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A kérdések felvetéséig eljutottunk, s a problémák fel-
ismerése nagy lépést jelent a megoldás felé. A kérdések 
megválaszolása új program és új jegyzetek készítését is 
igényli. Reméljük, hogy az új anyagok olyanok lesznek, 
hogy segítséget nyújthatnak a külföldön tevékenykedő 
kollégáknak is. 

( 1973 .) 

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 számos egyéb nyelv mellett a magyart szaba-
don választott 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 te-
hát feltételez bizonyos nyelvi ismereteket. Az oktatás 
egészének célja - a nyelvi ismeretek megszerzése mellett 
bizonyos jártasság elérése az adott ország kultúrájában, 
"civilizációjában". A magyar irodalom megismertetésére 
a civilizációs kurzus keretein belül kerül sor. Az aláb-
bi kísérletet az 1971-72-es tanév folyamán folytattam egy 
6-8 főből álló csoporttal. 

Az anyag feldolgozására választott mód er termé-
szetesen a csoport nyelvi felkészültségének függvénye. 
Ebből a szempontból a csoport két körülbelül egyenlő rész-
re oszlott. Az egyik részük magyar ajkú volt, ami annyit 
jelent, hogy vagy az egyik, vagy mindkét szülő magyar, a 
családon belül állításuk szerint többnyire magyarul be-
szélnek. Igen hamar kiderül viszont, hogy ez a magyar 
nyelv igen primitív, csekély szókincsű, éppen csak kony-
ha-használatra elegendő beszédforma. Amint elvontabb, 
mondjuk kulturális jellegű témára kerül sor, kiderül, 
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hogy az illető képtelen kifejezni magát, elnémul, vagy 
francia fogalmakkal operál,csak néhány egyszerű ige és 
kötőszó marad meg az anyanyelvén. Felmerül a kérdés, mi-
lyen kulturális útravalót kapnak ezek a gyerekek szüleik-
től a magyar kultúra terén. Igen keveset, vagy éppen sem-
mit. Ezek a hallgatók mégis bizonyos előnyökkel rendel-
keznek a francia anyanyelvűekkel szemben. Könnyebben meg-
értik a szövegeket a számukra ismert mondatfelépítési a-
nalógiák alapján, és azok szellemét, rejtett értelmét va-
lamiféle tudatalatti azonosítási képesség segítségével 
sokkal könnyebben magukévá teszik. A csoport másik része, 
a francia anyanyelvű 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. 

Éppen ezért az egyetlen követhető út a magyar iro-
dalom megismertetésére a közvetítő nyelv, jelen esetben 
a francia alkalmazása az oktatás folyamán. Az említett 
kísérlet A m a g y a r i r o d a l o m a X X . s z á z a d -
b a n című előadássorozat részét képezte. Ezt a témát 
nem lehetett azonban minden előzmény nélkül tárgyalni, 
tekintettel a hallgatók igen hiányosnak mondható ismere-
teire Magyarországgal kapcsolatban. Feltétlenül beszélni 
kellett a magyar irodalom kezdeteiről, főbb fejlődési i-
rányairól, beleillesztve azokat a világirodalom, neveze-
tesen a francia irodalom áramlataiba, bizonyos összeha-
sonlításokat téve. A komparatisztikai szempontok érvénye-
sítése igen hasznos támpontokat ad olyan hallgatók számá-
ra - és ez a többség - akik íróinkat, költőinket még csak 
hírből sem ismerik. A rövid történeti áttekintés után 
részletesebben tárgyaltuk a 20. század legnagyobb íróit 
és költőit. Rövid életrajzi ismertetés után szemelvénye-
ket olvastunk az illető író vagy költő műveiből. Több 
verset olvastunk, mint prózát, elsősorban időhiány miatt. 
Egy-egy foglalkozás alatt alaposan meg tudtunk beszélni 
egy költeményt, ami prózai művek esetében többnyire le-
hetetlen lett volna. Az életrajz és a bemutatás franciául 
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tortént, a műveket viszont megpróbáltuk eredetiben ol-
vasni. Ezután az elemzés ismét franciául folyt, segít-
ségül véve a mű francia fordítását is, amennyiben ez 
rendelkezésre állt. Nagy segítséget nyújtott a P a n o r a -
m a d e la l i t t é r a t u r e h o n g r o i s e című ki-
advány, amely a kezdetektől napjainkig tartalmaz szemel-
vényeket a magyar irodalomból. 

József Attila tárgyalása is az említett szempontok 
alapján történt. Három verset választottam ki, bizonyos 
nehézségi sorrendet követve, amelyeket magyarul is elol-
vastunk és elemezni próbáltunk. A "Mama" c. verssel kezd-
tük, mint ami aránylag könnyen megközelíthető, és nem 
hosszú. Ebben a költeményben csak a "dagadt ruha" kifeje-
zés okozott problémát, a szó francia fordítása /gonflé/ 
a fiatalok szóhasználatában mást is jelent /felfuvalko-
dott/ és ez az asszociáció teljesen tönkretette számukra 
a költői kép érzékelését. Ez kissé rossz előjel volt a 
továbbiakra nézve, de azért belevágtunk a második versbe: 
"Születésnapomra". Ezt főként a nyelvi játékosság érzé-
keltetése szempontjából választottam, ami nem is maradt 
hatástalan. Ezután a "Város peremén" című költeményt pró-
báltuk elolvasni, megérteni, elemezni. Azért esett erre a 
költeményre a választás,mivel sajátos, igen bonyolult mű-
vészeti erényei mellett azt is illusztrálja, hogyan pró-
bált József Attila a marxista filozófia anyagával költői 
nyelvet alkotni, költészetébe olvasztva a marxista filo-
zófia eszmerendszerének bizonyos alkotóelemeit. Ennek be-
mutatása 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 feldolgozá-
sára került sor, ami már önmagában véve sem volt könnyű 
féladat. Igen sok ritkán használt szó fordul elő a vers-
ben, mint pl. csorba pléhtető, rákövesedő /mint főnév/, 
rajz, vakhit stb. Nehezítette a dolgot, hogy ezek a sza-
vak hiányoznak a francia műfordításból, amelyet egyébként 
versszakról-versszakra, vagy ha az enjambement ezt lehe-
tetlenné tette, gondolati egységenként, párhuzamosan 
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olvastunk. A vers francia nyelvre történő fordításánál 
az a szempont is vezérelt, hogy valamilyen nyelvi to-
vábbképzést is nyújtsak, megpróbáltam a hallgatókat rá-
vezetni bizonyos szavak, szókapcsolatok helyes értelme-
zésére. Különösen összetett szavaink okoznak problémát, 
az egyes elemek értelmének megadása nem sok segítséget 
ad francia anyanyelvűek esetében, mivel nincsenek hoz-
zászokva az ilyen jellegű szóképzéshez /pl. mélyhegedű, 
léckerítés/. Számolni kell azzal is, hogy bizonyos fo-
galmak ismeretlenek lehetnek, ilyen volt pl. a "száll a 
korom, és lerakódik, mint a guanó". Érdekes volt megfi-
gyelni a "Föl, föl..." kezdetű verssor értelmezését. Ön-
ként adódik, hogy a "debout" szóval fordítsuk, megkérdez-
ve, nem ébreszt-e bennük ez a kezdet valamilyen asszociá-
ciót egy közismert indulóval. A kérdésre nem tudtak vá-
laszolni, pedig az Internacionálé francia nyelven is ez-
zel a szóval kezdődik. 

Bizonyos költői képek könnyen megközelíthetők vol-
tak számukra, pl. az igen konkrét elemeket tartalmazó 
"Ki inti le, talán a földesúr, a juhász vad ebét ? Gyer-
mekkora, gyermekkorunk. Velünk nevelkedett a gép". Mások 
felfoghatatlanok voltak számukra, pl. "Illy kormos, nagy 
szívet az látott-hallott, ki napot látott füstjében ful-
ladni meg, ki lüktetését hallotta a föld sok tárnás mé-
lyinek". Miután a költeményt sikerült többé-kevésbé meg-
érteni, többszöri elolvasás után próbáltunk valamiféle 
műelemzést csinálni. Eljárásunk a francia "explication 
de texte"-hez állt a legközelebb. A vers filozófiai tar-
talmának kibontakoztatása végülis nem jelentett különö-
sebb problémát, miután felhívtam a figyelmet bizonyos 
mondatokra, amelyek a filozófiai tartalom legpregnánsabb 
hordozói /"Nem isten, nem is az ész, hanem a szén, vas 
és olaj, a való anyag teremtett minket... vagy: "ím itt 
vagyunk, gyanakvón s együtt, az anyag gyermekei."/ 

Az eredeti költeményt és annak francia műfordítá-
sát együtt alkalmazva végülis két műalkotással volt dol-
gunk, bármilyen hű is Paul Chaulot különben igen jól 
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sikerült fordítása. A hallgatók azonnal észrevették és 
szóvátették az eredeti és a műfordítás egyezéseit és kü-
lönbségeit, de ezt a vonalat nem akartuk túlságosan mesz-
szire követni, a műfordítás elolvasásának kizárólag az 
eredeti jobb megértése volt a célja. 

Le kellett mondanunk a vers formai elemzéséről, 
ugyanis néhány kérdés után kiderült, hogy a szemináriu-
mi résztvevők saját költészetüket illetően sincsenek tisz-
tában az elemi stilisztikai fogalmakkal, /pl. a verslábé-
val/. A magyar hangsúlyos és időmértékes verselés lehető-
ségeit más alkalommal, más költemények alapján próbáltam 
érzékeltetni. 

Az elmondottak igen vázlatosan igyekeztek illuszt-
rálni egy módszert, bemutatni egy kísérletet, amiből igen 
nehéz általánosításokat levonni. Mindössze az volt a cé-
lunk, hogy felhívjuk a figyelmet a konkrét adottságoktól 
függő bizonyos lehetőségekre. 

( 1 9 7 3 . ) 

S z a u d e r József 

A magyar irodalom külföldön való oktatásának 
módszertani kérdéseiről 

Előadásom címe oly ígéretet tartalmaz, melyet be-
váltani igen nehéz. Ez a szintagma, az irodalom oktatása, 
még ha oly bevett is, igen pontatlan kifejezés. Az iro-
dalmat vagy a művészetet ugyanis mint olyat önmagában vé-
ve nem lehet tanulni s tanítani. Mint ahogy a fizika a 
természetről szóló ismeretek szervezett komplexuma, s a-
ki tanulja, a fizikát tanulja és nem a természetet, ugyan-
úgy a művészetet vagy az irodalmat is meg kell különböz-
tetni rendszeres tanulmányozásától, vagyis az irodalom-
tudománytól vagy a kritikától. Az irodalomról tanulunk, 
de amit megtanul valaki, az az irodalomtudomány, ponto-


