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N a g y J á n o s : 

A lektor munkája az egyetemen és az egyetemen kívül 

A nevelő itthon sem csak az egyetemé, csak az iskoláé, a társadalom 

a munkahelyén kívül is igényli tevékenységét. Vannak olyan fogadó 

városok, ahol a lektorok munkájára az egyetem falain kívül is igényt 

tartanak. Ilyen hely Kijev is. 

Milyen lehetőségek, alkalmak kínálkoztak számomra a kinti két év alatt? 

1. Kijevben magyar anyanyelvű polgárok is élnek. Ha ezek az értelmi-

ségiek elvesztik anyanyelvüket, ha elszakadnak az anyanyelvükön meg-

fogalmazott kultúrától, akkor mint szovjet állampolgárok is "vesztesek" 

lesznek. A lektor fogadó országának is érdeke, nemzeti érdeke, hogy 

magyar anyanyelvű polgárai megőrizzék első kultúrájukat, az is nemze-

ti érdek, hogy a másodikkal minél alaposabban megismerkedjenek, mert a 

"félnyelvu", a "félkultúrájú" állampolgárok kevésbé értékes emberek. 

2. Ungvár é s Beregszász környékén kb. 120 ezer magyar él. Napilap-

jukba, a Kárpáti Igaz Szóba rendszeresen írtain cikkeket nyelvünk és 

irodalmunk kérdéseiről, a nyelvi és az irodalmi nevelés módszereiről. 

3. Az ungvári egyetemen magyar tanszék működik. Az egyetem rektorá-

nak meghívására előadásokat tartottam a hallgatóknak a műelemzés mo-

dern formáiról, József Attiláról, mai líránk legfontosabb jellemzőiről, a 

szavalás tanításáról. 

4. Ungváron és Beregszászon gimnáziumokban magyar nyelvi és irodal-

mi órákat látogattam. Látogatásom tapasztalatait megbeszéltem az inté-

zetek vezetőivel, nevelőivel, a Kárpáti Igaz Szóban cikksorozatban szá-

moltam be tapasztalataimról. /Hadd említsem meg, hogy Beregszászon 

Drávai Gizella tanárnő tanítványai szebben beszélnek magyarul, mint a 

mi legjobb diákjaink./ 

5. Látogatásom alkalmából az ungvári rádió interjút készített előadásaim, 

óralátogatásaim s megbeszéléseim tapasztalatairól. 
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6. Kijevben kb. 120 magyar hallgató tanul a különböző műszaki főisko-

lákon. 5̂1 működő irodalmi körük van. Ebben előadásokat tartottam, 

rendezvényeiken részt vettem. 

7. A. Sevcsenko Egyetem megemlékezett Dózsa-évfordulónkról. Az 

ünnepségen tanítványaimmal három nyelvíX orosz-ukrán-magyar műsort 

adtunk "Dózsa alakja a magyar költészetben" címmel. 

8. A Petőfi-évforduló előkészítésében részt vettem, programokat, műso-

rokat készítettem. /Az ünnepség idején már itthon voltam,/ 

9. Kijevben kitűnően működő ukrán tagozata van a Szovjet-M agyar 

Baráti Társaságnak, amely javaslatomra és közreműködésemmel nagy-

sikerű kerámia-kiállítást rendezett ifj.Fazekas Lajos nádudvari népmű-

vész alkotásaiból. A tagozat felkérésére magyar órákat tartottam egy 

kijevi ruhagyárban a vezetőség részére. 

ÍO. A debreceni "Alföld-ben ismertettem azokat az orosz és ukrán mű-

fordítókat, akik a magyar irodalmat kint népszerűsítik. így készítettem 

interjút a moszkvai A. Gerskoviccsal, a jeles Petőfi-fordítóval, monográfia-

készítővel, a kijevi L. Pervomajszkijjal, a legrangosabb ukrán Petőfi for-

dítóval, a kijevi K. Sahovával, a Sevcsenko Egyetem docensével, a 

kitűnő Petőfi-monográfiaíróval, az ungvári J. Skrobineccel, a magyar köl-

tészet kiváló ismerőjével és fordítójával és az ungvári Balla Lászlóval, 

a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőjével, a népszeriT íróval, műfordítóval. 

11. A magyar rádióban két előadást tartottam kinti módszeremről, egyik 

előadásom az Élet és Irodalomban is megjelent. 
i 

12. A. Hajdú-Bihar megyei Naplóban rendszeresen közöltem cikkeket 

kinti munkámmal kapcsolatosan, igyekeztem bemutatni az ukrán embere-

ket, a magyartanítás helyzetét Kárpátalján stb. 

Igaza van Klaniczay professzornak abban, hogy a lektor igyekezzék 

helyes értékrendet kialakíttatni a fogadó országban irodalmunk alkotó-

iról. Tapasztalataim szerint ez nem könnyű^ feladat, ennek kint aka-

dályai lehetnek. József Attilát csak a legutóbbi időkben kezdik mégis-
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merni, 194ö-ig nem jelent meg fordítása, A. Gerskovics könyvének 

egyik jegyzetébó'l ma már tudjuk is az okát: 1931-ben azt írták Moszlevá-

ban József Attiláról, hogy "a kivezető utat a fasiszták táborában kere-

si". Kijevben nagy a népszerűsége Zalka Máténak és Hidas Antalnak, 

a magyar irodalmat Petőfin kívül szinte csak ők jelentették. A. Gers-

kovics Petőfi egyik legjobb müvének tartja a Tigris és hiéná-t. E szub-

jektív értékelések mellett az igazi értékeket megmutatni nem könnyű 

feladat, tapintat és türelem kell hozzá. 

Hallottuk: a magyar témájú diplomamunkák készíttetése a lektor egyik 

legszebb s legnehezebb feladata. A kijevi Sevcsenko Egyetemen 1972 

júniusában végeztek először olyan hallgatók, akik négy éven át tanultak 

magyarul. Elődeim - Veres József és Misley Pál - eredményes munkája 

lehetővé tette, hogy magyar témákat tűzzek ki tanítványaim diplomamun-

kájául. Iiyen témákat dolgoztak ki: "Petőfi ukránul", "Petőfi oroszul", 

"József Attila oroszul", "Móricz és Sztefanik novellamuvészetének pár-

huzamos elemzése", "Zalka Máté és Ukrajna". 

Még egyről hadd emlékezzem meg, éppen azért, mert prágai lektor kollé-
gám nehézségeinek is egyik okát abban latom: sok volt a beszámolójá-

/ 

ban az "én". így sok kudarca érthet'» is. A lektor eredményt csak úgy 

tud elérni, ha segítségül hívja munkájához a kinti külképviseleteket, tan-

székeket, szervezeteket, ismerőseit, ha állandó kapcsolatban van a 

Művelődésügyi Minisztériummal, a Kulturális Kapcsolatok Intézetével. 

Ami az "én"—nek nem sikerül, az a "mi"-nek sikerülhet. Két évee kinti 

munkám egyik tapasztalata ez. 

A lektor innen, hazánkból tekint külföldre, s onnan néz vissza, haza. 

Ez a "kettős látás" egyesíti hazánk és a fogadó ország adottságait, ér-

dekeit. így válik a lektor összekötővé, híddá: rajta keresztül ismerhetik 

meg külföldön értékeinket, ő közvetítheti a külföld igényeit az itthoni 

illetékeseknek. Hazánknak háttal, a fogadó országgal szemben, majd a 

fogadó országnak háttal, hazánkkal szemben - így áll a lektor nyelvünk, 

irodalmunk, zenénk, film— és színházművészetünk őrhelyén. 


