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Padoval tapasztalatok a magyar kultúra terjesztésével 
kapcsolatban 

a 
Mind hazánktól távol dolgozó magyar professzoroknak és 

lektoroknak, mind pedig az itthon működő Nemzetközi Előkészítő In-
tézet tanárainak egyik elsőrendű feladatunk az, hogy nemzeti művelt-
ségünket és egész mai valóságunkat megismertessék és megszerettes-
sék az óráikat látogató külföldi fiatalokkal, más országok fiaival 
és leányaival. Padovai tanári munkám során ennek a célnak a megkö-
zelítését fontosabbnak tekintettem szinte minden másnál, illetőleg 
nyíltan vagy rejtve mindig e felé törekedtem előadáson, nyelvórán 
és társadalmi érintkezésben egyaránt, -érthető tehát, hogy nagy ér-
deklődéssel hallgattam Lengyel Irma kartársnőnek ezekkel a problé-
mákkal foglalkozó előadását. Be kell vallanom, hogy végig egy kis-
sé irigy-szomorú hangulatban. Hadd magyarázzam meg miért. 

Itthon, főként Budapesten mindent meg lehet abból valósí-
tani, amit az előadótól hallottunk! nemcsak beszélni lehet mai és 
múltbeli életünkről, hanem el is lehet vinni külföldi hallgatóin-
kat a Széchenyi Könyvtárba és a Nemzeti Galériába, Dunaújvárosba 
és Tokajba. Annyi filmet vetíthetünk nekik, ahány csak a program-
jyJiba fér, és még sorolhatnám az alkalmakat, lehetőségeket 
adásban hallottakon túl i». - Ezzel szemben a külföldi vendégtanár 
elmondhatatlanul nehéz helyzetben van. Nem akarok senkit sem untat-
ni annak elsorolásával, hogy mi minden nem volt nekem Padovában az 
első egy-két évben, és hogyan javulgatott a helyzet. Ezt a jelenle-
vők saját tapasztalatukból vagy hazaküldött jelentéseikből úgyis 
tudják. Nyomatékosan szeretném azonban hangsúlyozni azt, hogy Vé-
leményem szerint bizonyos áldozatokat kell vállalni annak ér dóké-
ban, hogy a külföldön dolgozó magyar professzoroknak és lektoroknak 
könyvvel, filmmel és egyéb dokumentációs anyaggal való ellátása meg-
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javuljon. És szükség van egy olyan központra is, amely ezekről a 
dolgokról intézményesen gondoskodik, mégpedig nemcsak passzívan, 
hanem aktívan is. Ezen azt értem, hogy az igények kielégítésén, a 
kérelmek lehető teljesítésén túl elkészíttet pl. néhány jó, a kül-
föld és különösen az egyetemi ifjúság tájékoztatására alkalmas doku-
mentumfilmül* hazánkról. Többször tapasztaltam ugyanis, hogy az em-
lített speciális célnak egyáltalán nem megfelelő filmek állnak csak 
/sok adminisztratív bonyodalom után/ rendelkezésre, amelyek közül a 
mégis megfelelőket igen nehezen lehetett kiválasztani. 

Oktatás és baráti beszélgetés, előadói est és filmvetítés, 
egyiszóval minden azt szolgálja a mi munkánkban, hogy oszlassuk a 
hazánkat körülvevő tájékozatlanságnak most még bizony sűruí ködét. 
Kényes tevékenység ez, igen sok tapintat kell hozzá. Ha ugyanis ta-
nítványainknak szünet nélkül görcsösen bizonygatjuk kultúránk érté-
kes voltát, gyáriparunk fejlettségét stb., nem érünk célt: üres pro-
pagandának fogják hinni a valóságot. Egy ilyen magatartás helyett 
természetes öntudatnak kell áthatnia az országunkat ismertető tevé-
kenységet. 

Külföldön dolgozó professzorainkat, lektorainkat a magyar 
kultára követeinek szokás nevezni, s ez igaz is. Kénytelen vagyok 
azonban jelentőségünket csökkenteni. Az a helyzet ugyanis, hogy 
a magyar kultúra népszerűsítésére, terjesztésére nem mi vagyunk a 
legalkalmasabb és a leghivatottabb személyek, hanem annak az ország-
nak a tanárai, művészei, tudósai, amelyikben dolgozunk. Arra kell 
tehát törekednünk, hogy tanítványaink közül minél többen váljanak 
a magyar kultúra népszerűsítőivé, és hallgatóink körén kívül is ke-
ressünk kapcsolatokat. A szórás - persze - jól tudom, nagyon nagy: 
száz növendékből vagy szimpatizánsból, ha kettő-három kitart, már 
sokat mondtam. liégis ezen kell lennünk mindenképpen. Elvégre mi sem 
azért ismerjük viszonylag jól pl. a francia irodalmat, mert magya-
rul tudó francia lektorok közvetítették számunkra, hanem azért, mert 
ezt a munkát a francia irodalom iránt lelkesülő magyarok vállalták 
magukra, nem utolsósorban legjobb költőink és íróink. Ml ugyanezt 
nemigen remélhetjük, de annak megvan a reális lehetősége, hogy ta-
nítványaink közül kultúránknak lelkes és jó színvonalú terjesztőit 
kineveljük. Ők nálunk jobban fogják érezni és tudni, mivel járulha-
tunk mi hozzá - rajtuk kerosztül - népük kultúrájának gazdagításá-
hoz. 
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Még egy kérdést hadd érintsek ebben a témakörben: a ma-
gyar műveltségnek teljes történetét mutassuk-e be, vagy elsősorban 
a mával, a jelennel foglalkozzunk. Lengyel Irma - úgy vettem ész-
re - inkább az előbbi koncepcióra hajlik. E2fc itt Budapesten megte-
heti /az anyag rendelkezésére áll, viszonylag sok órát szánhat er-
re a célra/, és az itt tanuló külföldiek "honosításának" érdekei is 
megkívánják a magyar múlt lehetőleg részletes megismertetését« Ennek 
ellenére - bár méltányolom ilyen irányú törekvéseit - itthon is ná-
la nagyobb súlyt helyeznék a jelennel való foglalkozásra. Pontosab-
ban: mindig és minden tekintetben a jelennel foglalkoznék, s a múlt-
tal csak annyira és annyit, hogy a történeti magyarázatok ismereté-
ben a jelen világosabb, érthetőbb legyen. Külföldön meg éppen ve-
szélyesnek tartanám a történetieskedést, hiszen időnek is, szemlél-
tető anyagnak is híjával vagyunk. És még egy érv: az a kor, amely-
ben élünk, nem hátrafelé néz, hanem a jövő útjait mutatja. Mai éle-
tünk, terveink és szándékaink érthető módon jobban érdekelnek min-
denkit, mint rég tovatűnt örömeink és bánataink. 

Végezetül szeretném Lelkes István Manuel de Hongrois-ját 
mogvédoni Bonda kollegám kifogásaival szemben. Most fejeztem be 
olaszoknak szánt nyolvkönyvem írását, tehát tapasztalatból tudom, 
milyon nohóz nesterség ez. Egyik-másik olvasmányom szövegének ki-
ötlóse napokig tartott, s még a rengeteg fáradság után sem vagyok 
mindegyikkel megelégedve.- Hogy Lelkes kollegám munkájában is akad 
néhány olyan szituáció, vagy akár számos mondat is, amelyet "ki 
lehet szúrni", azt a nyelvkönyvírás természetéből következő, kis 
jelentőségű fogyatékosságnak, nem pedig a könyv használhatóságát 
lényegesen rontó hibának tartom. 
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