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Szende Aladár 

Az esztétikum erejével 

1. Bizonyára többen olvasták meglepetéssel egy módszertani folyó-
irat egyik tanulmányának címét: "Az esztétikum lehetőségei a f izikában". 
(Szerzője Wiedermann László, aki "szemelvényszerű gondolatok" alcím-
mel közölte tanulmányát az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda kiad-
ványában: Módszertani Lapok - Magyar 1. évfolyama 1-2. számának 
18-24. oldalán.) Ezt olvassuk az első sorokban: "Az esztétikum lehetősége 
eklatáns módon jelentkezik a természettudományokban megjelenő szem-
léletesség élményében; a vizualitásban, majd ennek magasabb fokán, a 
belső szemléletességben." 

Forrása — szerinte — a tudományokra je l lemzően: az 
ant inómiákban való gondolkodás ellentétes pórusainak feszülése, amely-
nek dinamikájában kísérő érzelemként jelenik meg az esztétikum. A tu-
dományos vizsgálatokban megjelenő statikus képet — a mozgás megraga-
dásához — dinamikussá kell emelni, s ezáltal bensővé válik 
(interiorizálódik) a megismerés kezdő aktusában a vizuális kép. 

A benne rej lő információs anyagot — fejtegeti a szerző — a tudo-
mány és a művészet az esztétikum jegyében kelti életre, s hozza meg a 
katartikus élményeket. A fizikában a fonák helyzetek nyomán megjelenő 
élmények olyan esztétikai jelenségekkel járhatnak, mint a komikum. Ez 
jelenik meg például akkor, amikor valamely folyamatot emberi mozgás 
idézésével szemléletessé téve az atomok, elektronok táncáról, nyüzsgésé-
ről beszélünk. 

Ha így áll a dolog a fizikában, mennyire világosabbá válhat az esz-
tét ikum erőteljes megjelenése egyéb emberi tevékenységben: például az 
irodalmi művek olvasásakor, a nyelvi tanulmányok végzése során! Hiszen 
a nyelv nyújt ja számunkra azokat a közvetlen élményeket, melyeket mint 
olvasók oly sokszor hol örömmel, hol bosszúsággal, de mindenkor emberi-
társadalmi mivoltunkban fogadunk be és értékelünk ilyennek vagy olyan-
nak — benyomásaink, ízlésünk, ítéleteink szerint. 

Amikor pedig akár mint műélvezők, akár mint tanulói anyanyel-
vünknek, különösen pedig mint nyelvoktatók részeseivé válunk nemcsak 
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szövegek logikai tartalma befogadásának, hanem élvezőivé irodalmi alko-
tások mú'vésziségének a nyelv által, mindannyiszor esztétikai hatások be-
fogadásának alanyai vagyunk. Min t pedagógusok — tehát oktatók — bár-
milyen életkori szinten, bármilyen iskolai rendszerben és fokon hivatás-
ként végezzük vállalt munkánkat, nemcsak teljesebbé és tartalmasabbá 
fejleszthetjük erőfeszítésünket a nyelvi esztétikum közvetítésével, hanem 
értékesebbé is. Másképpen szólva: az emberi teljesség szolgálatát vál lal juk 
a nyelviségben számunkra adott gyakorlati lehetőségek kiaknázásával. 

2. Nem szeretnék a spanyolviasz felfedezésének gyanújába kevered-
ni, különösen a Magyar Nyelvi Intézet munkatársai előtt nem. Hiszen ta-
nárai nemcsak ismerik, hanem gyakorolják is az esztétikai szempontok 
érvényesítését. A szlovéniai magyar általános iskola tanulói számára ké-
szült magyar nyelvi tankönyveiket ismervén bizton tudom, hogy gondjuk 
volt és van a gyerekek nemcsak kognitív képességeinek fejlesztésére, va-
lamint nyelvi tudatosságának ébresztésére és fenntartására, s eközben — 
elsősorban szövegeik révén — érzelmi vi lágukban elhinteni nyelvünk stilá-
ris értékeinek elemeit. Ugyanezt a szándékot magam is tápláltam, amikor 
az Anyanyelvi Konferencia megbízásából — tanártársaimmal együtt — 
határozott arculatot próbáltam adni az Aranyhíd című, 8-12 éves gyerekek 
számára készült magyar nyelvkönyvben, hogy általa eredményesen szol-
gáljuk az esztétikaiérték-érvényesítést. A gyermek- és népköltészet sorait 
(itt-ott remekműveit), a népdalok alkalmasnak vélt darabjait mintegy ki in-
dulásul — a fejezetek élén elhelyezve is — úgy idéztük, hogy ezekben a 
tipográfiai kiemelés fogásával is irányítsuk a nyelvelsajátítás útját-módját. 
(A könyv 1989-ben, a Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg 240 ol-
dalon.) 

Megkíséreltem — ennek az életkornak megfelelő szándékkal — hét 
fejezetben felvázolni az "Esztétikai szempontok érvényesítésé"-t (ez volt a 
sorozat címe a Nyelvünk és Kultúránk 1986-87. évfolyamaiban). A feje-
zetcímek jelz ik az alkalmazás lehetőségeit: I. Hanghatások, II. A szó vará-
zsa, III. A szólások szemléltető ereje, IV. Közmondásaink szépségeiből, V. 
A legkisebbek szövegeiből, VI. A meseszövegekről, VII. Szöveg és zene 
együttes élményhatásai. 

A sorrenddel érzékeltettem azt a módszertani elvet, hogy a rend-
szertani fejezetek rendjét választottam irányelvül. Talán elfogadható ez a 
rend, amely a beszédhangok világától a szövegvilágig hidalta át a célba 
vett terület pil léreit. A tanítás-tanulás rendjében persze nem ilyen katego-
rikus sorrend valósult meg. 

Hogy felnőttek magyarnyelv-oktatásában ez a témarendszer meny-
nyiben követhető, azt nem vagyok illetékes kinyilatkoztatni. Emlékszem 
azonban azokra a házi kiejtési-felolvasási versenyekre a NEl-ben, amelye-
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ken zsűritagként is részt vettem. Ezeken a kel lő tapasztalatokat megsze-
reztem arra nézve, hogy az oktatás tanóráin nem valamilyen tematikus 
rend javasolható, hanem a konkrét feladatnak megfelelően: permanens 
szempontérvényesítés kívánatos a mindenkori csoportfoglalkozás kívánta 
magas színvonalú kezelésében. 

Ebben a munkafolyamatban aligha is lehet előírásos rendet javasolni, 
hiszen ahány csoport, annyiféle konkrét feladat kínálkozik — a tanfolyam-
nak (tanévnek?) megfelelő idejében — valamely szempont érvényesítésére. 
Nagy szerepet játszik a különféle nyelvű csoportok eltérő anyanyelve, 
vagy éppen az egyazon csoportban különböző nyelvet beszélő tagok je-
lenléte. Nehezíti a tervezést ilyen esetekben a tanulók eredeti — anya-
nyelvi vagy számukra egy már ismert (beszélt) nyelvi — artikulációs bázi-
sának egymástól eltérő jellege. A munkamenet alapvonalaiként kettőnek a 
főszerepe látszik ajánlatosnak mint központi gondnak: 1. a hangképzéshez 
kapcsolódó felvilágosítás (ami a "szoktatás" mechanikusságáig is elhat), 
valamint 2. a ritmika (ebben foglaltatva a hangsúly- és hanglejtésviszonyok 
tudatosítása). 

3. Aki a magyar nyelvet — bármilyen okból — meg akarja ismerni, 
sőt tanulni , szükségszerűen átéli azoknak a jelenségeknek az észlelését 
(megtapasztalását), amelyek saját anyanyelvéhez (vagy esetleg több nyelv-
hez) viszonyítva a fentebb említett antinómiák élményével járnak. A tanár 
mindennapi megfigyelései is igazolhatják a tanulni készülők érdeklődő 
magatartását, — a tanulmányok idejének haladtával — a maguk nyelvének 
tényeihez (szabályaihoz) viszonyítva a különbségeket és azonosságokat 
felismerik, és hol csupán tudomásul veszik, hol okukat firtatva magyará-
zatot is igényelnek. Ez a két- vagy többnyelvű szembeállás a 
kontrasztivitásnak nevezett állapotot mindvégig fenntartja, s ál landó al-
kalmat ad a tanárnak arra, hogy ennek az értelmi-érzelmi feszültségnek 
nemcsak pusztán ismeret szintű, hanem érzelmi hatású következményeivel 
ál landóan és tervszerűen számoljon. Arra törekszik, hogy a nyelvtények és 
nyelvhasználati szabályok pusztán gyakorlati megismerésén túl — termé-
szetesen az idő haladtával folyamatosan — a magyar nyelv emberséget-
kultúrát-szemléletmódot képviselő sajátos lelkivilágát, korszerű és ezzel 
együtt történeti műveltséget is, tehát érzelmi beállítottságot is meg- és el-
ismerjen, és ezzel mint személyiség is sokoldalúan gazdagodjék. 

Valamennyi nyelvi szinten kínálkoznak gazdag lehetőségek az esz-
tétikai hatások elérésére. Erre — ha ezúttal csupán utalásszerűén — a kö-
vetkezőjelenségek tudatosításában találhat alkalmat az oktató. 

a) Követve Kodály Zoltán megállapítását a magyar nyelv hangzásáról 
(hogy tudni i l l ik "nyelvünk az egyetlen ezen a tájon, amelyben egy kis 
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nyújtott ejtés azonnal megváltoztatja a szó értelmét"), a beszédhangrend-
szerünkben rej lő zeneiség eseteivel érhetünk el esztétikai hatásokat. A 
hangszimbolika elnevezéssel is illetett jelenségre a kutatás kísérleti igazo-
lással is szolgál, s erre — meggyőző módon — éppen költői véleményt 
tanúságtételre idézhetünk. Illyés Gyula ugyanis — Fónagy Iván alapvető 
kötetére utalva ("A költői nyelv hangtanából", 1989.) — a hangok érzelem-
kifejező hatásának mesteri műveként említi Kosztolányi Ilona c ímű versét, 
amely mint írja: "megzengeti: érzelemmel tölti meg mindazt a szép han-
got, ami ebben a dallamos névben muzsikál" (Anyanyelvünk 69). Tovább 
elemezve a zeneiségben fogant nevet, az i-o-a magas — középső — mély 
magánhangzók együttese mi lyen energiát testesít meg! A közöttük elhang-
zó i és n zöngés mássalhangzók "igyekeznek" kiegyensúlyozni a magán-
hangzók széttartását. Vajon ennek a fülbemászó névnek (ha ide számítjuk 
még a becéző formákat: Ilus, Ilike, Ilonka stb. is) más nyelvek is ekkora 
energiával zenélnek? Nem, hiszen a görög Helené, a német Heléne, a 
francia Helene stb. egyhangúságba burkolják a formáját. Lám, a nevek 
kontraszthatása is szolgálhat esztétikai tanulságokkal! 

És vajon a mássalhangzók rejtenek-e hasonlóképpen nyelvünkre 
je l lemző zeneiséget? Idézzük föl például Petőfi riadójának (Csatadal) első 
két sorát: "Trombita harsog, dob pereg, /Kész a csatára a sereg." Az t e k és 
a zöngétlen t, p, k, sz mássalhangzók társulása közvetítik a harci elszánt-
ság érzelmét. Véletlenül ráakadtam magyar-angol kéziszótáramban az első 
két sor fordítására eképpen: w i th clarions sounding and drums roll ing. 
Erőtlen idézése a magyar sornak. (Igaz, a szótárnak nem kötelessége a 
műfordítás ...) 

b) A szó és kifejezéskészletre térve — mintegy a hangtani vonatko-
zások folytatásaképpen — a hangutánzó és hangulatfestő szavak érzékle-
tességében rej lő esztétikumát kell említeni. A rikácsol negatív, a cseng 
pozitív értékével idéz föl hanghatást. A gomolyog komor felhők mozgását 
festi, az icipici kicsiny tárgyak kedves tulajdonságát érzékelteti. Ha ezek-
nek más nyelvi megfelelőit keressük, a németben a kreischen, klingen, 
qualmen, winzig formákat, az angolban a screech, ring, wreathe, tiny 
megfelelőket. Egyéb nyelvi megfelelők is előkerülhetnek az oktatás folya-
mán, s lehetnek az összevetés tárgyai. Ennek során a tanulók saját 
(anya)nyelvük megfelelőit idézve és értelmezve érzékelhetik a hangulati 
eltéréseket-egyezéseket, s ezekről akár friss magyar benyomásaikat megfo-
galmazva tudatosul a hangulati és használati értékkülönbség. 

A szinonimikai egybevetés esetei számos alkalommal színezhetik a 
tanítás perceit. Bár a szinonimasorok tagjai elsősorban denotatív jelenté-
süknél fogva mutatnak hasznos különbségekre, ha azonban az ér és a 
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patak közé a csermely is megkapja helyét, akkor a víz csacsogása, csobo-
gása is megképzik a hallgatóban-beszélőben. Ha pedig megérik a helyzet 
arra, hogy módunk van Berzsenyi sorait is hallhatóvá tenni, akkor már egy 
őszi táj képe is segít a költői esztétikum felismerésében és élvezésében: 

"A csermely violás völgye nem il latoz, / S tükrét durva csálét fedi". 
Mi lyen remek alkalom lehetne a konnotatív hatások halmozott érvé-

nyesítésére egyetlen versrészlet felidézése! 
Efféle hatások keltésének mestere volt Nagy János debreceni kollé-

gánk, aki Kijevben tanítva magyarra egyetemi hallgatókat, József Att i lát 
idézve, a Munkások c ímű versének a tőkés birodalmak "termelő zabálását" 
idézi föl, amelynek nyomán a "kis, búvó országokra rálehel a tátott tőke 
sárga szája." Ki tudta volna remekebbül festeni a hosszú á-k révén is korá-
nak kíméletlen és undorító anyagi mohóságát?! Aminek következtében 
"Párás büdösség-felhő lep bennünket el." Előrehaladva a tanulmányokban 
olyan gyakori melléknévhez gyűjtethetünk rokon értelműeket, mint példá-
ul a nagy. Az fog kiderülni, hogy bizony temérdek rokonával élhetünk 
akkor, ha ilyen főnevek mellé il lesztjük a nagy mértéket idéző szinonimá-
kat, mint birtok, feladat, idő, zaj, öröm stb. 

c) Az állandó szókapcsolatok, ezek közül is például a szólások a 
stílusértékükön túl eredetükkel is tanulságokkal járnak, s ezáltal növel ik 
ki fejező erejüket. Adja a bankot — mondjuk a fölényeskedő nagyképűre, 
feledve közben, hogy nem pénzforgalmi hitelszervezetről van szó, hanem 
a kártyások szaknyelvi kifejezéséről, azaz: kiteszi az asztalra azt a pénz-
összeget, amit a játékosok megüthetnek. Mivel gyakran van ez a személy 
saját fontosságának a tudatában e szerepében, s ezért ezt akár az üres 
handabandázásig is eltúlozza. (Lásd: O. Nagy Gábor: M i fán terem?) 

A szólások esztétikai energiája a képszerűségükben rejlik. Példánk-
ban is — legtöbbször nem világosan, tehát a beszélő tudatában csak rejtve 
— él egy pökhendi alak f iz ikuma akár még az arcán tükröződő fölényes-
ségével (legtöbbször talán kártyaasztal nélkül) is. Mivel a szólások képi 
anyaga legtöbbször a nyelvet anyanyelvként beszélők saját társadalmuk 
megőrzött tapasztalatán alapszik, a szólások legtöbbje a nyelvet beszélők 
körében alakul ki, s őrzi nemzeti jellegüket, így ennek megfelelően nyelvi 
formájukat is. A németben például nem él a magyarnak megfelelő nyelvi 
forma az idézett átvitt módon, a szótárban ez áll: aufschneiden, 
grojísprechen, azaz: nincs ezek mögött a magyar szólásra j e l l emző 

képiség. Ugyanígy az angolban, a franciában is. Vannak természetesen 
nyelvközileg, történeti hátterükben is egyező szólások. 

Amikor valamely szólás vagy szóláshasonlat a tárgyalt magyar szö-
vegben előfordul, a tanárnak meg kell magyaráznia. Ilyenkor derül ki, 
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megvan-e a tanuló nyelvében az éppen előforduló szólás vagy nincs, és 
akkor tanácsos olyan beszéd helyzetet teremteni (előadni, párbeszédet 
formáltatni), amelyben használhatja a tárgyalt szólást. Ilyen eljárásmód 
ajánlatos a közmondások eseteiben is, amelyek valamely elvet, tapasztalati 
igazságot, (vélt) életbölcsességet mondatértékű formában tartalmaznak, 
például: " jobb félni, mint megijedni". Tanulságos lehet, hogy akár egy 
szólás, akár egy közmondás tartalmi igazságát a tanulók anyanyelve mi-
lyen nyelvi-tartalmi formában nyújt ja a beszélők számára. Tudjuk például, 
hogy a "valaki szalmát csépel", azaz semmi lényegest nem mond, haszon-
talanul fecseg, az orosz nyelv a "vizet tör mozsárban" jelentésű nyelvi for-
mában fejezi ki. 

Számítsuk az állandó szókapcsolatokhoz a szállóigéket is, azaz 
ahogyan értelmező szótárunk írja: " irodalmi, történeti vagy mitológiai ere-
detű ál landó szókapcsolat, gyakran egész mondat, amelynek idézet jellege 
van, s amelyet főleg választékosabb stílusban használnak". Legtöbbször 
költői formát öltenek, ezért esztétikai értékük legrövidebb formájukban is 
erőteljes érzelmi hatással alkalmazhatók, például Arany jánostói ezek: "Ez 
volt ám az ember, ha kellett a gáton" (kiemelkedő személyre emlékezve), 
"Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom" (az anya szeretettől sugárzó 
megszólításaként). Mindket tő a Toldiból való. Vajon az irodalomban is 
jártas vagy irodalmat szerető idegen nyelvű milyen szállóigét említene 
országa remekeiből, s mi hogyan fordítanánk magyarra? (Lásd pl. Békés 
István: Napjaink szállóigéi.) 

d) Azok a kifejező lehetőségek, amelyekről eddig szóltam, termé-
szetesen nem önmagukban, azaz köz léstartalmi összefüggéstől függetlenül 
használatosak, hanem a kommunikációs eseményektől függően ilyen vagy 
olyan összefüggésben járulnak hozzá esztétikai tartalmukkal is. A legna-
gyobb, nyelvileg megformált mondanivaló egységet alkotó egész, a szö-
veg/ így számunkra központi kérdés: hogyan válogassuk meg azokat a 
szövegeket, amelyeket — esetünkben — a felnőtt tanulók nemcsak tartal-
mukkal, hanem formájukkal (szerkezetükkel és stílusukkal) is számottevő 
pedagógiai haszonnal használhatnának föl. E tekintetben elvi szempon-
tunk a következőkben segít el igazodni: 

Válogassunk korunk prózájából megfelelő szemelvényeket. Ezek 
nemcsak szépirodalmiak lehetnek, hanem szakmaiak is. Tévedés ugyanis 
azt hinni, hogy az utóbbiak nem alkalmasak esztétikai hatások elérésére, 
hiszen a mintaszerűen alkotott szövegeknek nemcsak megszerkesztettsé-
gük színvonalával, azaz egy gondolatmenet példaszerű, folyamatos, tar-
talmi és hibátlan nyelvi megformáltságával — logikai és nyelvhasználati — 
folyamatosságot (koherenciát) kell megvalósítaniuk. Önmagában is van 
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ugyanis kellemes hatása annak, ha a mondatok egymásutánja grammatikai 
és jelentéstani szempontból kifogástalanul teljesítik a megértés 
(megértetés) követelményét. Ha pedig még vonzóvá is tevő elemeket tar-
talmaz, azaz érzelmet is kelt, két feladatot egyszerre szolgál: a tartalmi 
felfogást (amely tárgyi szempontból igen fontos), és ezt követve a helyes 
olvasást (felolvasást). 

A felolvasás azért lényeges alkalma a tanításnak, mert egyfelől ebből 
győződhetünk meg a mondanivaló megértésének színvonaláról, másfelől 
elsőrendű képet nyújt a tanárnak a hangos beszéd tanulói minőségéről. 
Amennyire fontos ugyanis a szakszöveg (és benne a szakkifejezések, azaz 
a szakterminológia) ismeretközlő szerepének megvalósulása, éppolyan 
fontos a tartalmi tagoltság, a hangsúlyviszonyok, a hanglejtés 
(beszéddallam), a szünettartás és a helyes hangképzés követelményeinek 
megvalósítása. Mindezek az elemek egyben esztétikai szempontból is f i-
gyelemreméltóak, hiszen a kommunikációs hatás csorbul azzal, ha a felol-
vasó motyog, tagolatlanul követi a szöveget, hangsúlybeli hibákat követ el, 
nem találja meg a hangmagasság kellő fokát, nem érzékelteti a közbeveté-
seket (amelyeket rendszerint két gondolatjel is jelez) mélyebb hangfekvé-
sekkel stb. 

A műfaj pedig sajátos "beállítódást" kíván meg a felolvasótól a han-
gos közvetítéshez: a szövegtartalom és -stílus ugyanis a beszédmagatartás 
i lyen vagy olyan változatát kívánja meg. 

Mive l pedig a befogadás sikere teremti meg az alkalmakat arra, hogy 
a tanuló ne csak olvasson és megértsen szövegeket, hanem alkosson is, tág 
tere van az egyéniség alkotó megnyilvánulásának, végső soron egy elfo-
gadható szintű nyelvi (magyar nyelvi) műveltség elérése érdekében. Erre 
törekszik is mind a tanuló, mind a tanár. 
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