell hallgatóink elé vinnünk. 

Nem újdonság'a megoldás, muelemző gyakorlatukban dicséretes rendszeres-

séggel alkalmazzák itthon oktatóink. Hogy itt alapkérdésként szóbahozzuk 

az alapvető elemzésmenet kitűzésének szükségességét, az azért van, hogy 

fontosságát még inkább hangsúlyozzuk; nem hallgatva el azt a tényt sem, 

hogy sok elemzés csökkent sikere az alapvető menet nem kielégítő biz-

tonságára vezethető vissza. Szükség van egy általános, alapvető elemzés-

menetre, melyet minden mű elemzésénél érvényre juttatunk, és még akkor 

is hangsúlyozzuk, ha eltérünk tőle az egyes művek jellege, egy-egy vonat-

kozás erőteljes kiemelése érdekében, de mindig megokolva is egyben az 

eltérést. 

Hazai elemzésmeneteink közül a legelterjedtebbet, talán legbeváltabbat 

érinteném itt, megjegyezve, hogy eddigi munkám során külföldi hallgatók 

előtt is jól bizonyította teherbíró képességét, rugalmasságát egyaránt. 

Négyelemes elemzésfajta. Bevezetése az alkotó korából a művel kapcso-
K 

latos vonatkozásokat emeli ki, majd a mü idejét jelöli meg az alkotó életé-

ben, helyét életművében. A tartalmi elemzésrész tárgyalja a mű mondani-

valóját és e mondanivaló megszólaltatására választott témát, ezek megfele-
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léseit, forrásait. A. formai elemzésrész a leghosszabb: a cselekmény /il-

letve az ábrázolt kép, jelenet, hangulat/ bemutatása után a szerkezetet 

elemzi /egyes művekben ez valóban nagyívű szerkezet, másutt a gondo-

latok sorrendje, tartalmi-érzelmi, képi fejlődése/, az ábrázolt jellemek 

/másutt: gondolatok/, majd ábrázolásmód, nyelv /másutt: verselés is/ , a 

műfaj, stílus vonatkozásaira tér, ilyen sorrendben haladva végig rajtuk. 
fi 'í A záró részben a rokon miivek felsorakoztatása, a mü további sorsának 

bemutatása, a ránk gyakorolt hatásának értelmezése, értékelése történik. 

- Ez lenne az általános, és a gyakorlat tanúsága szerint hézagmentes, 

és egyben logikus elemzésmenet. 

Ha ezt szem előtt tartjuk, van valami váz, melyre felrakjuk magának az 

előadásnak az anyagát, akkor beszélhetünk konkrétan is arról, hogy az 

elemzésnek melypontjainál lesznek jelentős eltérések és bővülések az 

irodalmi művek idegenajkúaknak szóló bemutatásában. 

A legerőteljesebb a bevezető rész változása, hiszen itt kell elsősorban 

kitérnünk az idegenajkú hallgatóság történelmének, az akkori szocio-kul-

turális háttérnek a sajátunkéval való összevetésére az illető alkotó és 

mű korában. A téma elemzésekor kerül sor első lépésben az idegen 

irodalomból, majd saját irodalmunkból vett hasonló témák kapcsolatba ho-

zására is. A komplexség értelmében itt térünk ki egyéb műfajok és művé-

szeti ágak ilyen témájú alkotásaira is. Az ábrázolásmód, nyelv, verselés 

elemzés veti leginkább fel az előadó-hallgatóság hangsúlyozó igényének 

változatait. 

A stílus elemzésénél csak az idegen irodalomban való stílusrokonítás jö-

het számba, a mi saját irodalmunkból vett párhuzamokat csak nagyon ki-

vételes hallgatóság és kivételes esetben érti meg. A rokon művek fel-

sorakoztatása a gyakorlat szerint általában a bevezető részbe kerül az 

idegenajkúaknak szóló elemzéseink során. 

IV. Zárásul egy kézenfekvő javaslat kívánkozik ide: meg kellene vizsgál-

ni annak lehetőségét, miként lehetne külföldön dolgozó előadóink közös 

munkájaként egy olyan komplex elemzés-eljárásos mintakiadványt készí-

tenünk, amelyben irodalmunk néhány nagy jelentőségű alkotásának elem-
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zését mutatnánk be az öt-hat nagyobb nyelv kultúráinak vetületében. 

Azt hiszem, ez jó és tartós hatással lenne további munkánkra. 


