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D o n g a György: 

A magyar irodalom-oktatás a londoni magyar 

tanszéken 

A múlt nyáron egy Élet és Irodalom-beli interjúban mondotta G.F\ 

Cushing, a londoni magyar tanszék vezetője, hogy az, aki magyart ok-

tat külföldi egyetemen, ügyének mindenese kell hogy legyen: az egyik 

napon vagy órán helyesírást tanít, a másikon fogalmazást, vagy éppen-

séggel Ady s rinbolizmusával foglalkozik. Van ebben a megállapításban 

egy sóhajtásnyi panasz, azé a tudósé, aki a hivatásszerűen végzett 

rutinmunka közben a nagyobb igényű, alkotó feladatok felé tekint, de 

kicsendül belőle a jogos büszkeség is: "Látjátok feleim", ennyi minden-

hez kell értenie, az átadás jól átgondolt módszereit is beleértve, annak, 

aki egy távoli kultúra szálláscsinálójának feladatára vállalkozott. 

De miért kell az egyetemen "betűvetéssel" bíbelődni? Ennek is, mint 

sok egyébnek, hetyi oka van. 

Angliában nincs középiskola, ahol a magyart tantárgyként tanítanák, 

lehetőséget nyújtva az érettségi szintíí tudás megszerzéséhez. így az 

alapozás, mondjuk a névelőhasználat és a két aspektusú igeragozás 

tanítása az egyetemre hárul. Ez az előkészítő éven történik. Erre épül 

azután a rendes egyetemi három év. Előfordul, hogy valaki másodéves 

orosz, és csak elsőéves magyar szakos hallgató. 

A londoni egyetemen magyar szakra jelentkezőkről tehát elmondhatjuk: 

őket nem a már megszerzett tudás íze vonzza, hanem a megszerzendőé. 

Arra a kérdésre, miért választotta a magyart, tréfás szándék nélkül vá-

laszolják: "Az egyik barátom tanult magyarul, őtőle tudom, hogy a ma-

gyar nyelv érdekes, nem h isonlit sem az angolhoz, sem a többi ismert 

nyelvhez." Átutaztam Magyarországon, megtetszett Budapest. "Levelez-

tem egy magyar lánnyal." "Nagyanyám magyar." 

Bizonyára van hatása - bár a hallgatók szégyenlősen elhallgatják - an-

nak a hkatal 

os teljek ózta. tónak is, a. elyet a School of Slavonic and 

East European Studies eljuttat középiskolákba. E kedvcsinálóban olvas-



hatjuk a magyar irodalomról: "Az íroft magyar nyelv szórvány emlékei a 

X.századból valók, az irodalmi tudatosság a XlII.században jelentkezik. 

A vallási és politikai küzdelmek, az idegen hódítás és elnyomás azonban 

lehetetlenné tette, hogy Magyarországon összefüggő és egységes irodal-

mi hagyomány bontakozzék ki, bár éppen ezek a körülmények kimagasló 

értékű" irodalmi alkotásokra ösztönöztek. A XVIII. század végén a nemze-

ti tudat, melyet gazdasági, politikai és kulturális intézmények létrehozása 

erősített, roppant nagy érdeklődést váltott ki a nyelv és az irodalom 

iránt, mely Vörösmarty, Petőfi és Arany nemzeti romantikájában teljese-

dett ki, virágzott. A nyelv és az irodalom iránti érdeklődés tovább élt 

az 1848-49-es forradalmat követő elnyomás idején, és témában, műfaj-

ban egyaránt gazdag irodalmat teremtett, melyet szoros kapcsok fűznek 

a magyarság életében és kultúrájában bekövetkezett sorsdöntő változá-

sokhoz." 

A ráhangolódás és a nyelvi felkészítés után tárul fel a hallgatók előtt 

irodalmunk gazdagsága. "Van-e az angol diákok számára különösen ked-

velt magyar író?" - kérdeztem egyszer C3-.F. Cushing professzortól. 

"Ilyen nincs - mondotta - , mert mindegyik azzá válhat. Van, akit Zrinyi 

pátosza, van, akit Balassi zsoltáros hangja, vagy Karinthy humora ragad 

meg." 

Kedvencét tehát a hallgató maga választja, a vonzalom sok-sok író 

megismerésén keresztül tudatosul. Kalauza ebben az oktató és az álta-

la megadott kötelező és ajánlott irodalom. 

Minthogy magam mint lektor az angol egyetemi rendtartás értelmében iro-

dalmat nem oktattam, csak helyettesként működtem közre rövid ideig, 

az irodalomok tatásról nincs közvetlen tapasztalatom. Van azonban benyo-

másom és némi tájékozottságom. Bizonyára hallottak már az angol "tutor-

ial system"-ről.Ez lényegében egyéni foglalkozást jelent, eligazítással és 

beszámoltatással, az előrehaladás folyamatos irányításával és ellenőrzé-

sével. Feltétele a kis hallgatói létszám. Ezért megy ma már Angliában 

is luxusszárnba^ a z új egyetemeken pl. nem alkalmazzák. Az évfolyamon-

ként egy-két hallgatót számláló londoni magyar tanszék s a hozzá hason 
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ló kis műhelyek szükségből is élvezhetik eló'nyeit. A. tanár itt nem "elő-

adást tart", jegyzetet, tankönyvet nem ír és nem ad kézbe. Eszköze a 

közvetlen élő beszéd, ennek a varázsa. Feladata az írók, az irodalom 

megszerettetése, az érdeklődés felkeltése és ébren tartása, az össze-

függések felvillantása, az értékek kiemelése, a helyi színek érzékelte-

tése, feladatok kijelölése, az egyéni munka ösztönző kiegészítése és 

ellenőrzése. 

Az olvasmány-irodalom rögzített, a hallgató évenként kézbe kapja, mint 

vezérfonalat. 

Ezek az előkészítő éven (az irodalmi stúdiumoknál maradvaj: 

G.F, Cushing,. szerk. Magyar próza- és versgyűjtemény 
/ 

Úgynevezett háttér olvasmányul: 

C.A. Macartney 

Klaniczay- S zauder-
Szabolcsi 

Illyés Gyula 

Ignotus P ál 

Magyarország rövid történelme 

A magyar irodalom történej Corvina, 1964 

A puszták népe (angol, London, 1972) 

. Hungary 
(olvasmányos, megtévesztő; jó bibliográfia) 

Az első éven (a külön nem jelölt müvek magyarul): 

Szerb Antal 

Mervyn Jones 

Reményi József 

Klaniczay és mások 

Horváth János 

Bis ztray- K er ecs ényi 

Berzsenyi Dániel 

Kölcsey Ferenc 

Bajza József 

Vörösmarty Mihály 

Petőfi Sándor 

Magyar irodalomtörténet 

Öt magyar író (angol), 19<54. 

Magyar írók, magyar irodalom (angol), 1964. 

Hét évszázad magyar versei, 1954. 

( Ez a legjobb kiadás. Az 1951-es kordo-

kumentum, a 66-osból hiányoznak a jegy-

zetek és a dátumok) 

Magyar versek könyve, antológia, 1942. 

A magyar próza könyve I— II. 1942-ből, ill. 

1948-ból. 

Összes müvei, 1968. 

Bármely kiadás 

Válogatott müvei, 1959. 

Bármely kiadás 

Bármely kiadás 
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Ajánlott: 

Gyulai Pál 

Illyés Gyula 

Könnyű olvasmánynak: 

Molnár Perenc 

Heltai Jenő 

A második éven: 

Németh G.Bélá 

Rónay György 

Arany János 

Jókai Mór 

Madách Imre 

Mikszáth Kálmán 

Vajda János 

Reviczky, Kjss, 
Komjáthy 

A modern korszak: 

Schöpflin Aladár 

Cs.Szabó László 

Babits Mihály 

Kosztolányi Dezső 

Juhász Gyula 

15th Árpád 

K ru dy Gyula 

Móricz Zsigmond 

József Attila 

Vörösmarty életrajza 

Petőfi Sándor és lyrai költészetünk 

Petőfi Sándor (két kiadás, a 63-as teljesebb) 

Pál utcai fiúk 

Jaguár 

Tollforgatók 

Türelmetlen és késlekedő félszázad, 
Budapest, 1971. 

Petőfi és Ady között 

Bármely kiadás 

Fekete gyémántok (angol) London, 1896 

Bármely kiadás 

(Az ember tragédiájának sok fordításából 
egyik sem nagyon jó) 

Gavallérok 

Szent Péter esernyője (angol) 

Bármely kiadás 

Az említett antológiákban 

A magyar irodalom történe a XX.században 

Magyar versek Aranytól napjainkig, 1953. 

Bármelyik, a Jónás könyvét tartalmazó kiadás 

Novellák 

B ármeh kiadás 

Bármely kiadás 

Szinbád 

Légy jó mindhalálig 

Bármely kiadás 
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Ady Endre Bármely kiadás, a kritikai kiadás folyamatban. A 

47 előttiek tartalmazzák ajánlásait, a későbbiekből 

számos ajánlás hiányzik. 

Ajánlott: 

Keresztury Dezső Arany János 

Nagy Miklós Kemény Zsigmond 
/ / 

Karinthy Erigyes így irtok ti 

Komlós Aladár Gyulaitól a narxista kritikáig 

Könnyű olvasmány: U 

Csurka István 

Szerb Antal VII. Olivér 

Kint az életben 

Moldova György, 
Mándy Iván 
Kolozsvári 
Grandpierre Emil Bármelyik történet 

A fenti könyveket megkapják a hallgatók az Intézet nagy értékű könyv-

tárában, ahol régi, ritkaságszámba menő könyvek is találhatók, pl: 

Poetry of the Magyars, London, 1830. 

Ch.L. Brace, Hungary in 1851. London, 185 2. 

The Xirks late expedition, London, 1663. 

E. C his hull, 'Pavel through Hungary, London, 1747. 

E.S.Bendant Travels in Hungary in 1818, London, 1823. 

B.Henry, A Voyage into Cairo, London, 1637. 

Watson KirkconneJ., Tine Magyar Muse, 1933. 

Ha a gyors, két éves áttekintés felületességre szoktatna, vele szemben 

áll az az elv, hogy az oktató munkának feladata az elmélyült tanulmá-

nyokra és kutatásra való ösztönzés. Ezt a célt szolgálják a kiemelt 

anyagrészek. Ilyen kettő van: a prózában "A magyar regény fejlődése 

a XIX.században", a költészetben ilyen anyagként 1968-ig Vörösmarty-

- Pető ti-Arany triászt vették, azóta Adyt. Ez a studium a második évben 
jl 

kezdődik, s folytatódik a harmadikban, melynek elsőrendű feladata a 

szakdolgozat-készítés és a záróvizsgára való felkészülés. 
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A vizsga lényeges eleme az angol oktatási rendszernek. Az óraláto-

gatás - elvben - nem, ez, természetesen, kötelező'. Sarokkő és zárókő 

egyben. Nemcsak a teljesítményt méri, hanem nagymértékben szabályoz-

za a három évi - a miénknél látszólag kötetlenebb - tanulmányokat is. 

Magyarból a vizsgaanyag felöleli az egész irodalmi fejlődést, de a meg-

adott 10-12 kérdésből a hallgatónak csak négyre kell válaszolnia. 

Visszautal ez a forma a szelektálást feltételező tanulmányokra, lehetővé 

teszi - már a készülés során - a kedv, érdeklődés szerinti súlyponto-

zást, s a vizsgát illető en tartalmazza a valasztas — mint fontos nevelé-

si elv - mozzanatát. 

Az Honours Degree vizsgakövetelményei, 1967-ben: 

1. Fordítás magyarról (három oldalnyi szöveg, három szerzőtől: : 

Zilahytól, József- Attilától, a nyelvész Papp Lászlótél). 

2. Fordítás rragyarra (két oldalnyi szöveg E.M.Fostertől és 

Bertrand Russelltől) 

3. Esszé magyarul (hat téma közül egy választható) 

( betét: felolvasandó) 

4. Magyar nyelvtörténet (itt az első kérdésre kell válaszolni, a 

további 11-ből három választható) 

5. A magyar irodalom története 1800-ig (az első kérdés kötelező, 

a további 11-ből három választható) 

6. A magyar irodalom története, beleértve az irodalomkritikát, 

1800-tól napjainkig ( 12 kérdés közül 4-re kell válaszolni) 

7. Ady kiemelt tárgyként, két vizsgalappal (mindkét lap ÍO-IO 

kérdéséből 4-4—re kell válaszolni) 

Ez az írásbeli, melyet kiegészít a szóbeli vizsga, ahol az ismeretek 

szóbeli kifejtésének készségéről ad számot a hallgató. 

Figyelemre méltónak tartom a vizsgakérdésekben, hogy alapjuk-kiinduló-

pontjuk rendszerint irodalmi szöveg. Ez azt jelzi, högy az angol irodalom-

oktatásban - és ezt középiskolai szinten is volt alkalmam tapasztalni -

az alfa és omega az irodalom, a szöveg, s ugyanakkor a vizsgán a 

kellő diszpozíció egyik biztosítéka. Továbbá: a tétel, amit az idézet tar-
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talmaz, nem feltétlenül kifejtendő vagy bizonyítandó. Vannak más jellegű 

instrukciók, pl: azonosítsa és fűzzön megjegyzést, írjon kritikai értéke-

lést, tárgyalja, tegye mérlegre stb, 

A lektor számára izgalmas élm >ny, bogy jelen van két kultúra, két 

- többé—kevésbé eltérő - értékrend találkozásánál, méghozzá cselekvő— 

leg, hiszen az egyiket, melyet magával hoz hazájából, ö képviseli, s 

méri hozzá ahhoz, melyet munkahelyén talál, környezetében. A két 

értékr<Midben meglevő közös humanista alapok az érintkezés, a meg- és 

egy 1 tés biztosítékai. Varinak aztán olyan elemele, amelyek földrajzi-

lag-történelmileg, eszmeileg meghatározottak. Ezeket tovább színezheti 

az egyéni szemlélet, felfogás. A / utóbbiak esetében a konfrontáció 

kézenfekvő.( Mellesleg: vannak diákok, akik a fenti distinkcióra nem 

képesek, akiket arról győztek meg, hogy a vendégtanár értékrendje 

- ab ovo és in tolo - különbözik a honitól. Ezek félnek a "közös 

nyelvtől", s ellenkeznek akkor is, amikor ugyanazt mondják, amit a ta-

náruk. Elégedjünk meg itt annak megállapításával, hogy ezek "nehéz ese-

tek".; 

Vállalja-e a tanár a vitát? Igen, mert ezzel informál, gondolkodásra ser-

kent és segít. Segít a többi között abban, hogy gondolkodását s vele az 

értékrendet, amelynek alapján áll, megismerjék. Ezzel formálja a másik 

értékrendet, annak szöveteit rugalmasabbá teszi: fogékonyabbá-alkalma-

sabbá más értékek szerves befogadására. Egyúttal előmozdítja az iro-

dalmi müvek hatékony cseréjéi. 

/ 
A mi értékrendünkben nagy értéknek számit, hogy a magyar irodalom fő 

vonulata a haza és haladás ügyének elkötelezettje és szószólója, az 

angol tájékoztató füzet idézett szavaival: "szoros kapcsok fűzik a 

magyarság életében kultúrájában bekövetkezett változá sokhoz." Ér-

veljünk hát mellette, győzzük meg igazunkról hallgatóinkat, vitapartnerein-

ket. Szellemi petárdák fellövésével, persze, nem sokra .negyünk. Nem 

árt, ha ismert szavakat hangoztatunk: érvelésünk legyen tárgyhoz szóló, 

adjunk konkrét elemzést, mutassuk be, hogyan változik a hazafiság és 

a haladás tartalma, s ehhez adjunk olyan tárgyi ismereteket, amelyeket 

talán csak egy magyar szakember adhat meg. Ugyanakkor bonlakoztas-



suk ki a nagy eszmék mögül az embert, gazdag vonásaivaj, érzelmi 

teljességében, az egyéniséget, amely még a hazafias versekben is ott 

munkál, ha másutt nem, a vers, a mű második, szekunder vonulatában. 

Külföldi - a nyelvvel is küszködő - tanulók esetében nem könnyű, de 

irodalmunk megszerettetéséhez elengedhetetlen gazdag formakultúránk-

nak, nyelvünk kifejezőerejének és rendkívüli hajlékonyságának szemlél-

tetése, méltatása. 

Ugyanakkor a lektornak meg kell tanulnia azt is, hogy magunkra mások 

szemével nézzen. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hotjy le kell értékelnünk 

a szóban forgó müvet, O.P. Cushing A magyar irodalomkritika problémái 

című 1962-es dolgozatában előbb azt a - kor elfogultságaira jellemző -

megállapítást teszi, hogy a független szellemű, széles műveltségű 

irodalomtudósok sora Horváth Jánossal lezárul, majd - helyesen - fel-

hívja a figyelmet, hogy egyes magvar kritikusok a magyar irodalom 

európaiságát demontrálandó eredetiségét csorbítják meg: ez a szemlé-

let hajlik arra, hogy nagy íróinkban, költőinkben irodalmi mozgalmak 
/ 

utóharcosait lássa. így lesz Vörösmarty csak romantikus, holott - mutat 

rá G.F.Cushing - "O sajátosan magyar romantikus; és a magyarok, akik 

hozzászoktak olvasásához és idézéséhez, valószínűleg nem tudják kel-

lően értékelni azl az izgalmat, melyet egy külföldi érez lírájának első 

olvasása közben." 

Gyakran előfordul, hogy a külföldi optika megszokása fájdalmas folya-

mat, mert az ottani szem mást lát, mint amihez mi hozzászoktunk. Lek-

torhoz méltó, állandó szellemi feladat, hogy értékeinket újra és újra 

mérlegre tegyük, felülvizsgáljuk. Bevallom, fájdalmas megrendültséggel 

hallgattam egyik diákomat, midőn azt fejtegette, hogy számára Petőfi 

Magyar vagyok című költeménye semmit sem mond. Hogyhogy? Ez a 

vers nem dobogtat meg minden szívet? Nem remekmű ez? De gondol-

juk csak meg: Mit mond ez a vers egy külföldinek? Kit jellemez ez a 

vers? Bennünket? Dehát ugyanúgy illik más népekre is. Vagy talán 

ránk sem illik egészen? Kit jellemez, kiről szól tehát? Hiteles ez a 

vers? Hallgatóm azt mondta, hogy ez a vers - ennek párja - elképzel-

hetetlen az angol irodalomban. Ha mégis lenne ilyen vers, tette hozzá, 

a Rule Britanniához hasonlóan ma már csak mosolyogni lehet rajta. 
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A s o r t folytathatnám. 

Végezetül hadd adjak h/rt néhány mu címével a negyar irodalom örven-

detes - persze korántsem átütő - angliai sikeréről. Nem térek el ez-

zel témámtól, hiszen az eredményekben a magyar tanszék munkája is 

gyümölcsöződik. Angliában az utóbbi három évben eljutott a közönség-

hez Illyés Puszták népe, Válogatott versek, J5zsef Attila ötven verset 

tartalmazó válogatott kötete, Radnóti-kötet "Ujtékos ég" (Clouded Sky") 

címmel, Wöres Sándor és Juhász Ferenc közös kötete, Jancsó Miklós 
' tu több filmje, C s u r k a István Ut a h ideg v a c s o r á h o z c imu rádiójátéka; 

h a m a r o s a n n a p v i l á g o t lát a N a g y L á s z l ó - k ö t e t , I l l y é s Petőf i je , s e g y 

gyűjteményes magyar költői antológia. 

Hogy ez nem sok? ISbb, mint ami korábban, hosszú távon, mondjuk, 

két évtized alatt történt. 


