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Közismert, szinte közhelyként ható megállapítás, hogy az irodalom-
oktatás sokrétű és különleges feladat: ismeretátadás, de mivel tárgya nem-
csak az irodalomtudomány, hanem maguk az irodalmi alkotások is, az é r -
telmi és érzelmi nevelés harmóniáját kell tanítása során megteremtenünk. 
Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása az anyanyelvi oktatáshoz kapcsoló-
dó, anyanyelven folyó irodalomtanításban is sok nehézséget jelent, de még 
több és bonyolultabb probléma megoldását igényli a mi sajátos helyzetünk-
ben. 

A referátum már jelezte, hogy bölcsész csoportjaink oktatásában 
szaktárgyként tanítjuk a magyar nyelvet, s ehhez hozzá kell tennem azt, 
hogy az irodalomtanítás függvénye, kiegészítője, továbbfejlesztése a nyelv-
oktatásnak, maga is nyelvoktatás. Egyéves nyelvtanításunknak természete-
sen csak egy redukált nyelv elsajátíttatása lehet célja, de a célszerűen ki-
választott irodalmi alkotások, szövegét olvastatva szinte a teljes nyelvvel 
állítjuk szembe hallgatóinkat, s ennek során nemcsak lexikai ismereteik 
gyarapodnak, nyelvtörténeti, stilisztikai ismereteket is szereznek. 

Az intézeti szaktárgyi oktatás kialakításában mindig különös figyel-
met szenteltünk a bölcsész csoportokban tanítandó szaktárgyak kiválasztásá-
ra, a tananyag megszerkesztésére. A 70-es évekig a "magyar kultúra"nevű 
tárgy keretében tanítottunk történelmet, irodalmat, nyelvtani ismereteket, 
művészettörténetet. A következő lépés az volt, hogy ezt a túl bonyolultnak 
és nehézkesnek bizonyult koncentrációt megszüntetve önálló sza.ktárgyi 
programokat alakítottunk ki. Ez a tanárok kiválasztása szempontjából is 
hasznos voltL megkönnyítette az oktatásszervezést. 

További problémát jelentett, /és részben jelent ma is / , hogy a böl-
csész csoportokba kerülő hallgatók összetétele választott szakmájuk szem-
pontjából erősen heterogén. Ide kapnak beosztás azok, akik magyar szako-
soklesznek, de mellettük a bölcsészeti fakult ás más szakjaira /idegen nyelv, 
történelem, művészettörténet, szociológia stb./jelentkezők, a különböző 
pedagógiai főiskolákra készülők, a jogászok és a művészeti főiskolákon ta-
nulni szándékozók is . 

A szakirányultság szerinti differenciáltság problémáját azzal az okta-
tásszervezési módosítással oldottuk meg, hogy a művész és művészettör-
ténész hallgatók számára úgynevezett művész csoportokat alakítottunk, 
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amelyekben irodalom helyett művészettörténetet oktatunk. További specia-
lizálódásra nincs szükség, a periférikusán jelentkező szaktárgyi igényeket 
/biológia, földrajz/bifürkált vagy külön tárgyként elégítjük ki. 

Az érdeklődési területen meglevő heterogenitást tovább színezi egy-
egy csoport diákjainak nemzetiségi, életkori, műveltségbeli szintkülönbsé-
ge. Előképzettségről a bölcsész hallgatóknál általában nem beszélhetünk, 
de nem szorul magyarázatra, hogy milyen nehézséget jelent a magyar i ro -
dalom fejlődését és jelenségeit megértetni az együtt tanuló kelet-európai, 
latin-amerikai és az európai kultúrát alig vagy nem ismerő arab vagy ázsi-
ai hallgatókkal, akik közül az egyik 17 éves, és éppen hogy befejezte a kö -
zépiskolát, a másik néhány évig egyetemre járt , vagy már diplomát is s z e r -
zett. Ilyen adottságok mellett az irodalomtanár csak akkor végezhet e red-
ményes munkát, ha — figyelmesen reagálva az eltérő alapismeretekre — á l -
talánosan érdeklődést tud kelteni szaktárgya iránt, és a rendelkezésére á l -
ló rövid idő alatt képes megközelítően azonos tudásszintre hozni a hallga-
tókat. 

Az elmúlt tanév során kidolgoztuk a Nemzetközi Előkészítő Intézet új 
tantervét és oktatási programját. Ennek a magyar irodalom oktatására vo-
natkozó része saját tapasztalatainkból kiindulva, az egyetemi oktatás igé-
nyeit is figyelembe véve korrigálta az előző tantervnek a magyar középis-
kolás tantervhez kötődő analógiáját. Olyan tantervi követelményeket á l l a -
pítottunk meg, amelyeket el tudunk érni a maximaiizmus veszélye nélkül. 
A hallgatóknak ismerniük kell a magyar irodalomtörténet fejlődésének fő 
vonalát, az egyes korszakok lényeges jellemzőit, világosan kell látniuk az 
adott irodalomtörténeti korszakok legfontosabb irányzatait, stílustörekvé-
seit, ismerniük kell egy-egy korszak legkiemelkedőbb íróinak, költőinek 
életművét, kiemelkedő alkotásait. El kell sajátítaniuk az irodalmi alkotá-
sokmegértéséhezés értékeléséhez nélkülözhetetlen alapvető irodalomelmé-
letiismereteket. A tárgy oktatása során törekednünk kell a r ra , hogy az i s -
meretek segítségével a marxista világnézeten alapuló eszmei, erkölcsi, 
esztétikai nevelési hatást érjünk el . 

A tananyag elrendezésében tekintetbe kell vennünk, hogy heti 6 órában 
összesen 120 óra áll rendelkezésünkre, s ezt úgy kell elosztanunk, hogy 
számolunk a hallgatók nyelvtudásának fokozatos fejlődésével, valamint az -
zal a ténnyel, hogy az egyetem első évére készítjük elő tanítványainkat. 
Ennek érdekében az irodalmi alapfogalmak, alapismeretek tanításával kez-
dünk, s ehhez a népköltészet relatíve könnyebb szövegei adják az i l lusztrá-
ciót, s ezért szentelünk több időt a régi magyar irodalom oktatására, h i -
szen az egyetemen az első évben ezt fogják tanulni hallgatóink. Természe-
tesen a régi magyar irodalmat kevés szöveggel, inkább csak rövid részle-
tekkel, szemelvényekkel mutatjuk be, XIX. és XX. századi irodalmunkból 
/talán azért is, mert nálunk a l íra mindig domináns vagy legalább jelentős 
szerepet játszik/ már többet tudunk olvasni. 

42 



A tanterv megszerkesztésében gondot jelentett a szaktárgyi koncent-
ráció megvalósítása, s a különösen lényegesnek tartott együttműködés a 
történelemtanítással. Ez is magyarázata annak, hogy a népköltészettel kez-
dünk, s viszonylag lassabb ütemben oktatjuk régi irodalmunkat, mert így 
megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a történelemórán szerzett i sme-
retek megalapozzák az irodalmiakat. Az ilyen ideális megoldás a tanév so-
rán mindvégig természetesen nem valósítható meg, ezért az oktatásban a r -
ra kell törekednünk, hogy a koncentráció a hallgatók tudatában megtörtén-
jen. 

A tanterv és a program — bármennyire átgondolt és célszerű is — 
megvalósulásában a tanítási órán, pontosabban az órák során értékelhető. 
Az irodalomóra speciális módszertani megoldásokat követel. Irodalomok-
tatásunkban alapelvnek tartjuk a passzív befogadásból az aktivitásba tör té-
nő átmenetet. A tanítás folyamatában a reproduktivitástól az önálló i sme-
re t - é s gondolatközlés felé igyekszünk haladni, ezen az úton tudjuk fej lesz-
teni a hallgatók értékelő és elemzőkészségét. Két fő óratípus alakult ki 
gyakorlatunkban: a vegyes típusú óra, amelyben eleinte a közlés a domináns 
módszer, majd később a megbeszélés s végül az előadás; és a szövegfel-
dolgozó, gyakorló típusú óra, amelynek középpontjában a fontosabb szöve-
gek /versek, epikus részietek/ közös feldolgozása áll, később kisebb fela-
datok szemináriumi jellegű megbeszélése, vitája kerülhet sor ra . A kétféle 
óratípus alkalmazása a tanár döntésétől függ, s ezt a tananyag és a csoport 
tudásszintje határozza meg. 

Az intézet irodalomoktatásában egyik fő gondunk a megfelelő személyi 
és tárgyi feltételek biztosítása. Az utóbbi években külső óraadó tanárok is 
oktatták a tárgyat, s ezek gyakran nem tudták leküzdeni a speciális hely-
zetből adódó nehézségeket. Bizonyos, hogy csak a nyelvoktatásunkban j á r -
tas pedagógus képes az irodalomtanítás céljait eredményesen megvalósíta-
ni. Hasonlóan fontos ideiglenes jegyzet, majd speciális szöveggyűjtemény 
készítése, mert ezek nemcsak az óravezetéshez, hanem a hallgatók felké-
szüléséhez is segítséget adnak. Új szervezeti felépítésünk szerint az i ro-
dalomoktatás a most alakult Társadalomtudományi Szakcsoport feladatköré-
hez tartozik, amely világosan látja ezeket a problémákat, és megtette az 
első lépéseket annak érdekében, hogy megoldódjanak. 

Végezetül eddigi munkánk eredményeiről hadd idézzek olyan véle-
ményt, amely objektív külső szemlélőké. Az elmúlt év bölcsész csoportjai-
nak egyetemi vizsgaelnökei írták jelentésükben: "A szaktárgyi követelmé-
nyek — bár természetesen nagyon is a jellegzetes körülmények figyelembe -
vételével alakultak —jó színvonalat képviselnek, teljes mértékben alkalma-
sak arra , hogy megfelelő alapképzést biztosítsanak. Tantárgyaik közül 
— érthető okokból — a magyar irodalom és a magyar történelem tanulása o -
kozza a legtöbb nehézséget. A csoport hallgatóinak többségétől szép, ér te l -
mes beszámolókat hallottunk." "Ilyen szép eredményt csak jól összehan-
golt oktatói-nevelői tevékenységgel lehet elérni. Tapasztalatom szerint az 
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intézetben a tanár-diák viszony olyan, amilyennek egy szocialista oktatási 
intézetben lennie kell, sokat foglalkoznak a diákokkal, őszinte emberi kap-
csolat alakult ki tanár és diák között.11 

Hiszem, hogy így van. Ezért dolgozunk tovább i s . 

ПОЛОЖЕНИЕ И НЕКОТОРЫУ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аттила Андраши, старший преподаватель института, 
заведующий спецгруппой венгерского языка (И) 

(резюме) 
Преподавание венгерской литературы базируется и зависит от 

знания языка, хотя и имеет самостоятельные, специальные цели. Это 
подтверждает настоящий корреферат. 

Особое внимание в нашем институте уделяется решению проблем, 
связанных с преподаванием специальных предметов: истории, литера-
туры и т.д. Национальные, языковые, возрастные различия; различ-
ный уровень подготовки студентов, различия в профессиональной 
ориентации являются очень важными фактами из тех, что определяет 
содержание и методы преподавания. 

Специальные цели и высокие требования к знанию венгерской ли-
тературы решительно повлияли на устройство всего учебного мате-
риала. Особое внимание обращается на.то, чтобы дать студентам 
наиболее полное и глубокое представление по специальным предме--
там, для чего концентрируется график обучения. Уроки литературы 
требуют специальных методических типов уроков, которые используют 
способы активизации студентов. 

Наши дальнейшие задачи - это преодоление трудностей объектив-
ного порядка: обеспечение всех условий для нормального преподава-
ния. Экзамен в конце года отражает результаты нашей работы. По-
следним этапом, которой служат отзывы председателей экзаменацион-
ных комиссий, что является важным для будущей работы. 



DIE LAGE UND EINIGE WICHTIGE PROBLEME DES 
UNTERRICHTS DER UNGARISCHEN LITERATUR 

IN UNSEREM INSTITUT 

Attila Andrássy, Dozent, Leiter der. I. Sektion 
für ungarische Sprache im Internationalen 

Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Das Korreferat schließt sich dem Referat vom Unga-
rischunterricht an und stellt fest, daß der Unterricht 
der Literatur in unserem Institut in einer Abhängigkeit zu 
dem Sprachunterricht ist (sosehr ihn auch spezifische Ziele 
bestimmen). Der Literaturunterricht ist eigentlich selbst 
Sprachunterricht. 

Von den Faktoren, die den Inhalt und die Methoden des 
Unterrichts bestimmen, sind die sprachlichen und die Nati-
onalitätsunterschiede sowie die unterschiedlichen Bil-
dungsniveausj die Fachrichtungen und das Lebensalter beson-
ders wichtig. Man hat die spezifischen Ziele und das An-
forderungssystem des Literaturunterrichts festgelegt. Diese 
Prinzipien haben Menge und Tiefe des gelehrten Stoffes 
entscheidend beeinflußt. Man mußte die Verwicklichung der 
Konzentration der naturwissenschaftlichen Fächer in Be-
tracht nehmen. Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit mit 
dem Geschichtsunterricht. 

Die Literaturstunde fordert spezielle methodische Lö-
sungen. Es haben sich einige Typen von Stunden entwickelt, 
die die Methoden des Sprachunterrichts, der Aktivierung 
anwenden. Die Überwindung der Schwierigkeiten, die bei der 
Sicherung der sachlichen und persönlichen Bedigungen auf-
treten, bedeutet noch weitere Aufgaben. Der Spiegel unserer 
bisherigen Ergebnisse ist die Prüfung am Ende des Studien-
jahres . 

Die Berichte der Prüfungsvorsitzenden geben eine gute 
Kontrolle zur Fortsetzung unserer Arbeit. 
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