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F é s ű s András 

Irodalmi műveink bemutatásának módszertani kérdé-
sei az idegenajkúaknak szóló magyartanításban 

I. Általában is nehéz és sokágú dolog az irodalmi 
művek bemutatásáról, elemzéséről beszélni. Mint minden 
oktatási vonatkozás, ez a kérdés is egy sor szabad vál-
tozó függvénye, csak ezek figyelembevételével lehet ha-
tásos . 

Mielőtt bármit is mondhatnánk arról, miként jelenhet meg 
irodalmi műveink bemutatása az idegenajkúaknak szóló ma-
gyartanításban, ezeket a változó tényezőket kell fölem-
líteni, közülük is csak a legfontosabbakat. 
A külső változókat kell elsőként ide sorakoztatnunk. Ezek 
lennének : 

- a tanítási helyzet és körülmények; 
- a rendelkezésre álló idő és a foglalkozások gya-

korisága ; 
- a hallgatóság nagysága, összetétele, összeszokott-

ságának foka; 
- a tanítási forma; 
- a tanítási cél; 
- az anyagkezelés' lehetséges szintje; 
- az anyag fajtája, terjedelme, jellege. 
Az idegenajkúaknak nyújtott magyartanításunkban már 

a fentiek vonatkozásában is rengeteg gyakorlati változat 
él, melyek eleve különbségeket eredményeznek megoldásaink-
ban, s habár nehezítve, egyben fokozottan hangsúlyozzák 
is annak szükségességét, hogy e megoldások közös vonat-
kozásait, alapkérdéseit keressük és leljük meg. 
Nyilvánvaló, hogy idegenajkúaknak előadó tanáraink egé-
szen más megoldásokat alkalmaznak, ha magyartanításuk ná-
luk, belföldön folyik, s itt már az évfordulók, utcanevek, 
akár köznapi témák, a hallgatók elé táruló szocio-kulturá-
lis kép eleve megannyi indítékként és valós közegként be-



- 181 -

folyásolják a beágyazás lehetőségét, és más a gyakorlat, 
ha e tanítás külföldön folyik, s a tanárnak kell megte-
remtenie gyakorlatilag mindent, hogy a befogadás létre-
jöhessen . 

A rendelkezésre állő idő és a foglalkozások sűrű-
sége vonatkozásában talán nincs is két egyforma keret. 
A skála az alkalmi, majd havi, heti egy-két órás előadá-
soktól a rendszeres irodalmi-irodalomtörténeti képzés 
szintjéig húzódik. Irodalmi művet a magyar irodalomtör-
ténet, a magyar irodalom stíluskorszakaiba ágyazva bemu-
tatni- úgy, hogy az a beágyazás valódi tartalmat is je-
lentsen - csak a magyar irodalom szakot végző és dokto-
rátusukat ilyen témából készítő hallgatóknak tudunk. 
Általános célként zömében az kell, hogy megfogalmazódjék: 
miként, milyen eljárásokkal és eljárás-sorozatokkal tu-
dunk hatásosak lenni a főleg alkalmi előadások során és 
változó, többnyire inkább mostoha időkeretben. 

Természetszerűek azok a különbségek is, melyeket a 
hallgatóság létszáma, összetétele, összeszokottsága okoz. 
Eszményi helyzet, ahol 8-10 főnyi, korban, szakirányban 
azonos vagy nagyon hasonló, a tanárral 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 hely-
zet roppant ritka. A gyakorlat szerint heterogén a fenti 
vonatkozásoknak szinte mindegyike, a létszám is nagyon 
változó, váratlan vonatkozások merülnek fel még egy elő-
adáson belül is. 

A tanítási forma és a tancél változói összevonha-
tóak itt, hiszen közvetlenül összefonódva jelentkeznek. 
Az általános itt is az alkalmi vagy nem sűrű, nem rend-
szeres műelemzés, bemutatás. A gondolattársítási mező 
megteremtése ilyenkor rendszerint a tanár feladata, még 
ha a változatosságot keresvén hallgatóitól kér is előké-
szítő beszélgetést, történelmi,művészettörténeti, irodal-
mi, eszmetörténeti kitérőket bocsátva előre. 
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Az anyagkezelés szintje a rendelkezésre álló se-
gédeszközök fajtáitól, mennyiségétől - minőségétől és a 
hallgatók általános ismereti szintjétől függ, de bárme-
lyik szinten csak az lehet hatásos és eredményes, ami 
több szálból összetett, több területről tallóz, és össze-
tettségében plasztikus, világosan, célosan árnyalt. E 
gondolat követése véd csak meg a mindenáron színes anyag-
kezelés és a száraz, csak anyagközlő, prelegáló tálalás 
végleteinek veszélyeitől. 

A tanagyag - jelen gondolatkörünkben az irodalmi 
mű - fajtája, terjedelme, jellege itt tartalmi, stílus-
beli, műfaji vonatkozásokként jelentkezik. A tartalmi vo-
natkozásra kitérni nem akarván ezen - főleg bemutatási, 
elemzési eljárásokat boncoló - gondolatkörben, annyit em-
lítenénk csak, amit arra a kérdésre felelnénk: milyen mű-
veinket tárjuk idegenajkú hallgatóink elé? A válasz egyér-
telmű: csak fellebbezhetetlen értékű remekműveket, melyek 
történelmünk, jelenünk társadalmi-nemzeti eszméinek hor-
dozói. Nem slágerszemlélet ez, hanem fontossági-hatékony-
ságbeli kérdés. A tartalmi rész felmutatása általában sa-
játja minden elemzésünknek; a tapasztalat szerint a ter-
jedelem, stílusbeli vonatkozások megoldása a fogasabb, 
ott kell találékonyaknak lennünk a szemelvények megválasz-
tásánál, a mű vagy részleteinek élő bemutatásában, a mű-
faj értelmezésében. A mű korában és alkotója művészeté-
ben miért éppen ezen formai megoldások keretében szüle-
tett meg az alkotás? A kérdés fölemlítése időt igényel és 
szerkezetileg félős, hogy elbillenti az előadás egyensúly-
viszonyait, de nagyon hálás is egyben: nagyon sok és vá-
ratlanul messze nyúló, sokatmondó, szemléletes kiutalás 
lehetőségét teremti meg. 

Az előadás körülményei között a belső változó két 
legfontosabbra : 

- a hallgatók érdeklődése, motiváltsága; 
- a tanár és hallgatók általános és egyéni beállí-

tottsága . 
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A hallgatósággal kapcsolatban: az előbbiekben ki-
fejtett sajátosságoknak nem egyik, hanem külön és fon-
tosabb eleme azok érdeklődése, motiváltsága. Az érdek-
lődés tartalmi részét vizsgálva is sokszínű a kép: a 
legfontosabb kérdésben is már, nevezetesen, hogy érdek-
lődnek-e és mennyire; s ha az érdeklődési szint magas, 
az még sok - vagy a legtöbb - esetben éppen műfaji, tar-
talmi, korszakbeli stb. előszeretetekre-elfogultságokra 
merevülve szül és sokszor szerepeltet is további korláto-
kat, ír elő árnyaltabb feladatokat számunkra. A motivált-
ságnak csupán célsági vonatkozására építeni csak nagyon 
kevés esetben lehet. A hallgató vizsgára készül, doktori 
értekezését készíti anyagunkból - a motiváltság ekkor 
sokmindent áthidal. Tömegében azonban forrásjellegűek 
ezek a motívumok: régebben kapott, a hallgatót régebben 
ért élmény pozitív hatása hozza el az előadásokra, kész-
teti további keresésre irodalmunkban, illetve azon a fo-
kon áll, hogy ezt az alapélményt keresi még, s az előa-
dás értelme az lenne, hogy ezt nyújtsa neki, érzelmek 
előrevivő, további tallózásra indító erejét, hevületét 
táplálja a hallgatóba. 

Az előadó tanár és a hallgatók általános beállí-
tottsága, egyéni nézőpontja, vizsgálati szempontja eleve 
adott, és nyilvánvalóan mást csendít ki a történelmi-tár-

sadalmi, mást a lélektani, mást a stíluselméleti, mást az 
érzelmi hatást elemző és hangsúlyozó előadó és hallgató-
ság egyazon műből is. Tartózkodunk bár minden axiómára 
tömörített /soványított!/ megfogalmazástól, de - kiindu-
lásként elismervén ugyan, hogy éppen ez a kicsengésekben 
megnyilvánuló, szabad sokszínűség irodalomtanító munkánk 
legbővebb forrása és fő szépsége - azt ki kell nyilvání-
tanunk, hogy az előadó csak sok eszközből-szálból össze-
tett, eljárásmódozatilag is pontos hatásra törő, nagyon 
gyakorlatiasan megoldott műelemzéssel biztosítja hallga-
tóinak szabadságát: az előadás értelme nem az, hogy a 
hallgató arról meggyőződjék, miszerint az előadó tárgyát 
mélyen és árnyaltan ismeri, hanem az, amit tartalmilag, 
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érzelmileg maga kiszűrt és kiemelt, megőriz és tovább-
visz az elhangzottakból. Gondolatunk alapjában ellent-
mond hát bármely olyan megoldásnak, hogy egyazon előa-
dást nyelvünkön megfogalmazván más-más nyelvre fordít-
sunk, s ott más-más hallgatóságnak változtatások nélkül 
adjuk elő. 

II. Újra hangsúlyozva és megfogalmazva az előbbie-
ket: egy irodalmi mű bemutatásának, elemzésének módsze-
re a rendszeres irodalomoktatás kereteiben is fontos kér-
déseket vet föl, de különösen ott alapvető fontosságú, 
ahol ezt nem rendszeres oktatásban, hanem egy-egy előadás-
ban, különböző ismereti fokú, összetételű, sokszor alkal-
mi alakulású hallgatócsoportok előtt kell végeznünk. 

Ezek meggondolásával és szem előtt tartásával indul-
hatunk meg az irodalmi művek bemutatása általános gyakor-
lati elveinek néhány kérdése felé. 

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; a csu-
pán az érettségire előkészítő kiadványokban és az egyete-
mi irodalomelméleti kézikönyvekben legalább 6-8 féle elem-
zésfajtával találkozunk/, az angol "comprehensive grammar", 
az amerikai "high school" tantervekben látható elemzés-
felfogások, a szovjetek nagyon rendszeres és a tartalmi-
-formai egységet-kölcsönhatást hangsúlyozó eljárásai, a 
magyar /csak Négyesy L., Zolnai B., Horváth I., Hankiss 
E. munkáit említve is gazdag/ hagyományok alapján elmé-
leti forrásanyagok bőven állnak rendelkezésre. 

Mondhatnók: kevesebb is megteszi. Itt változó körül-
mények között létrejövő bemutató-elemző előadások nagy ár-
nyaltságú és egyben nagy tűrőképességű /más szóval: e kö-
rülményekre kevésbé érzékeny és különböző körülmények kö-
zött egyaránt hatást érő/ mószerei, "technikája" után 
szemlélődünk; mely célmegjelölésben az "előadás" és a 
"változó körülmények" motívumai hangsúlyozandók, mint az 
általános elemzés-eljárásoktól eltérő vonatkozások. 
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Ha megoldást most már ezek jegyében keresünk, ok-
vetlenül a tanuláslélektan, az asszociációk természeté-
nek vizsgálata felé lendülünk. Az idevezető kérdések vi-
lágosak : 

- Miként lesz hatásosabb, gazdagabb emlékanyagot 
hagyó az előadás ? 

- Mit értünk rajta és miként jelenhet meg az ösz-
szetettség, a komplexség anyagkezelésünkben ? 

- Milyen anyag- és adatkapcsolási, illesztési, meg-
kötési lehetőségeink vannak ? 

A válaszok a gondolattársítás természetében találhatók. 
A tanuláslélektani vizsgálatok szerint a legegysze-

rűbb tanítási forma az adatok közlése. És egyben ennek az 
eredményei is a legkevésbé megbízhatóak: az anyag jelen-
léte, emlékezeti tárolása nagyon kérészéletű, későbbi kom-
binációk csak akkor építhetőek rá, ha a betáplálást azon-
nal követik /s ekkor még bizonyos szilárdító hatásuk is 
van/, de a gyakorlati életben erre kevés a lehetőség, és 
csak kis adatanyag, kis területek, kistávú feladatok meg-
oldásánál vehető igénybe. Ebből indulva fölösleges is ar-
ról beszélni, mi a valós értéke a prelegáló katedra-elő-
adásoknak. Talán csak az hangsúlyoznánk, hogy egyben ott 
is hibázik ez. az előadásfajta, hogy az általános, "tanu-
lói" helyzetből származó adatfelvevő munka nyomán amúgy 
is túlterhelt agyi területekre és funkciókra nehezedik, 
ahelyett, hogy a szinte kiáltó nyíltsággal rendelkezésre 
álló szabad területeket és azok energiáit hasznosítaná. 
A meglevő ismeretekhez nem kapcsolódó, azokhoz nem viszo-
nyuló, hanem csupán közléssel nyújtott adatanyag értéke 
kevés, hiszen gyökértelen és ezért /is/ rövid életű. 

A gondolattársítási mező számbavétele lenne az el-
sődleges: az, hogy mit tud, mit tudhat már mélyen beágyaz-
va egy hallgatóság. Illyés "Szekszárd felé" c. versében 
a "kis anya" alakja nekünk szemléletes, és varázslatosan 
szép költői légkörével megragadó, hiszen irodalmunkból 
legalább negyven anya-kép vetődik fel és társulhat hozzá 
tudatunkban: melyikhez hasonlít, melyiktől tér el. Az 
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idegenajkú hallgató ezt a légkört nem érezheti át, a még-
oly árnyalt fordítás sem közvetítvén pontosan a légkört, 
illetve mást élhet át a vers nyomán. De ha az ismert 
Renoir-kép kíséretével mutatom, ha az anyaság szelíd és 
oly végtelen erejét a Mona Lisa kép egyik lehetséges meg-
fejtéseként társítom, Hugo nőalakjaival állítom szembe, 
akkor megmarad. Emlékünkben egy népdal azért örök, mert 
ismerjük a dallamát is, látjuk mögötte a képet, a magunk 
emlékképeit is, és pontosan a világot, amely létrehozhatta. 

így veti föl a gondolattársítási mező immár a befo-
gadás egyéb vonatkozásait is: az "associative tensoint" 
vagy gondolattársítási készenlétet, melyben már a hallga-
tó érzelmi ráhangoltsága is benne van: az előadás anyaga, 
képi, zenei kísérete, történelmi, eszmei, stílusbeli be-
ágyazása kitért e vonatkozásokra, és már ily módon moz-
gósított emlékezeti anyag áll készen arra, hogy az közlé-
seket magához kapcsolja, a maga értéki, emléki rendjébe 
illessze. 

Petőfi "Egy gondolat bánt engemet..." című költemé-
nye páratlan remekmű, mégsem hatol oda, ahova hatolhatna, 
ha gondolati vázát rakjuk fel a hallgatók előtt, részle-
tes vagy akár műfordítást adunk róla. Még az is csak az 
előadó sajátja marad, ha beszámol a vers társairól Petőfi 
alkotásai között, ha saját érzelmi értékelését nyújtja. 
De párhuzamba vonva Leonardo Angillari csatájával, Peter 
Cornelius "Az apokalipszis lovasai" c. képével, A.Böcklin 
háborús vízió-képeivel, Szurikov ilyen témájú darabjaival, 
Delacroix "A Szabadság vezeti a népet", Rude "Marseillaise" 
c. alkotásával, Chopin "Forradalmi etűdjével", a kapcsola-
tok létrejönnek, és maradandó ismeretet, élményt biztosí-
tanak. 

Az asszociációk természete, területe sokkal gazda-
gabb annál, mint amit párhuzamnak nevezünk. Már magában 
a párhuzamban is hangsúlyozhatjuk a benne foglalt azonos-
ságot vagy különbséget, eltérést is. Gondolattársítás jö-
het létre éppen ellentétek bemutatása nyomán vagy pusztán 
tulajdonsági ellentéteik lebontása után kapcsolatba hoz-
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ható elemek között is. Ez visz be a "gazdag képi társí-
tás" problémakörébe: a hangulati gazdagság céljából nyúj-
tott, a témához sokszor nem is szorosan tartozó korabeli 
ruha, tárgy, eszköz, műtárgy, épület, városkép teremt 
asszociációs alapot. Felbecsülhetetlen hasznúak ilyenkor 
régi festmények reprodukciói, a Zichy-féle illusztrációk, 
a korabeli drámákból, filmbeli ábrázolásokból származó 
képek. 

Összegezve: maga a gondolattársítási feszültség meg-
teremtése, a gazdag beágyazás a fontos, és eszközeink ek-
kor - éppen az összetett anyagkezelés értelmében és cél-
jából - kilépnek más művek, más művészetek, a kor bármely 
jellegzetes elemére, arra, ami biztosítja a hiteles és 
sókszínű szocio-kulturális beágyazást. 

III. Az elemzés menetében kell ezek után a hatásos-
ság vonatkozásában legígéretesebb eljárás után néznünk. 
Az irodalomelmélet számos eljárásmenetet kínál. Legneve-
zetesebbek talán a motívumkiemelő, a hasonló művek köré-
ben bemutató, a korstílus felől induló, valamint az egy-
-egy elemzésrész előreemelésével operáló gondolatmenet, 
s elemzéstechnikailag is számos eszközt vonultatnak fel 
/szerkezetarányok, mondattípusok, jellegszavak, alakzatok 
mennyiségi és eloszlási mérése-értékelése stb./. 

Az elénk táruló gazdagság egyben veszély is. Való, 
hogy elemzésünk velük kimerítőbb, árnyaltabb lesz, de az 
is, hogy legtöbbször előadó-hallgató egyaránt elvész ben-
ne, s a nagy szervezettségű elemzés eredménye a tudatban 
voltaképpen rendezetlen, félelmetes méretű-anyagú adat-
halmaz lesz. 

Hogy ne kísértene hát mindez a veszély az idegenajkúak 
előtt folyó műelemzéseknél, ahol az anyagkezelés eleve 
bővül egyéb kitekintésekkel, a történelmi, szocio-kultu-
rális háttért megidéző, többnyire szemléltető eszközök-
kel kísért, összetetté tevő elemekkel ? 

A tapasztalat tanúsága szerint ez a szétszórtság, 
ez a már szertelenség-jelleget sugalló sokszínűség a na-



- 188 -

gyobb veszély. Párban jár vele a másik: hogy az előadó 
szinte műről műre érve vagy gyors időnként váltogatja 
eljárásait és elemzésmenetét is. Valós veszélyek ezek, 
meggondolásra intenek. És az is meggondolandó, hogy tő-
lük, belőlük csak előre lehet utunk: teljességet, gaz-
dagságot célozva is erőteljes, tartós emléket hagyó elem-
zéseket kell hallgatóink elé vinnünk. 

Nem újdonság a megoldás, műelemző gyakorlatukban 
dicséretes rendszerességgel alkalmazzák itthon oktatóink. 
Hogy itt alapkérdésként szőbahozzuk az alapvető elemzés-
menet kitűzésének szükségességét, az azért van, hogy fon-
tosságát még inkább hangsúlyozzuk; nem hallgatva el azt 
a tényt sem, hogy sok elemzés csökkent sikere az alapve-
tő menet nem kielégítő biztonságára vezethető vissza. 
Szükség van egy általános, alapvető elemzésmenetre, me-
lyet minden mű elemzésénél érvényre juttatunk, és még ak-
kor is hangsúlyozzuk, ha eltérünk tőle az egyes művek jel-
lege, egy-egy vonatkozás erőteljes kiemelése érdekében,de 
mindig megokolva is egyben az eltérést. 

Hazai elemzéseink közül a legelterjedtebbet, talán 
legbeváltabbat érinteném itt, megjegyezve, hogy eddigi 
munkám során külföldi hallgatók előtt is jól bizonyítot-
ta teherbíró képességét, rugalmasságát egyaránt. Négy-
elemes elemzésfajta. Bevezetése az alkotó korából a mű-
vel kapcsolatos vonatkozásokat emeli ki, majd a mű ide-
jét jelöli meg az alkotó életében, helyét életművében. 
A tartalmi elemzésrész tárgyalja a mű mondanivalóját és 
e mondanivaló megszólaltatására választott témát, ezek 
megfeleléseit, forrásait. A formai elemzésrész a leghosz-
szabb: a cselekmény /illetve az ábrázolt kép, jelenet, 
hangulat/ bemutatása után a szerkezetet elemi /egyes mű-
vekben ez valóban nagyívű szerkezet, másutt a gondolatok 
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. A záró részben a 
rokon művek felsorakoztatása, a mű további sorsának be-
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mutatása, a ránk gyakorolt hatásának értelmezése, érté-
kelése történik. - Ez lenne az általános, és a gyakorlat 
tanúsága szerint hézagmentes, és egyben logikus elemzés-
menet . 

Ha ezt szem előtt tartjuk, van valami váz, melyre 
felrakjuk magának az előadásnak az anyagát, akkor beszél-
hetünk konkrétan is arról, hogy az elemzésnek mely pont-
jainál lesznek jelentős eltérések és bővülések az irodal-
mi művek idegenajkúaknak szóló bemutatásában. 

A legerőteljesebb a bevezető rész változása, hiszen 
itt kell elsősorban kitérnünk az idegenajkú hallgatóság 
történelmének, az akkori szocio-kulturális 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 hason-
ló témák kapcsolatba hozására is. A komplexség értelmé-
ben itt térünk ki egyéb műfajok és művészeti ágak ilyen 
témájú alkotásaira is. Az ábrázolásmód, nyelv, verselés 
elemzés veti leginkább fel az előadó-hallgatóság hangsú-
lyozó igényének változatait. 

A stílus elemzésénél csak az idegen irodalomban va-
ló stílusrokonítás jöhet számba, a mi saját irodalmunkból 
vett párhuzamokat csak nagyon kivételes hallgatóság és 
kivételes esetben érti meg. A rokon művek felsorakoztatá-
sa a gyakorlat szerint általában a bevezető részbe kerül 
az idegenajkúaknak szóló elemzéseink során. 

IV. Zárásul egy kézenfekvő javaslat kívánkozik ide: 
meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, miként lehetne 
külföldön dolgozó előadóink közös munkájaként egy olyan 
komplex elemzés-eljárásos mintakiadványt készítenünk, a-
melyben irodalmunk néhány nagy jelentőségű alkotásának 
elemzését mutatnánk be az öt-hat nagyobb nyelv kutúráinak 
vetületében. Azt hiszem, ez jó és tartós hatással lenne 
további munkánkra. 

(1973. ) 


