
K i e s Jenő 

A rngvor Icultuia megismertetésének lehetőségei 
Göttingában 

Mint minden oktatótevékenységnek, a lektorkodásnak Is két 
fő problémát kell megoldania: a m i t és a h o g y a n kérdését. 
Azt, hogy mit és hogyan oktassunk, tárgyi, személyi és didaktikai 
feltételek doterminálják. Ahhoz tehát, hogy a siker reményében kezd-
hessünk hozzá a magyar kultúra bemutatásához, mindenekelőtt hallga-
tóink ismeretei 03 érdeklődése felöl kell tájékozódnunk. 

Göttingában a magyar csak mellékszak. A magyarul tanulók 
- számuk 1970 tavaszi szemeszterében 8 volt - a legkülönbözőbb ér-
deklődésűek közül kerülnek ki. Főleg szlavisták, do rajtuk kívül 
irodalmár, jogász, természettudományos, sőt a turista típusú érdek-
lődő is előfordul. Ilit tudnak ők Magyarországról? Az új hallgatók 
vajmi kovosot. Egyikük pl. a következő noveket sorolta fel: Petőfi, 
Bartók, Kodály éa Puskás. /Az más kérdés, mit mondanak e nevek neki./ 
A szlavista hallgatók ismerik Llolieh és Khiezsa nevét, irodalmár ér-
doklődésü hallgatóm Arany, Ady, József Attila, Kosztolányi, Mikszáth, 
Móricz, Gárdonyi, Illyés, Uómeth László é3 Déry Tibor nevét is emlí-
tette. Egyik hallgatóntói megkérdeztom, mit tud a magyar történelem-
ről. A válasz rövid volt: hallott a Lech-mezei csatáról, az osztrák-
magyar monarchiáról, tud 56-ról és hogy Magyarország a keleti blokk-
ba tartozik. Ilyen előzmények után természetesen a legelején, úgy-
szólván Ádámnál, Évánál kell kezdeni mindent. 

Kultúránkat ismertető, bemutató tevékenységünk - úgy gon 
dolom, nemcsak Göttingában - kétfrontos "harc", mert az új isjieretelp 
fokozatos kiépítésével párhuzamosan a téves "tények", "igazságok", 
információk, vélemények tucatját kell lerombolnunk és irtanunk. Ez 
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vonatkozik politikai, művelődési, közéleti dolgokra egyaránt. A hor-
tobágyi cigányzenés, csikós romantika bármilyen hívogató is az uta-
zási irodák prospoktushogyoi között, az mégsem Magyarország. 

Milyen eszközök állnak rendelkezésre? A tankönyvön és né-
hány irodalmunkat, történelmünket bemutató német nyelvű könyvön kí-
vül vajmi kevés. A Magyarországról érkező újságok és folyóiratok 
/Népszabadság, Élet é3 Irodalom, Kortárs, Kritika, Magyar Hírek/ 
nyelvilog túl kemény dió a hallgatóság zömének. Éppen ezért a nyel-
vi és az irodalmi órák szinte kizárólagos lehetőségei nemcsak a ma-
gyar nyelv, hanem a kultúra megismertetésének is. A magyar kultúrá-
nak az órákon történő bemutatása voltaképpen sok lehetőséget kí-
nál, ugyanakkor azonban erősen korlátozott. Mindenekelőtt ami a be-
mutatás technikai kivitelezését illeti. Mit jelent a sok lehetőség? 
Eddig ugyanis magyar kultúráról volt szó s ez általánosság. Ami ed-
dig Göttingában megvalósult, az a következő: tartottam egy előadást 
"Áttokintés a ncgyar irodalomról" címmol, heti egy órában. Az idő 
rövidsógo miatt sok mindenre nem futotta. As irodalom azonban jó 
ürügy volt nemcsak az irodalom vázlatos bemutatására, hanem arra 
is, hogy a magyar történolemről is beszéljek, párhuzamba állítva 
történelmünket Németországéval. Mindezzol - azt hiszem - sikerült 
a nát is közolob'o hoznom, legalábbis racionális síkon. Az irodalom 
azonban násra is jó ürügy, pl. a nóruűvészot illusztratív jellegű 
bemutatására« A göttingai finnugor szeminárium könyvtára lehetővé 
tccsi bizonyos néprajzi-rtópraűvészoti anyagnak az órákon való bemu-
tatását. Élni koll ezekkel a lehetőségekkel. A beszélgetési gyakor-
lati órók kellő irányítással szintén jó alkalom a magyar kultúra 
erodményeinok megismertetésére, különösen napjainkéra. Házi olvas-
mányul mindig egy-egy meghatározott témakörből /zene, képzőművé-
szet, irodaion, földrajz, sport/ választok cikket vagy részletet, 
s as órán kiegészítem, amit a hallgatók az olvasott rósz alapján 
tudnak. Ke^dő fokon az olvasmányhoz kapcsolódóan - akár az olvas-
mány témája kapcsán, akár valamely szó vagy kifejezés /nyelvtörté-
neti/ magyarásata ürügyén vagy éppen csak szellemi "lazításul" -
lehet a hallgatók kultúránkról való ismereteit bővíteni. Természe-
tes, ha a városban valamilyon magyar vonatkozású esemény történik 
/pl. Bartók és Kodály hangverseny/, vagy ha moziban, televízióban 
magyar darabot adnak, esetleg valamelyik újságban bennünket érintő 
cikk jelenik meg, fölhívom hallgatóim figyelmét. 
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Lényegében - és vázlatosan - ez az, amit eddig e téren 
tettem. Az eredményesebb munkához jobb feltételekre lenne szükség. 
Hathatós támogatást azonban csak hazulról várhatunk. Mi az, amiro 
szükségünk volna? Abból indulok ki, korszerííen nem lehet a magyar 
kultúrát oktatni ligy, hogy ne mutassunk be semmit Magyarországról. 
Kis dolgokkal kezdem. Szükségünk volna sok prospektusra. A németek 
ehhez hozzá vannak szokva. Sokat ugyan nem jelent, ha van, de ha 
nincs, az már nagyobb baj. Szükség volna Magyarországot, a magyar 
kultúra különböző ágait bemutató német nyelvű könyvekre vagy füze-
tekre /jegyzetekre/, amelyeket hallgatóink között szétosztogathat-
nánk. /Göttingában a finnugor szeminárium finn lektorátusa például 
bővelkedik mindezekbenl/. Szükség lenne a magyar lektorátus külső-
leg is magyarossá és széppé tétele érdekében néhány művészi fény-
képre /tájkép, portré/, népművészeti tárgyakra stb. Az efféle rep-
rezentáció nem lenne rossz propaganda mellettünk. Szükség lenne a 
helyi viszonyokat figyelembe vevő új tankönyvre vagy jegyzetre, a-
mely a leginkább bevált külföldi /angol, finn stb./ nyelvkönyvek 
tapasztalatait hasznosítaná. Jó lenne, ha kaphatnánk lemezeket /m3-
vészlemez, népdal, vers, próza/. Bendkívül hasznos lenne, ha filmek 
is rendelkezésünkre állnának. Éspedig olyanok, amelyek eltérnek a 
magyar dokumentumfilmek szokványos anyagától, mert különben elma-
rad a várt hatás. 

Hallgatóink - mint említe-btea^- a legkülönbözőbb érdek-
lődésűek, egy dologban azonban azonosak: érdeklődnek irántunk, ro-
konszenveznek velünk. S erre lehet építenünk. Megfelelő eszközök 
birtokában, a körülményekhez, helyi sajátosságokhoz rugalmasan al-
kalmazkodó oktatással az eredmény sem marad el. 
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