
C s a p l á r o s István 

magyal kultúra bemutatása Lengyelországban 

Lengyel Irma elvtársnő A magyar kultúra bemutatása kül-
földön c. referátumának téziseihez szeretnék hozzászólni. Bevezető 
gondolatai között szerepel "a magyar kultúra értékelése helyes alap-
elveinek kialakításával kapcsolatosan a történetiség elve". Erre 
szeretnék kitérni, konkrétan arra a gondolatra, hogy "a magyar 
nyelv és a magyar kultúra függetlenségért és a társadalmi haladá-
sért folyó évszázados harcban született, történelmileg determinált 
kedvezőtlenebb feltételek és körülmények között." 

Ennek az elvnek ugyanis kétféle alkalmazása lehetséges. 
Nyugaton: magyarázat a nyugati kultúra értékeivel való összehason-
lításban, a középkeleteurópai szocialista országokban pedig a foga-
dó ország sokban hasonló /pl. Lengyelország kulturális fejlődése 
a felosztásoktól kezdve/ fejlődéséhez párhuzamként /az eltérések 
és hasonlóságok figyelembevételével/ mutatható és mutatandó be. 
Mondanivalóm természetesen olyan egyetemekre és főiskolákra vonat-
kozik, ahol a lektorátuson kívül magyar irodalomtörténeti előadá-
sok, illetve amint nálunk Varsóban is van: külön magyar tanszék 
működik. 

Előadásaimban nem egyszer rámutattam, hogy a magyar nép 
történetének egyes fejezetei, kultúrájának kimagasló reprezentán-
sai, a magyar irodalom egyes művei hogyan hebottak segxtően a len-
gyel szabadaáginozgalmakra pl. a XIX. század második felébűn. Legyen 
szabad egy-két konkrét példát idéznem. 

Amikor I. Ferenc József meglátogatni készült 1857-ben/!/ 
Galiciát, írja a fiatal Adam Bélcikowski - az adott történelmi hely-
zetben oly sokatmondó - Hunyadi Lászlóról szóló drámáját, amely 
nyomtatásban csak 1869-ben jelent meg, akkor, amikor az osztrák— 
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-galiciai kiegyezés nagyon csak felemás módon valósult meg. Számos 
adatom van Vörösmarty Szózatának a lengyel hazafias mozgalmakra gya-
korolt hatására az 1859-1860-as években, amikor ez a nagy költemény 
hatott a cseh nemzeti mozgalmakra is, A lengyelországi Petőfi, il-
letve Jókai-kultusz is a lengyel hazafias mozgalmakat erős íti a 
múlt század második felében. Ugyanakkor rámutatok arra is, hogy a 
XIX. századi lengyel nemzeti felszabadító harcok milyen nagy hatást 
gyakoroltak a reformkor, majd a szabadságharc és végül a kiegyezést 
megelőző évek magyar közgondolkodására s nem egyszer jelentékeny 
irodalmi művek létrejöttére. A fogadó ország történelmére, kultú-
rájára épülő magyal irodalomtanítás /és kulturális propaganda/ igen 
eredményes lehet. 

Hasonló helyzetben lévő kollégáim számára igen hasznos 
alapanyag lehet a Kemény G. Gábor szerkesztette A szomszéd népek-
kel való kapcsolataink történetéből /Tankönyvkiadó, 1962./ c. ki-
advány. 

Arra a kérdésre, hogy milyen területekre hasson a kultu-
rális propaganda tevékenység,heljt ismereteim alapján a következőket 
válaszolhatom: 

a/ a Varsói Tudományegyetemnek szabadegyetem jellegű elő-
adássorozata van Plockban,Eadomban, 01sztynban»Bialystokban stb. 
Ezekbe az előadásokba tanszékünk bekapcsolódott és óvek óta részt 
VQ 32 

b/ A Varsói Magyar Kulturális Intézet alkalmas lenne ar-
ra, hogy egy központi jellegű magyar kulturális intézménnyé fej-
leszthessük 7-8 hónapon át tartó összefüggő irodalmi, művészeti és 
kapcsolattörténeti előadássorozattal. Olyan fővárosokban, amelyek-
ben ilyen jellegű kulturális intézeteink vannak, a lektorátus, a 
tanszék és az intézet között szoros együttműködésnek kellene fenn-
állnia a közös érdekek alapján. Ez az együttműködés Varsóban még 
sok kívánnivalót hagy hátra. 

c/ A szocialista országokban a TIT-nek megfelelő ismeret-
terjesztő szervek munkájába kellene bekapcsolódni /kész közönség, 
költségmegtakarítás stb./. Erre Varsóban jó példát adott a Bulgár 
Kultúra, amely a lengyel TWP-vel szabadegyetem jellegű együttműkö-
dést tudott szervezni. 
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d/ S végül a tömegkommunikációs eszközök igénybevétele. 
Tanítványaink egy része ezen a téren jé eredményeket ér el. 

e/ Megemlítem még a varsói magyar irodalom, kultúra, tör-
ténelem barátainak körét, amely régebben havonként jött ös s ZG és a 
baráti találkozások folyamán lehetett bizonyos befolyást gyakorol-
ni a fiatalok propaganda munkájára. 

A referátumnak a kölcsönhatásról szóló részét nemcsak 
abból a szempontból nézném, hogy "az aurópai kultúra milyen mérték-
ben gyakorolt megtermékenyítő hatást" a mienkre, valamint, hogy 
"mit adott és ad a. magyar kultúra a világnak", de ezeket a helyes 
és igényes szempontokat kiegészíthetném - az én sajátos esetemben. -
a magyar és a lengyel kultúra egymásra gyakorolt /azaz a területi 
kölcsönhatás/ hatásával. Számos eddigi kutatásom, hallgatóim nem-
egy szak-, illetve szemináriumi dolgozata is ebben az irányban ha-
lad ... 

Tisztázandó az is, hogy a kultúrpropagandát ki csinálja. 
Ahol nincs önálló magyarszakos képzés tanszéki programmal, ott a 
vendégtanár és a lektor egyaránt részt vehet ebben a munkában. Ott 
azonban, ahol a magyartanítás ötéves tanszéki munka keretében fo-
lyik, ahol a tanár felelős az egész oktatás menetéért, a könyvtár 
fejlesztéséért, a káderek fejlődéséért /doktorátusok, babilitációk/, 
ahol kari ülésekre, különféle bizottsági ülésekre kell járnia, a 
tanszékvezető csak csökkent mértékben végezheti. Ebben az esetben 
a tanszéki dolgozók közül az óraszámmal megterhelt lektorra, eset-
leg kiváló műfordítói teljesítménnyel rendelkező fiatal kartársra 
hárul az irodalom népszerűsítésének ügye. Nálunk, Varsóban az el-
múlt évben Bodolay Géza kartárs tett sokat Ady, Arany népszerűsí-
tésében. Jómagam elkészítettem a magyar költészet lengyeltárgyú 
verseinek antológiáját,amely alkalmas lesz arra, hogy a barátság 
vonalán hívja fel a figyelmet líránkra. 

Vendégtanárnak a fogadó országban megfelelő tudományos 
tekintéllyel kell rendelkeznie, azért az egyes országokba olyan 
vendégtanárokat kell küldeni, akik a fogadó ország irodalmával, 
kultúrájával, történelmével mái régebben megismerkedtek, szalmái 
kapcsolataik vannak az adott országgal. Sőt a lengyel példa azt mu-
tatja, hogy külföldi nyugati kultúr centrumaik hasonlóak a mi hábo-
rú előtti intézményeinkhez és azok élén egyetemi tanárok állanak, 
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pl. Rómában Bronisïaw Bilinski klasszika filológus, Londonban Did-

ier professzor, a lublini egyetem volt rektora. Meg is vannak az 

eredmények: publikációk, közös rendezvények színvonalában, közönsé-

gében ... 

Orbán elvtárs bevezetőjében említette, hogy "olyan dolgo-
kat is kell külföldön propagálnunk, amelyek közel állanak a fogadó 
ország népéhez". Ezzel kapcsolatosan jelenthetem, hogy tanszékün-
kön számos kapcsolattörténeti munka készül, egy ilyen kötetünk meg 
is jelent 1969-ben, amelyet a lengyel és a magyar akadémiák Iroda-
lomtudományi IntézeLeivel együtt csináltunk. A fentebb említett an-
tológián kívül készül egy magyar-lengyel kapcsolatokról szóló ké-
peskönyv,a lengyel .nyelvű magyar irodalomtörténethez külön három 
íves fejezetet írtam a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatokról. Tan-
székünk fennállásának 20. évfordulója alkalmából hazai és a szocia-
lista országokból való hungarológusok részvételével tudományos ülés 
szakot rendezünk, amelynek eredményeként remélhetőleg újabb kötet 
jelenik mep; a magyar-lengyel irodalmi és művelődési kapcsolatok te-
rületéről. 

Befejezésül szeretném jelezni, hop:y tanszékünk külön írás 
ban kéri "A magyar kultúra bemutatása külföldön" c. előadást kiegé-
szítő ajánló jegyzékben lévő anyagok legnagyobb részét. 

A jegyzékben nem látom a Demeter Tibor-féle"Bibliographia 
Hungarica"-sorozatot, amely külföldi irodalmi rendezvények megszer-
vezésénél, anyaggyűjtésnél, irodalmi ajánlásoknál /hivatkozás;hány 
nyelven jelent meg már az illető mii, illetve szerzője/ szinte nél-
külözhetetlen. Érthetetlen számomra, hogy ezt az értékes kezdeménye 
zést miért nem tudjuk kiadói vonalon is tovább folytatni. Ugy tu-
dom, a íJ-Ogészítések gépírásban rendelkezésre állanak az OSZK-ban. 
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