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ténelmével már régeûben megismerkedtek, szakmai kap-

csolataik vannak az adott országgal. Söt a lengyei 

példa azt mutatja, hogy külföldi nyugati kuitúrcentru-

maik hasonlóak a mi háború előtti intézményeinkhez 
és azok élén egyetemi tanárok állnak, pl. Rómában Bro-
nisZaw Bilinski klasszika filológus, Londonban Seid-
ler professzor, a lublini egyetem volt rektora. Meg 
is vannak az eredmények: publikációk, Közös rendezvé-
nyek színvonalában, közönségében ... 

Tanszékünkön számos kapcsolattörténeti munka ké-
szül, egy ilyen kötetünk meg is jelent 1969-ben, ame-
lyet a lengyel és a magyar akadémiák Irodalomtudomá-
nyi Intézetével együtt csináltunk. A fentebb említett 
antológián kívül készül egy magyar-lengyel kapcsola-
tokról szóló képeskönyv, a lengyel nyelvű magyar iro-
dalomtörténethez külön három íves fejezetet írtam a 
magyar-lengyel irodaimi kapcsolatokról. Tanszékünk 
fennállásának 20. évfordulója alkalmából hazai és a 
szocialista országokból való hungarológusok részvéte-
iével tudományos ülésszakot rendezünk, amelynek ered-
ményeként remélhetőleg újabb kötet jelenik meg a ma-
gyar-lengyel irodalmi és művelődési kapcsolatok terü-
letéről. (...) ( 1 9 7 0 . 

K i s s Jenő 

A magyar kultúra megismertetésének lehetőségei 
Göttingában 

(...) Göttingában a magyar csak mellékszak. A 
magyarul tanulók - számuk 197U tavaszi szemeszteré-
ben 8 volt - a legkülönbözőbb érdeklődésűek közül 
kerülnek ki. Főleg szlavisták, de rajtuk kívül iro-
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dalmár, jogász, természettudományos, sőt a turista 
típusú érdeklődő is előfordul. Mit tudnak ők Magyar-
országról? Az új hallgatók vajmi keveset. Egyikük pl. 
a következő neveket sorolta lel: Petőfi, Bartók, 
Kodály és Puskás. (Az más kérdés, mit mondanak e ne-
vek neki.) A szlavista hallgatók ismerik Melich és 
Kniezsa nevét, irodalmár érdeklődésű hallgatóm Arany, 
Ady, József Attila, Kosztolányi, Mikszáth, Móricz, 
Gárdonyi, Illyés, Németh László és Déry Tibor nevét is 
említette. Egyik haligatómtól megkérdeztem, mit tud 
a magyar történelemről. A válasz rövid volt: hallott 
a Lech-mezei csatáról, az osztrák-magyar monarchiá-
ról, tud 56-ról, és nogy Magyarország a keleti blokk-
ba tartozik. Ilyen előzmények után természetesen a leg-
elején, úgyszólván Ádámnál, Évánál kell kezdeni min-
dent . 

Kultúránkat ismertető, bemutató tevékenységünk 
- úgy gondolom, nemcsak Göttingában - kétfrontos "harc", 
mert az új ismeretek fokozatos kiépítésévei párhuza-
mosan a téves "tények", "igazságok", információk, vé-
lemények tucatját keli lerombolnunk és irtanunk. Ez 
vonatkozik politikai, művelődési, közéleti dolgokra 
egyaránt. A hortobágyi cigányzenés, csikós romantika 
bármilyen hívogató is az utazási irodák prospektus-
hegyei között, az mégsem Magyarország. 

Milyen eszközök állnak rendelkezésre.-' A tanköny-
vön és néhány irodalmunkat, történelmünket bemutató 
német nyelvű könyvön kívül vajmi kevés. A Magyarország-
ról érkező újságok és folyóiratok (Népszabadság, élet 
és Irodalom, Kortárs, Kritika, Magyar Hírek) nyelvi-
leg túl kemény dió a haligatóság zömének. Éppen ezért 
a nyelvi és az irodalmi órák szinte kizárólagos lehe-
tőségei nemcsak a magyar nyelv, hanem a kultúra meg-
ismertetésének is. A magyar kultúrának az órákon tör-
ténő bemutatása voltaképpen sok lehetőséget kínál, 
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ugyanakkor azonban erősen korlátozott. Mindenekelőtt 
ami a bemutatás technikai kivitelezését illeti. Mit 
jelent a sok lehetőség'.' Eddig ugyanis magyar kultú-
ráról volt szó, s ez általánosság. Ami eddig Göttin-
gában megvalósult, az a következő: tartottam egy 
előadást "Áttekintés a magyar irodalomról" címmel, 
heti egy órában. Az idő rövidsége miatt sok minden-
re nem futotta. Az irodalom azonoan jó ürügy volt 
nemcsak az irodalom vázlatos Demutatására, hanem ar-
ra is, hogy a magyar történelemről is beszéljek, pár-
huzamba állítva történelmünket Németországéval. Mind-
ezzel - azt hiszem - sikerült a mát is közelebb hoz-
nom, legalábbis racionális síkon. Az irodalom azonban 
másra is jó ürügy, pl. a népművészet illusztratív 
jellegű bemutatására. A göttingai finnugor szeminári-
um könyvtára lehetővé teszi bizonyos néprajzi-népmű-
vészeti anyagnak az órákon való bemutatását. Élni 
kell ezekkel a lehetőségekkel. A beszélgetési gyakor-
lati órák kellő irányítással szintén jó alkalomnak 
bizonyulnak a magyar kultúra eredményeinek megismer-
tetésére, különösen napjainkéra. Házi olvasmányul min-
dig egy-egy meghatározott témakörből (zene, képzőmű-
vészet, irodalom, földrajz, sport) választok cikket 
vagy részletet, s az órán kiegészítem, amit a hallga-
tók az olvasott rész alapján tudnak. Kezdó fokon az 
olvasmányhoz kapcsolódóan - akár az olvasmány témája 
kapcsán, akár valamely szó vagy kifejezés (.nyelvtörté-
neti) magyarázata ürügyén vagy éppen csak szellemi 
"lazításul" - lehet a hallgatók kultúránkról való is-
mereteit bővíteni. Természetesen, ha a városban vala-
miiyen magyar vonatkozású esemény történik (.pl. Bar-
tók és Kodály hangverseny), vagy ha moziban, televí-
zióban magyar darabot adnak, esetleg vaiameiyik újság-
ban bennünket érintő cikk jelenik meg, arra fölhívom 
hallgatóim figyelmét. 
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Lényegében - és vázlatosan - ez az, amit eddig P 
téren tettem. Az eredményesebb munkához jobb feltéte-
lekre lenne szükség. Hathatós támogatást azonban csak 
hazulról várhatunk. Mi az, amire szükségünk volna? 
Abból indulok ki, korszerűen nem lehet a magyar kul-
túrát oktatni úgy, hogy ne mutassunk be semmit Magyar-
országról. Kis dolgokkal kezdem. Szükségünk volna sok 
prospektusra. A németek ehhez nozzá vannak szokva. So-
kat ugyan nem jelent, na van, de ha nincs, az már na-
gyobb baj. Szükség volna Magyarországot, a magyar kul-
túra különböző ágait bemutató német nyelvű könyvekre 
vagy füzetekre (.jegyzetekre;, amelyeket hallgatóink 
között szétosztogathatnánk. (Göttingában a finnugor 
szeminárium finn lektorátusa például bővelkedik mind-
ezekben!). Szükség lenne a magyar lektorátus külsőleg 
is magyarossá és széppé tétele érdekében néháry művészi 
fényképre (tájkép, portré), népművészeti tárgyakra stb. 
Az efféle reprezentáció nem lenne rossz propaganda 
mellettünk. Szükség lenne a helyi viszonyokat figyelem-
be vevő új tankönyvre vagy jegyzetre, amely a leginkább 
bevált külföldi (angol, finn stb.) nyelvkönyvek ta-
pasztalatait hasznosíthatná. Jó lenne, ha kaphatnánk 
lemezeket (művészlemez, népdal, vers, próza). Rendkí-
vül hasznos lenne, ha filmek is rendelkezésünkre áll-
nának. Éspedig olyanok, amelyek eltérnek a magyar do-
kumentumfilmek szokványos anyagától, mert különben el-
marad a várt hatás. 

Hallgatóink a legkülönbözőbb érdeklődésűek, egy 
dologban azonban azonosak: érdeklődnek irántunk, ro-
konszenveznek velünk, s erre lehet építenünk. Megfelelő 
eszközük birtokában, a körülményekhez, helyi sajátossá-
gokhoz rugalmasan alkalmazkodó oktatással az eredmény 
sem marad el. íia-m i 


