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nítványaink közül minél többen váljanak a magyar 
kultúra népszerűsítőivé, és hallgatóink körén kívül 
is keressünk kapcsolatokat. A szórás - persze -
jól tudom, nagyon nagy: száz növendékből vagy szim-
patizánsból, ha kettő-három kitart, már sokat mond-
tam. Mégis ezen kell lennünk mindenképpen. Elvégre 
mi sem azért ismerjük viszonylag jól pl. a francia 
irodalmat, mert magyarul tudó francia lektorok köz-
vetítették számunkra, hanem azért, mert ezt a mun-
kát a francia irodalom iránt lelkesülő magyarok vál-
lalták magukra, nem utolsósorban legjobb költőink és 
íróink. Mi ugyanezt nemigen remélhetjük, de annak 
megvan a reális lehetősége, hogy tanítványaink kö-
zül kultúránknak lelkes és jó színvonalú terjesztőit 
kineveljük. Ok nálunk jobban fogják érezni és tudni, 
mivel járulhatunk mi hozzá - rajtuk keresztül - né-
pük kultúrájának gazdagításához. (1970 ) 

B o d o 1 a y Géza 

A magyar kultúra szolgálata külföldön 

(...) Irodalomtörténész lévén, hadd beszéljek el-
sősorban az irodalomról, amelynek értéke nagyobb, 
mint külföldön való ismertsége alapján egyesek ta-
lán gondolják. Azért kell tehát előállnunk ezekkel 
az értékekkel lektori szolgálatunk idején, hogy a 
művelt irodalmi közönség megismerkedhessen velük 
olyan mértékben, amint megérdemlik. 
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Elöljáróban hadd beszéljek két olyan területről, 
amelyeken nagyon sokat tehet a lektor anyanyelvünkön 
is a magyar kultúráért. Sok városban vannak más, hi-
vatalosan kiküldött magyarok is családtagjaikkal, gye-
rekeikkel. Fontos missziónak tartom, hogy kultúránk 
követe, a lektor társadalmi munkában azzal is törőd-
jék, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő magyarok 
ne szakadjanak el az itthoni világtól, ünnepélyeiken 
a lektor gondoskodhat róla, hogy azoknak a műsoros 
része kultúránk javából adjon ízelítőt. Megkísérel-
hetjük, hogy a gyermekek számára a magyar iskolát pót-
ló összejövetelek, előadások is szerveződjenek. 

A másik területen, a külföldre szakadt magyarok 
körében talán még fontosabb kultúránk ápolása. Szép 
számmal találhatók ilyenek Varsóban is. Az utóbbi 
években megnövekedett turizmus jóvoltából vannak köz-
tük fiatalok, nem egy közülük hazánkban akar véglege-
sen letelepedni, örömmel veszik tehát, ha magyar nyel-
vű estekre hívják őket. 1968 óta havonként találkozó-
kat rendezhettünk részükre a Magyar Intézetben, ame-
lyeken a teázgatást megelőzően politikai, közgazda-
sági, történelmi, sport, zenei és főleg irodalmi kér-
désekről hangzottak el előadások. 

Lengyelországra jellemző az a nálunk is megtalál-
ható "betegség", hogy elsősorban a nyugat-európai né-
pek kultúrértékeit csodálják, s mindent a nyugati 
értékelésen keresztül mérnek. Jellemzésül csak annyit, 
hogy a K i s m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t -et 
nem magyarból fordították lengyelre, hanem franciából. 
Vagyis csak azért figyeltek fel rá, mert a franciák 
már lefordították. Az a gyanúm, hogy a brüsszeli ki-
tüntetés nélkül még a vékonyka Illyés-válogatás sem 
jelent volna meg lengyelül, s talán az évek óta emle-
getett Ady-kötetből is csak akkor lesz valami, ha el-
jut lengyel barátainkhoz az amerikai Ady-kötet sikeré-
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nek a híre. Csúnya opportunizmussal én is ehhez a be-
teg helyzethez való alkalmazkodásra bíztattam egyik 
hallgatónőmet, aki Krúdy-fordításokkal szeretett vol-
na feliratkozni a lengyel műfordítók sorába. A kiadók 
eleve elzárkóztak az ismeretien magyar név nallatá-
ra. Arra bíztattam ezt a tanítványomat, hogy amíg 
ösztöndíjjal Budapesten lesz, írja össze, hogy az 
utóbbi időben hol, melyik Krúdy-kötetet adták ki Nyu-
gat-Európában, s ezekkel az adatokkal fellegyverkez-
ve ostromolja továDb a lengyel kiadókat. 

Hallgatóim egyöntetű véleménye, s saját tapaszta-
lataim szerint egász Lengyelországban nagyfokú a tá-
jékozatlanság és az éraektelenség a magyar irodalom 
iránt. De nálunk sokkai hivatottaobak is megállapí-
tották ezt, így legutóbb a Lengyel írószövetségben 
rendezett közös magyar-legyei szümpozion alkalmával 
Andrzej Sieroszewski, a neves fiatal műfordító, a var-
sói egyetem első magyaiirodaiomszakos doktora, vagy 
Jerzy Robert Nowak, fiatal történész a Z y c i e W a r -
s z a w y hasábjain " I d o k s i a z k i i d o s z l a n -
k i " , majd a " P r z y j a f ó " c. netilapDan "N i e 
t y l k o J ó k a i " című írásaÍDan. Hozzá kell még ten-
nem, hogy az általuk is szóvá tett tájékozatlanság nem-
csak a lengyeleken, nanem rajtunk is múlott. 

Az első fórum, ahol kultúránkat terjesztnetjük, 
természetesen az egyetem. Varsóban az utóbbi években 
tágas, szép lépcsőházzal rendelkező helyet kapott a 
tanszék. Megragadtam a kínálkozó alkalmat, és két fali-
tárlón kis állandó kiállítást rendeztem. A két-három 
hetenként cserélődő képanyagot Pesten vásároltam mi-
nisztériumunk anyagi támogatásával: magyar történelmi 
és irodalmi arcképsorozatokat, képzőművészeti repro-
dukciókat, népviseleti képeket stb. Folyosónkon más sza-
kos egyetemisták is sűrűn megfordultak, így a kiállí-
tott képeknek mindig akadtak nézői, nailgatóim számára 
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pedig hasznos fordítási feladat is volt a képek ma-
gyar szövegének lengyelre való áttétele. Az Ady-év-
forduió alkalmából nagyobb, az egész falat betöltő 
tárlatot rendeztünk, részoen a budapesti Irodalmi 
Múzeumból kölcsönkapott képek segítségével. Hasznos-
nak tartanám, ha a lektorátusok ehhez a munkához még 
több, rendszeresen érkező támogatást kapnának Buda-
pestről . 

Tanszékünk az elmúlt évek során egy nagyobb 
szabású kiállítást is rendezett a rektori palota 
ilyen célokra szoigálo szép előcsarnokában a Lengyel-
országban Kiadott magyar könyvekbői. Rendezhettünk 
volna azonban több ilyen kiállítást is, ha kaptunk 
volna anyagot. Az évtoroulókra többször érkezett 
egy-egy fényképkiállítás Lengyelországba. Az illeté-
keseknek többször felajánlottam, hogy hozzák el egyi-
ket-másikat néhány hétre az egyetemre is, de ez végül 
elmaradt. Kár, mert a jövő-menő egyetemisták közt 
mindig akad érdeklődő. 

Nagyon hasznos lenne, ha a lektorátusok felhasz-
nálhatnák a "más csatornákon" városukba érkező kultu-
rális anyagot. Nemcsak a kiállításokra gondolok, ha-
nem például arra, hogy alkalom nyílna az írókkal, 
művészekkel való találkozásokra. Néhányszor sikerült 
ilyen találkozót biztosítanom hallgatóink számára a 
tanszékünkön, de rendszeresebbé, előkészítettebbé ak-
kor válhatnának ezek a találkozók, ha a lektorok jó-
előre tudomást szerezhetnének róla, hogy a következő 
hónapokban ki érkezik munkahelyükre. 

A nem magyar szakos egyetemisták bevonásával 
rendeztünk egyszer egy " K i m i t t u d M a g y a r -
o r s z á g r ó l ? " versenyt. Az első díj - miniszté-
riumunk jóvoltából - a veszprémi nyári egyetemen va-
ló részvétel volt. Ezt a kezdeményezést, azt hiszem, 
érdemes lenne hasonló díjazással más külföldi egyete-
meken is felkarolni. 
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Nemcsak az egyetemisták, hanem a szélesebb var-
sói közönség számára rendeztünk sikeres Ady-estet a 
költő halálának 50 éves évfordulója alkalmából. Me-
gint csak jellemzésül hadd említsem meg, hogy ami-
kor az Ady-est társrendezőjéül felkértük a Lengyel 
írószövetséget, először nagyon vonakodtak, nem tud-
ták, csakugyan elég nagy költő-e Ady ahhoz, hogy az 
írószövetség nevét adja a rendezvényhez. Végül min-
dent sikerült elintéznfink, s előadásomat, amelynek 
a keretében több lengyel színész, két magyar énekes 
és az egyetemi énekkor is fellépett, az évfordulóhoz 
méltó népes közönség hallgatta végig a Nemzetközi 
Sajtóklubban. Az előadást később megismételtük a 
" H y b r y d y " nevű egyetemista klubban is, ahol a 
színészek helyett a hallgatóimat léptettem fel in-
gyenes versmondókként. Ezen az esten a varsói nagy-
követünkön kívül megjelentek az ELTE éppen Varsóban 
időző professzorai is. 

Nem sokkal hazaérkezésem előtt Arany űános-es-
tet rendezhettem a Magyar Intézetben. Ismét énekelt 
az egyetemi énekkar, felléptek a hallgatóim, s ezút-
tal diafilmek vetítésével is színezhettük az es+et. 
Közönség is.volt szép számmal, és a " S t o l i c a " 
c. képes hetilap is hírt adott vállalkozásunkról. 

Ezekkel az estekkel kapcsolatban hadd térjek 
vissza irodalmunk, közelebbről költészetünk külföldi 
megismertetésének a kérdésére. Szeretném itt is meg-
említeni azt a javaslatomat, amelyet az írószövetség 
említett szümpozionján mondtam el, s amelyet a "Try-
buna Ludu" munkatársa e találkozóról írva figyelemre 
méltónak talált. Az esteken bemutatott Adyt és Aranyt 
egyáltalán nem ismeri a lengyel olvasóközönség, mert 
idáig összesen 9 Arany-verset, illetve versrészietet 
fordítottak le. Az Ady-fordítások száma eléri ugyan 
a 80-at, de azok néhány kivételtől eltekintve Pesten 
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jelentek meg a háború idején kiadott kötetkékben, s 
velük Ady nem juthatott el a lengyel közönséghez. 
Ezek a fordítások különben sem alkalmasak Ady nagy-
ságának az érzékeltetésére. Költőinket általában 
ritkán mutatják be egyenlő értékű versfordítások, hi-
szen csak néha vállalkoznak az átköltésre hozzájuk 
hasonló nagyságú művészek. De ha sikerül is egy-egy 
átköltés, az végeredményben nem a magyar költő len-
gyelül, hanem egy új lengyel vers Ady, Arany vagy más 
költőnk versének az ihletésére. Mindebből azt a kö-
vetkeztetést vontam le, hogy a magyar irodalom büsz-
keségeit, nagy költőit más eszközökkel kell népszerű-
sítenünk. Kétnyelvű kiadásokat kellene készítenünk 
(talán éppen a külföldi magyar tanszékek dolgozóinak 
és hallgatóinak a közreműködésével), amelyekben az 
eredeti vers mellett szép és pontos prózafordítás 
szerepelne az illető ország nyelvén. E prózafordítás 
mellé harmadikul csatlakozhatna a verses átköltés 
is, ha ilyen van. így pár év alatt behozhatnánk két-
évszázados lemaradásunkat a magyar költészet külföldi 
bemutatásában. Nem látom akadályát, hogy a kötetek 
mellékletéül olyan kis hanglemezek készüljenek, ami-
lyeneket már több zenei vagy nyelvtani kötethez csa-
toltak az elmúlt években. Arra is jók lennének e két-
nyelvű kiadványok, hogy nyelvünk szépségéről meggyőz-
zék, tanulására ösztönözzék a külföldi olvasókat. 

(1970.) 


