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P o l i n s z k y Károly: 

Megnyitó 

lisztéit Értekezlet, Kedves Elvtársak! 

A. Művelődésügyi Minisztérium, a Kulturális Kapcsolatok Intézete és a 

Nemzetközi Előkészítő Intézet nevében szeretettel köszöntöm Önöket a 

külföldön dolgozó magyar vendégoktatók és lektorok ez évi konferenciá 

ján. 

Találkozóink immár hagyományosnak tekinthetők, hiszen az idén negyed 

szer ülésezik e testület, amelynek munkája iránt egyre nő a hungarisz-

tikai érdeklődésű külföldi közönség figyelme, s amellyel szemben - ép-

pen a mondottak értelmében - fokozottabb igényeket tárna szt a Magyar 

Népköztársaság művelődésügyi kormányzata. 

Önök - így szokás mondani, s ez találó megfogalmazás - a magyar 

nyelv és kultúra követei a világ számos országában, eredményes munk 

juk öregbíti hazánk hírnevét határainkon túl, s fokozza azt az őszinte 

rokonszenvet, amely sokfelé és növekvő mértékben nyilvánul meg a 

szocializmust sikerrel épitő kis kelet-európai ország iránt. 

A. magyar lektori és vendégoktatói hálózat elsősorban államközi, kisebb 

mértékben egyetemek közti egyezmények és megállapodások alapján az 

esztendők során örvendetesen kiteljesedett. A további fejlesztés lehető-

sége egyáltalában nem kizárt, kívánatos is, célunk a jövőben mégsem 

a számszerű növelés, sokkal inkább a minőség javítása. Törekvésünk 

tömören így fejezhető ki: a lektori munka összehangolása, szíhvonalá-

nak emelése. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a feladat megoldása nem egyszerű. A 

fogadó országok egyetemei eltérő követelményeket és igényeket támasz-

tanak a vendégtanárokkal és az általuk oktatott tárggyal kapcsolatban, 

a lehetőségek is - helytől függően - igen különbözőek. Más dolog a 

magyar nyelvet szakként oktatni magas óraszámban, más választható 



idegen nyelvként heti egy-két órában. Legyen azonban akár így, akár 

úgy, a magyart oktató minden esetben nyújtson maximumot a számára 

biztosított keretek között: részesítse hallgatóit korszerű, tudományos 

igényű, de a gyakorlatban is hasznosítható képzésben, nyelvünk megta-

nításán túl informálja tanítványait politikailag is korrektül hazánk tegnap-

járól és jelenéről. 

Tudjuk, hogy a magyar lektori tevékenységnek - mondhatni - igen sze -

gényesek a hagyományai, e munkának a múltban nem volt összefogója, 

az oktatók tapasztalataikat nem cserélhették ki egymással semmiféle 

fórumon, s minden újdonsült lektor útmutatás nélkül elöröl kezdhette a 

munkát. Saját magának kellett kialakítania, kiötlenie a módszert, a ma-

gyar nyelv külföldiek számára való oktatásának csínját-bínját, sőt ma-

gát az oktatandó anyagot is pl, irodalomból vagy történelemből. 

Ezt az anarchisztikusnak tartható állapotot próbáltuk és próbáljuk fel-

számolni a központi témákra épülő lektori konferenciák megrendezésével, 

s az elhangzott előadások közreadásával, A lektori munka tökéletesíté-

sével kapcsolatos bármilyen életrevaló ötletet, elgondolást a jelenlevők 

részéről szívesen fogadunk, és a megvalósítási támogatjuk. Tisztában 

vagyunk azzal, hogy még igen sok a tennivaló a munka elemi feltétele-

inek - pl. megfelelő jegyzetek, tankönyvek, szöveggyűjtemények közre-

adása — megteremtése terén. Ebben is számítunk az Önök segítségére, 

mivel végsősoron mégis csak a gyakorlattal és helyismerettel rendelke-

ző lektorok közül kerülhetnének ki az olyannyira szükséges és várt 

magyar nyelvkönyvek szerzői. 
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