
B o d o 1 a y Géza 

A map.yar kultúra szolgálata külföldön 

A lektorok és vendégtanárok tavalyi, első értekezletén 
Polinszky Károly miniszterhelyettes elvtárs a magyar kultúra kül-
földi követeinek és nagyköveteinek nevezett bennünket. Ezt az elne-
vezést akkor érdemeljük ki igazán, ha munkahelyünkön, az egyes kül-
földi egyetemeken, sőt az adott város vagy ország nagyközönsége e-
lőtt is igyekszünk a magyar kultúra képviselőivé, terjesztőivé, szó-
szólóivá válni. Lengyelországi tapasztalataim szerint nagy szükség 
van ilyen szószólókra, mert elég keveset tudnak rólunk. Irodalomi-
történész lévén, hadd beszéljek elsősorban az irodalomról, amelynek 
értéke nagyobb, mint külföldön való ismertsége alapján egyesek talán 
gondolják. Azért kell tehát előállnunk ezekkel az értékekkel lek-
tori szolgálatunk idején, hogy a művelt irodalmi közönség megismer-
kedhessen velük olyan mértékben, amint megérdemlik. 

Elöljáróban hadd beszéljek két olyan területről, amelye-
ken nagyon sokat tehet a lektor anyanyelvünkön is a magyar kultúrá-
ért. Sok városban vannak más hivatalosan kiküldött magyarok is csa-
ládtagjaikkal, gyerekeikkel. Fontos missziónak tartom, hogy kultú-
ránk követe, a lektor társadalmi monkában azzal is törődjék, hogy a 
külföldön szolgálatot teljesítő magyarok ne szakadjanak el az itt-
honi világtól. Ünnepélyeiken a lektor gondoskodhat róla, hogy azok-
nak a műsoros része kultúránk javából adjon ízelítőt. Megkísérel-
hetjük, hogy a gyermekek számára a magyar iskolát pótló össze jöve-
telek, előadások is szerveződjenek. 

A másik területen, a külföldre szakadt magyarok körében 
talán még fontosabb kultúránk ápolása. Szép számmal találhatón: ilye-
nek Varsóban is. Az utóbbi évek megnövekedett turizmusa jóvoltából 
vannak köztük fiatalok, nem egy közülük hazánkban akar véglegesen 

41 



letelepedni, ölömmel veszik tohát, ha magyal nyelvű estekre hívják 
őket. 1968 óta havonként találkozókat rendezhettünk részükre a Ma-
gyar Intézetben, amelyeken a teázgatást megelőzoan politikai, köz-
gazdasági, történelmi, sport, zenei és főleg irodalmi kérdésekről 
hangzottak el előadások. 

Lengyelországra jellemző az a nálunk is megtalálható "be-
tegség", hogy elsősorban a nyugateurópai népek kultúrértékeit cso-
dálják, s mindent a nyugati értékelésen keresztül mérnek. Jellemzé-
sül csak annyit, hogy a Kis magyar irodalomtörténet-et nem magyar-
ból fordították lengyelre, hanem franciából. Vagyis csak azért fi-
gyeltek fel rá, mert a franciák már lefordították. Az a gyanúm, 
hogy a brüsszeli kitüntetés nélkül még a vékonyka Illyés-válogatás 
sem jelent volna meg lengyelül, s talán az évek óta emlegetett Ady-
kötetből is csak akkor lesz valami, ha eljut lengyel barátainkhoz 
ar vmerikai Ady-kötet sikerének a híre. Csúnya opportunizmussal én 
is ehhoz a beteg helyzethez való alkalmazkodásra biztattam egyik 
hallgatónőmet, aki Krúdy-fordításokkal szeretett volna feliratkoz-
ni a lengyel műfordítók sorába. A kiadók eleve elzárkóztak az is-
meretlen magyar név hallatára. Arra biztattam ezt a tanítványomat, 
hogy amíg ösztöndíjjal Budapesten lesz, írja össze, hogy az utóbbi 
időben hol, melyik Krúdy-kötetet adták ki Nyugat-Európában, s ezek-
kel az adatokkal felfegyverezve ostromolja tovább a lengyel kiadó-
kat. 

Hallgatóim egyöntetű véleménye, s saját tapasztalataim 
szerint egész Lengyelországban nagyfokú a tájékozatlanság és az ér-
dektelenség a magyar irodalom iránt. De nálunk sokkal hivatottabbak 
is megállapították ezt, így legutóbb a Lengyel írószövetségben ren-
dezett közös magyar-lengyel szümpozion alkalmával Andrzej Siero-
szewski, a neves fiatal műfordító, a varsói egyetem első magyar-
irodalomszakos doktora, vagy Jerzy Bobért Nowak, fiatal történész 
a Zycie Warszawy hasábjain "I do ksi^zki i do szlanki", majd a 
"Przyjaz'n c. hetilapban "Nie tylko Jókai" című írásaiban. Hozzá 
kell még tennem, hogy az általuk is szóvá tett tájékozatlanság nem-
csak a lengyeleken, hanem rajtunk is múlott. 

Az első fórum, ahol kultúránkat terjeszthetjük, természe-
tesen az egyetem. Varsóban az utóbbi években tágas, szép léj-csőhuz-
zal rendelkező helyet kapott a tanszék. Megragadtam a kínálkozó al-
kalmat, és két fali tárlón kis állandó kiállítást rendeztem. A két-
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három hetenként cserélődő képanyagot Pesten vásároltam minisztéri-
umunk anyagi támogatásával: magyar történelmi és irodalmi arckép-
sorozatokat, képzőművészeti reprodukciókat, népviseleti képeket, 
stb. Folyosónkon más szakos egyetemisták is sűrűn megfordultak, 
így a kiállított képeknek mindig akadtak nézői, hallgatóim számára 
pedig hasznos fordítási feladat is volt a képek magyar szövegének 
lengyelre való áttétele. Az Ady-évforduló alkalmából nagyobb, az 
egész falat betöltő tárlatot rendeztünk, részben,a budapesti Iro-
dalmi Múzeumból kölcsönkapott képek segítségével. Hasznosnak tar-
tanám, ha a lektorátusok ehhez a munkához még több, rendszeresen 
érkező támogatást kapnának Budapestről. 

Tanszékünk az elmúlt évek során egy nagyobb szabású ki-
állítást is rendezett a rektori palota ilyen célokra szolgáló szép 
előcsarnokában a Lengyelországban kiadott magyar könyvekből. Ren-
dezhettünk volna azonban több ilyen kiállítást is, ha kaptunk volna 
anyagot. Az évfordulókra többször érkezett egy-egy fényképkiállí-
tás Lengyelországba. Az illetékeseknek többször felajánlottam, hogy 
hozzák el egyiket-másikat néhány hétre az egyetemre is, de ez végül 
elmaradt. Kár, mert a jövő-menő egyetemisták közt mindig akad ér-
deklődő. 

Nagyon hasznos lenne, ha a lektorátusok felhasználhatnák 
a "más csatornákoh" városukba érkező kulturális anyagot. Nemcsak a 
kiállításokra gondolok, hanem például arra, hogy alkalom nyílna az 
írókkal, művészekkel való találkozásokra. Néhányszor sikerült ilyen 
találkozót biztosítanom hallgatóink számára a tanszékünkön, de rend-
szeresebbé, előkészítettebbé akkor válhatnának ezek a találkozók, 
ha a lektorok jóelőre tudomást szerezhetnének róla, hogy a követke-
ző hónapokban ki érkezik munkahelyükre. 

A nem magyar szakos egyetemisták bevonásával rendeztünk 
egyszer egy "Ki mit tud Magyarországról?" versenyt. Az első díj 
- minisztériumunk jóvoltából - részvétel volt a veszprémi nyári e-
gyetemen. Ezt a kezdeményezést, azt hiszem, érdemes lenne hasonló 
díjazással más külföldi egyetemeken is felkarolni. 

Nemcsak az egyetemisták, hanem a szélesebb varsói közön-
ség számára rendeztünk sikeres Ady-estet a költő halálának 50 éves 
évfordulója alkalmából. Megint csak jellemzésül hadd említsem meg, 
hogy amikor az Ady-est társrendezőjéül felkértük a Lengyel Irószö-



tseget, előszói nagyon vonakodtak, nem tudtak, csakugyan eleg / ; gy költő-e Ady ahhoz, hogy az írószövetség nevet adja a rendez-
nyhez. Végül mindent sikerült elintéznünk, s előadásomat, amely-
ek a keretében több lengyel színész, két magyar énekes és az egye-

temi énekkar is fellépett, az évfordulóhoz méltó népes közönség hall-
gatta végig a Nemzetközi Sajtóklubban. Az előadást később megismé-
teltük a "Hybrydy" nevű egyetemista klubban is, ahol a színészek 
helyett hallgatóimat léptettem fel ingyenes versmondókként. Ezen 
az esten varsói nagykövetünkön kívül megjelentek az ELTE éppen Var-
sóban időző professzorai is. 

Nem sokkal hazaérkezésem előtt Arany János-estet rendez-
hettem a Magyar Intézetben. Ismét énekelt az egyetemi énekkar, fel-
léptek a hallgatóim, s ezúttal diafilmek vetítésével is színezhet-
tük az estet. Közönség is volt szép számmal, és a Stolica c. képes 
hetilap is hírt adott vállalkozásunkról. 

Ezekkel az estekkel kapcsolatban hadd térjek vissza irodal-
munk, közelebbről költészetünk külföldi megismertetésének a kérdé-
sére. Szeretném itt is megemlíteni azt a javaslatomat, amelyet az 
Irószövetseg említett szumpozionjan mondtam el, s amelyet a Trybuna 
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 vers-
részletet fordítottak le. Az Ady-fordításolc száma eléri ugyan a 80-
at, de azok néhány kivételtől eltekintve Pesten jelentek meg a há-
ború idején kiadott kötetkékben, s velük Ady nem juthatott el a 
lengyel közönséghez. Ezek a fordítások különben sem alkalmasak Ady 
nagyságának az érzékeltetésére. Költőinket általában ritkán mutat-
ják be egyenlő értékű versfordítások, hiszen csak néha vállalkoznak 
az átköltésre hozzájuk hasonló nagyságú művészek. De ha sikerül is 
egy-egy átköltés, az végeredményben nem a magyar költő lengyelül, 
hanem egy új lengyel vers Ady, Arany, vagy más költőnk versének az 
ihletésére. Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy a magyar 
irodalom büszkeségeit, nagy költőit más eszközökkel kell népszerű-
sítenünk. Kétnyelvű kiadásokat kellene készítenünk /talán éppen a 
külföldi magyal tanszékek dolgozóinak és hallgatóinak a közreműkö-
désével/, amelyekben az eredeti vers mellett szép és pontos próza-
fordítás szerepelne az illető ország nyelvén. E prózafordítás mel-
lé harmadikul csatlakozhatna a verses átköltés is, ha ilyen van. 
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így pàï év alatt behozhatnánk kétévszázados lemaradásunkat a ma-

gyar költészet külföldi bemutatásában. Nem látom akadályát, hogy a 

kötetek mellékletéül olyan kis hanglemezek készüljenek, amilyene-

ket már több zenei vagy nyelvtani kötethez csatoltak az elmúlt é-

vekben. Arra is jók lennének e kétnyelvű kiadványok, hogy nyelvünk 
szépségéről meggyőzzék, tanulására ösztönözzék a külföldi olvasó-
kat. 
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