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Sz.M a r t o n y i Éva: 

József Attila A város peremén című versének elemzése francia 

hallgatókkal 

A strasbourgi egyetemen magyar szakos oktatás nincs, a hallgatók szá-

mos egyéb nyelv mellett a magyart szabadon valasztott tantárgyként 

tanulhatják. Az oktatás két éven keresztül heti három órában folyik, 

kiegészítve egy heti két órás civilizációs kurzussal, amelyet a hallga-

tók a második évben vagy később vehetnek fel, amely tehát feltételez 

bizonyos nyelvi ismereteket. Az oktatás egészének célja - a nyelvi 

ismeretek megszerzése mellett bizonyos jártasság elérése az adott or-

szág kultúrájában, "civilizációjában". A magyar irodalom megismerteté-

sére a civilizációs kurzus keretein belül kerül sor. Az alábbi kísérle-

tet az 1971-7 2-es tanév folyamán folytattam egy 6 -8 főből álló csoport-

tal. 

Az anyag feldolgozására választott módszer természetesen a csoport 

nyelvi felkészültségének függvénye. Ebből a szempontból a csoport két 

körülbelül egyenlő részre oszlott. Az egyik résziik magyar ajkú volt, 

ami annyit jelent, hogy vagy az egyik, vagy mindkét szülő magyar, a 

családon belül állításuk szerint többnyire magyarul beszélnek. Igen ha-

mar kiderül viszont, hogy ez a magyar nyelv igen primitív, csekély szó-

kincsű, éppen csak konyha-használatra elegendő beszédforma. Amint 

elvontabb, mondjuk kulturális jellegiî témára kerül sor, kiderül, hogy az 

illető képtelen kifejezni magát, elnémul, vagy francia fogalmakkal operál, 

csak néhány egyszerű ige és kötőszó marad meg az anyanyelvén. Fel-

merül a kérdés, milyen kulturális útravalót kapnak ezek a gyerekek szü-

leiktől a magyar kultúra terén. Igen keveset, vagy éppen semmit. Ezek 

a hallgatók mégis bizonyos előnyökkel rendelkeznek a francia anya-

nyelvitekkel szemben. Könnyebben megértik a szövegeket a számukra 

ismert mondatfelépítési analógiák alapján, és azok szellemét, rejtett ér-

telmét valamiféle tudatalatti azonosítási képesség segítségével sokkal 

könnyebben magukévá teszik. A csoport másik része, a francia anya-

nyelvű hallgatók a magyar nyelv tanulását az ábécénél kezdik, és két 

év alatt, heti három órában semmiképpen sem jutnak el olyan szintre, 

hogy a magyar irodalom alkotásait eredetiben olvashassák. 
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Éppen ezért az egyetlen követhető út a magyar irodalom megismerte-

tésére a közvetítő nyelv, jelen esetben a francia alkalmazása az ok-

tatás folyamán. Az említett kísérlet A magyar irodalom a XX.században 

című előadássorozat részét képezte. Ezt a témát nem lehetett azonban 

minden előzmény nélkül tárgyalni, tekintettel a hallgatók igen hiányos-

nak mondható ismereteire Magyarországgal kapcsolatban. Feltétlenül 

beszélni kellett a magyar irodalom kezdeteiről, főbb fejlődési irányai-

ról, beleillesztve azokat a világirodalom, nevezetesen a francia iroda-

lom áramlataiba, bizonyos összehasonlításokat téve. A komparatisztikai 

szempontok érvényesítése igen hasznos támpontokat ad olyan hallgatók 

számára - és ez a többség - akik íróinkat, költőinket még csak hír-

ből sem ismerik. A rövid történeti áttekintés után részletesebben tár-

gyaltuk a 20. század legnagyobb íróit és költőit. Rövid életrajzi ismer-

tetés után szemelvényeket olvastunk az illető író vagy költő müveiből. 

T>bb verset olvastunk, mint prózát, elsősorban időhiány miatt. Egy-egy 

foglalkozás alatt alaposan meg tudtunk beszélni egy költeményt, ami 

prózai müvek esetében többnyire lehetetlen lelt. volna. Az életrajz és 

a bemutatás franciául történt, a m'jvek»»' vis.'.ont megpróbáltuk eredeti-

ben olvasni. Ezután az elemzés ismét franciául folyt, segítségül véve 

a tnlí francia fordítását is, amennyiben ez rendelkezésre állt. Nagy se-

gítséget nyújtott a Panorama de la littérature hongroise című kiadvány, 

amely a kezdetektől napjainkig tartalmaz szemelvényeket a magyar iro-

dalomból. 

József Attila tárgyalása is az említett szempontok alapján történt. Há-

rom verset választottam ki, bizonyos nehézségi sorrendet követve, 

amelyeket magyarul is elolvastunk és elemezni próbáltunk. A Mama c. 

verssel kezdtük, mint ami aránylag könnyen megközelíthető, és nem 

hosszú. Ebben a köl.aményben csak a "dagadt ruha" kifejezés okozott 

problémát, a szó francia fordítása, /gonflé/ a fiatalok szóhasználatában 

mást is jelent /felfuvalkodott/ és ez az asszociáció teljesen tönkretette 

számukra a költői kép érzékelését. Ez kissé rossz előjel volt a továb-

biakra nézve, de azért belevágtunk a második versbe: Születésnapomra. 

Ezt főként a nyelvi játékosság érzékeltetése szempontjából választottam, 

ami nem is maradt hatástalan. Ezután a Város peremért című költeményt 
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próbáiluk elolvasni, megérteni, elemezni. Azért esett erre a költeményre 

a választás, mivel sajátos, igen bonyolult művészi erényei mellett azt 

is illusztrálja, hogyan próbált József Attila a marxista filozófia anyagá-

val költői nyelvet alkotni, költészetébe olvasztva a marxista filozófia 

eszmerendszerének bizonyos alkotóelemeit. Ennek bemutatása annál 

is inkább érdekes feladatnak ígérkezett, mivel tudtam, hogy hallgatóim 

egyáltalán nem, vagy csak igen kevéssé ismerik a marxista filozófiát. 

Először természetesen a szöveg lexikai feldolgozására került sor, ami 

már önmagában véve sem volt könnyű feladat. Igen sok ritkán használt 

szó fordul elő a versben, mint pl. csorba pléhtető, rókövesedő /mint 

főnév/, raj, vakhit stb. Nehezítette a dolgot, hogy ezek a szavak hiá-

nyoznak a francia műfordításból, amelyet egyébként versszakról-vers-

szakra, vagy ha enjambement ezt lehetetlenné tette, gondolati egységen-

ként, párhuzamosan olvastunk. A vers francia nyelvre történő fordítá-

sánál az a szempont is vezérelt, hogy valamilyen nyelvi továbbképzést 

is nyújtsak, megpróbáltam a hallgatókat rávezetni bizonyos szavak, szó-

kapcsolatok helyes értelmezésére. Különösen összetett szavaink okoz-

nak problémát, az egyes elemek értelmének megadása nem sok segít-

séget ad frémcia anyanyelvűek esetében, mivel nincsenek hozzászokva 

az ilyen jellegű szóképzéshez /pl. mélyhegedűi, léckerítés/. Számolni 

kell azzal is, hogy bizonyos fogalmak ismeretlenek lehetnek, ilyen volt 

pl. a "száll a korom, és lerakódik, mint a guanó". Érdekes volt meg-

figyelni a "Pöl, föl . . ." kezdetű verssor értelmezését. Önként adódik, 

hogy a "debout" szóval fordítsuk, megkérdezve, nem ébreszt-e bennük 

ez a kezdet valamilyen asszociációt egy közismert indulóval, A kérdés-

re nem tudtak válaszolni, pedig az Internacionálé francia nyelven is 

ezzel a szóval kezdődik. 

Bizonyos költői képek könnyen megközelíthetők voltak számukra, pl. 

az igen konkrét elemeket tartalmazó "Ki inti le, talán a földesúr, a 

juhász vad ebét? Gyermekkora, gyermekkorunk. Velünk nevelkedett a 

gép." Mások felfoghatatlanok voltak számukra, pl. "Illy kormos, nagy 

szívet az látott-hallott, ki napot látott füstjében fulladni meg, ki lüktetését 

hallotta a föld sok tárnás mélyinek". 
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Miután, a költeményt sikerült többé-kevésbé megérteni, többszöri' elol-

vasás után próbáltunk valamiféle műelemzést csinálni. Eljárásunk a 

francia "explication de texte"-hez állt a legközelebb. A. vers filozófiai 

tartalmának kibontakoztatása végülis nem jelentett különösebb problé-

mát, miután felhívtam a figyelmet bizonyos mondatokra, amelyek a filo-

zófiai tartalom legpregnánsabb hordozói /"Nem isteri, nem is az ész, 

hanem a szén, vas és olaj, a való anyag teremtett minket... vagy: 
r , 
lm itt vagyunk, gyanakvón s együtt, az anyag gyermekei."/ 

Az eredeti költeményt és annak francia műfordítását együtt alkalmazva 

végülis két műalkotással volt dolgunk, bármilyen hu is Paul Chaulot 

különben igoi jól sikerült fordítása. A hallgatók azonnal észrevették 

és szóvátették az eredeti és a műfordítás egyezéseit és különbségeit, 

de ezt a vonalat nem akartuk túlságosan messzire követni, a műfor-

dítás elolvasásának kizárólag az eredeti jobb megértése volt a célja. 

Le kellett mondanunk a vers formai elemzéséről, ugyanis néhány kér-

dés után kiderült, hogy a szemináriumi résztvevők saját költészetüket 

Illetően sincsenek tisztában az elemi stilisztikai fogalmakkal, /pl. ve rs -

lábéval./. A magyar hangsúlyos és időmértékes verselés lehetőségeit 

más alkalommal, más költemények alapján próbáltam érzékeltetni. 

Az elmondottak igen vázlatosan igyekeztek illusztrálni egy módszert, 

bemutatni egy kísérletet, amiből igen nehéz általánosításokat levonni. 

Mindössze az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a konkrét 

adottságoktól függő bizonyos lehetőségekre. 


