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I. 

 

Ronda nő, kalapban. Márai Sándor novellájával kezdtük a kurzust. Mire való az esztétikai 

szemléletet szimbolizáló kalap? Rondaságot takar el vagy éppen szépséget emel ki? Úgy fest, az 

egyik szempontból (ez a ronda nő rokonságának szempontja) előnyösnek tetszik az, ami a másikból 

(az elbeszélő szempontjából) hátrányosnak. Illetve látható itt az elbeszélői szempont inverz 

tükörképe is (a ronda nő szempontja), ahol éppen az elbeszélő látszik rondának. 

 A komplex műelemzésben tehát esztétikai gondolatokat járunk körbe. Ezek megfogalmazása 

magyarul az olvasni szerető lengyel diákok számára olyan motiváció, melyben lehetőségük 

kínálkozik gondolatviláguk és nyelvi eszköztáruk együttműködésének a csúcsaira felhágni.  

 Az erre a szintre kalauzolás legalább kétféle módszertani ösvényen haladhat. Az egyik az, 

ahol a különösen nehéz terepen a kompromisszum jegyében a nyelvváltás fogódzói adnak 

segítséget. A másik ösvény – kizárólagossá téve a célnyelvet – a buktatókon nem segíti át a 

diákokat, hanem a problémák körbejárását javasolja. A szöveg, illetve a kifejezések analízisében a 

tanár rávilágít az alternatívákra, a szinonimitásra. Az egynyelvű óra mindkét fél részéről sajátos 

erőfeszítést igényel: a tanári magyarázat stratégiája követi a diákoknak javasoltat, tehát körülírja, 

több szempontból megvilágítja  az ismeretlen nyelvi egységeket. A diákok részéről az ilyen típusú 

magyarázatra a nyitottságon túl fokozott figyelem szükséges. Optimális esetben a magyarázat ideje, 

és a belefektetett energia – mind a tanár, mind a diák részéről – nem mehet a megtanulandó 

tananyag mennyiségének rovására. Mindez illeszkedik ahhoz, hogy az élőnyelvi, gazdag lexikájú 

szöveg értelmezése a célnyelvi gondolkodást feltételezi. 

 

2. 

A folytatásban Márainál maradva, de már regénnyi terjedelemben gondolkodva  A gyertyák csonkig 

égnek következett. Az irodalmi művet a magaménak kell éreznem; az 'ismerős', a 'saját' 

szempontjaival érdemes bevilágítani az értelmezés útjába. Szerencsés esetben nemzeti kapcsolódási 

pontokban is részünk lehet, ami tapasztalataim szerint különösen nagy fokú rokonszenvet ébreszt a 

mű iránt. Konrád anyja lengyel! Erre természetesen nem alapozhatunk; ugyanakkor közép-európai 

vonatkozásban több esélyünk lehet a történelmi kapcsolódási pontra, mely jelen esetben a második 

világháború. Az értelmezést az előző novellából már ismerős festményszerűséggel kezdtük. A 

gyertyákkal megvilágított sötét enteriőr maga is ódon festményre emlékeztet, illetve a háttér 

festményei esztétikai aspektusokat jelölnek. A konfliktus tárgya Krisztina, a nő, aki halott lévén 

hiányával van jelen, fokozva ezt képének hiányával is a falon. Az esztétikai aspektusoknál maradva, 

noha szövegről van szó, a képekhez hozzáadódik a zene szempontja is. A Konrád értékendjéhez 

illeszkedő éppen az ugyancsak féllengyel Chopin műve. 

 A jelen szituációban az idősödő barátok egy fiatalkori vacsorát próbálnak értelmezni 

Kierkegaard Ismétlésének igyekezetével. A jelenetet olvasva nem véletlen, ha felmerül a színpadra 

kívánkozás kérdése is. A filmes feldolgozást megtekintve ugyanakkor megállapíthattuk, hogy az 

időkezelés komoly kérdés az irodalmi mű filmre vitele esetén. 

 

3. 

A nő–férfi viszony más árnyoldalait tárgyaljuk Németh László Iszony című regényében.  

Ezt az órát az egyetemhez közeli parkban tartjuk. A diákokat emlékeztetem az órát megelőző 



konferencia egyik előadására, melyben az Isten, illetve a Sátán különböző megnevezéseiről volt 

szó. Felhívtam a figyelmüket arra, hogy ez a mű kiválóan alkalmas terepet biztosít e kifejezések 

gyűjtésére. Néhány példa megbeszélése után rátérünk a mű értelemzésének alapjára, a mitológiai 

párhuzamra, hiszen Nelli és Sanyi megfeleltethetők Artemisz és Aktaion alakjának. A feszültség 

Artemisz csinossága, nőiessége és harcos férfi-intoleranciája között teremtődik. Mivel a görög 

mitológia az európai kultúra egyik pillére, ez a lengyel egyetemisták számára sem idegen. Az 

újdonság az, ahogyan a mitológiai történet aktualizálódik egy magyar irodalmi műben.  

 A mű megbeszélése során alkalom adódik a valakit/valamit szeretés/nem szeretés nyelvi 

kifejezésének árnyalatait tisztázni. Azt is megbeszélhetjük, hogy mely tulajdonságokat tartjuk 

társadalmi szempontból konszenzuálisan normális, illetve deviáns formának. Sőt, mi felvázoltuk a 

'gyermeket várás' lehetséges pozitív és negatív előjelű szinonimáit is. Végül az elvarratlanságáról, a 

nyitott műről beszélgetéssel zártuk az órát. 

 

4. 

Egy mondat a zsarnokságról. Műnemet váltva Illyés Gyula versével folytattuk. A zsarnokság, a 

kommunizmus, a besúgók periódusa a lengyelek számára szintén ugyanolyan ismerős, mint nekünk. 

Ennek a meglehetősen hosszú mondatnak a szókincse gazdag adalék lehet a korszakról szóló 

történelemórához is.  

 A („telefondrót”, „Laokoon-mód”) groteszk rímpár erejéig itt is felmerül a ma és az antik 

párhuzama; ám amíg az utóbbiban hősiességről, isteni érdekekről beszélhetünk, az előbbiben csak 

az alantasról van szó.  

 A katolikus szempontból oly jelentős Krakkóban a vers vége különösen kiélezett ellentétet 

mutat a kommunizmus vallástalanságával szemben. A teljes kilátástalanság képe rajzolódik ki a sír 

szélén, a pap helyén álló zsarnokság, sőt, a porrá lett ember felett is ő az úr az Úr helyett. Ennek az 

extrém léthelyzetnek versben megfogalmazása vált megismerhetővé a hallgatók számára. 

 A költemény mondanivalójából kiragadva azonban jó néhány hasznos, érdekes, önmagában 

pozitív jelentéstartalmú, lírai szót, kifejezést tanulhattak meg a diákok. 

 

5. 

Hasonlóan hosszú, ám derűs vers Weöres Sándor Az éjszaka csodái. Egy tizenéves fiú udvarlásában 

válnak csodává az ablakból látható városkép mindennapos elemei. Az ismeretlen szavak között  

kissé elavultat éppúgy felfedeztünk, mint ahogy számukra használható, ám ritkábban előfordulót is. 

 A harmadik versszak egy 'talált verssor'-t, egy „pentameter”-t is tartalmaz („Tóth Gyula 

bádogos és vízvezeték-szerelő”), melyre explicite hívja fel a figyelmet a versben beszélő. Ez – az 

antikvitás-tematikánkba illeszkedő verssor – apropóul szolgál egy szükségesnek látszó verstani 

blokk órába iktatására.  

 Amíg Illyés verse a politika szemponjából láttatja a kor meggyötört emberét, addig itt a 

hétköznapok egyszerű, kedélyes valóságába nyerhetünk betekintést, sőt, udvarlástörténeti ízelítőt is  

kapunk.Végül Aurórát, az antik római hajnalistennőt láttatja, felhangzanak az utca reggeli zajai is, 

mellyel eltűnnek az éjszaka csodái. 
 
 

II. 

 

A fenti példák nem ölelik fel a szemeszter alatt tárgyalt valamennyi irodalmi művet, csupán 

ízelítőnek szántam. Ezen a szemináriumon öt hallgató vett részt, mely ideális létszámnak bizonyult 

az aktív megnyilatkozáshoz, az értelmezéshez. Irodalom óra lévén az irodalom elsődleges szerepű 

volt, nem csupán a nyelvtanulás illusztrációjaként szolgált. Ugyanakkor, mivel az olvasás az egyik 

legjobb nyelvtanulási módszer és lehetőség, kiegészítve azt az értelmezéssel a szemináriumvezető 

koordinálásával, a nyelvtanulásra nem csupán az olvasás közben talált ismeretlen, nehezebben 

értelmezhető szövegegységek tisztázásakor adódott alkalom, hanem az olvasói élmény, az olvasat 

közlésekor is. 



 Noha e szerencsés esetben az olvasás, illetve az abból felmerülő gondolatok közlése valóban 

érzelmi motiváció volt, gondolnunk kell olyan csoportokra is, ahol ez nem evidencia. Itt csupán arra 

utalok, hogy bár filológia szakról van szó, a képzés nem szorítkozik csupán a nyelvre és az 

irodalomra; a szokásos nyelvszaknál szerteágazóbb, sokszínűbb ismeretekre tehetnek szert a 

hallgatók. Magam is utaltam arra, ami más esetekben tehát jelentősebb érv lehet az irodalommal 

foglalkozásra, hogy nem csupán az öncélú irodalomolvasásról van szó, még csak nem is az öncélú 

nyelvtanulást támogató funkcióról, hanem arról a nyelvi kreativitásról, ami megszerezhető, 

fejleszthető ezekkel a szövegekkel is, arról a  kreativitásról, mely a diákok egyetem utáni 

munkavégzésük során kamatozik majd, hiszen az új meglátások, az alternatívákban gondolkodás 

minden munkájában sikeres ember számára alapvető. Azt hiszem, épp elég biztató az, hogy 

valójában ez utóbbi a legkevesebb, amit elérhet az ember, ha olvas és gondolkodik. 


