
KÖPECZI BÉLA művelődési miniszter beszéde 

Tisztelt Konferencia! 
Kedves Kollégák! Kedves Elvtársak! 

Köszöntöm a konferencia résztvevőit, azokat a vendégtanárokat és lekto-
rokat, akik a világ különböző egyetemein magyar nyelvet és irodalmat és — 
hadd tegyem hozzá — hungarológiát adnak elő. 

Azt hiszem, hogy ezek a konferenciák alkalmasak arra, hogy helyzetfel-
mérést végezzünk, tapasztalatcserét tartsunk szakmai, módszertani kérdé-
sekről, de arra is, hogy a munka problematikus vonásait, megoldandó fel-
adatait megvitassuk. Én ebben a szellemben szeretnék szólni a helyzetről 
és a feladatokról egyaránt, és azokról az eredményekről, amelyeket elér-
tünk, de azokról a gondokról is, amelyekkel szembetaláljuk magunkat. 

Kezdem a vendégtanár vagy lektor helyzetével, aki hungarológiával fog-
lalkozik és ebben az esetben szűkebb értelemben irodalommal és nyelv-
tanítással. Azt hiszem, teljesen nyilvánvaló, hogy kettős kötöttségű az, 
aki ezt a funkciót felvállalja, és éppen ezért indokolt, hogy ennek a kettős 
kötöttségnek mind a két oldalát vizsgáljuk: azt a külső helyzetet, amelyben 
dolgozik és azt a hazai hátteret, amelyből elindul, és ahonnan állandóan 
várja a segítséget, az ösztönzést, amellyel rendszeres kapcsolatot tart. 

Ami a nemzetközi helyzetet illeti, közismert, hogy az utóbbi időben nö-
vekedett a feszültség a kapitalista országok és a szocialista országok között, 
és bizonytalanná vált a harmadik világ egy részének orientációja. Mi ugyan 
állítjuk — és a magam részéről ezt nagyon fontosnak tartom —, hogy a po-
litikai kapcsolatok nem gyakorolnak közvetlen hatásta kulturális összeköt-
tetésekre; mégsem tagadhatom, hogy a romló és feszülő nemzetközi lég-
körben a kulturális kapcsolatok is szenvednek. Mindent meg kell tennünk 
egyébként, hogy — amennyire lehet — megőrizzük a kulturális együttmű-
ködés relatív autonómiáját az általános politikán belül. Ismétlem, relatív 
autonómiáról van szó, hiszen botorság volna tagadni azt, hogy politika 
és kultúrpolitika között összefüggések vannak, és ez érvényes a nemzetközi 
politikára is. 

A nemzetközi kulturális kapcsolatokat külön is terheli a két világ között 
kiéleződött ideológiai harc. Közismert, hogy olyan konzervatív, neokonzer-
vatív hullám öntötte el a nyugati világot, amely agresszív antikommuniz-
mussal jár együtt. Nyilvánvaló: amikor arról beszélünk, hogy kapcsolatokat 
kell tartani a más társadalmi rendszerű országokkal, nem felejthetjük el, 
hogy olyan ideológiai atmoszférában élünk, ahol a legagresszívebb körök 
kétségbe vonják a szocialista országok létét és természetesen ideológiájukat, 
a marxizmus-leninizmust is. Ilyen körülmények között arra van szükség, 
hogy itthon, a szocializmus építésében érjünk el meggyőző eredményeket, 
és a tapasztalatokból olyan elméleti következtetéseket vonjunk le, amelyek 
táplálni, fejleszteni tudják az ideológiai munkát. Emellett szorosabbra kell 
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fognunk együttműködésünket a világ szocialista és haladó erőivel politi-
kailag, de eszmeileg, kulturálisan is. 

A kiéleződött körülmények között teljesen nyilvánvaló, hogy a Szovjet-
unióval és a szocialista országokkal való kapcsolatoknak az ápolása elemi 
létérdekünk, és ilyen összefüggésben kell vizsgálnunk azt is, hogy a Szovjet-
unióval és a szocialista országokkal való kulturális együttműködésünk ho-
gyan alakul. E tekintetben bizonyos lanyhulás volt tapasztalható az elmúlt 
10—15 esztendő alatt, nem is annyira a mennyiség szempontjából, hanem 
sokkal inkább az érdeklődés, értelmiségi köreink kíváncsisága szempont-
jából. 

Eléggé általános magatartás volt az újat elsősorban és kizárólagosan a 
fejlett kapitalista országokból várni. Mondhatni a tudománytól — ha tet-
szik, a disco-kultúráig. Ez a fajta magatartás azért veszélyes, mert a politikai 
érdekek félreismerése mellett kulturálisan azt a nagy előnyt veszítjük el, 
amit 1945 után megszereztünk, hogy ti. egyszerre tudunk tájékozódni Nyu-
gat és Kelet felé. Hadd tegyem hozzá ehhez azt is, hogy az a nagy érdeklő-
dés, amely az utóbbi időben jelentkezett a határokon túl élő magyarság 
iránt, arra kellene kötelezzen, hogy mindenekelőtt a szomszédos szocialista 
országokat, kultúrájukat ismerjük meg, és ne csak az ottani magyar értelmi-
séggel, de a más nemzetiségű értelmiséggel is szorosabbra fűzzük összekötteté-
seinket. Azt hiszem, hogy profitálnunk kellene ebből a hidegedő, sőt már-
már fagyos nemzetközi helyzetből abból a szempontból, hogy arányérzé-
künket helyreigazítsuk, és ne képzeljük azt, hogy Magyarország valamiféle 
olyan függetlenséggel rendelkezik, amely nem köti őt a külső világhoz, és 
különösen nem köti — ismétlem, elemi léte és nemzeti érdekei szempont-
jából — a szocialista világhoz. 

Ha a kulturális kapcsolatokat abból a szempontból is vizsgáljuk, hogy 
mi Magyarország helye a világban, milyen magyarságkép alakult ki az utób-
bi időkben, akkor azt mondhatjuk, meglehetősen kedvező helyzetből in-
dulunk ki. Miért? Elsősorban azért, mert a magyar szocialista építés tapasz-
talatai és kísérletei felkeltik az érdeklődést irántunk Keleten is, Nyugaton is. 

Amikor a hungarológia kérdését az elmúlt két esztendőben előtérbe állí-
tottuk, akkor tekintetbe vettük ezt a megnőtt érdeklődést is. Azt ti., hogy 
Magyarország történelme, gazdasága, társadalma iránt ma nagyobb a kíván-
csiság, mint volt akár 30 esztendővel ezelőtt, nem is beszélve a Horthy-
rendszer idejéről. Az a tény, hogy sorra jelennek meg a szocialista és kapita-
lista országokban tanulmányok és könyvek a magyar gazdasági mechaniz-
musról vagy a magyar társadalom átstrukturálódásáról vagy a demokrácia, 
a kultúra fejlődéséről — mindez bizonyítja, hogy belekerültünk egy olyan 
érdeklődési körbe, ahol mi is tudunk valamit mondani, nemcsak az egyedi, 
de az általános szempontjából is. Nemcsak azt tudjuk bizonyítani, hogy mi 
magyarok vagyunk, és magyarokként ezt vagy azt tesszük, alkotjuk, teremt-
jük, hanem abból a szempontból is, hogy ez a magyar tapasztalat hogyan 
világítja meg a szocialista fejlődés egyes általános tendenciáit. 
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Szocialista országokban is vannak olyanok, akik fenntartással fogadják 
azt a tapasztalatot, és kísérletezést, amit Magyarországon végbeviszünk. 
A kapitalista országokban némelyek a kapitalizmushoz való visszatérésről 
beszélnek ezzel kapcsolatban, azt igyekeznek bizonyítani, hogy a magyar 
szocializmus sem jobb a többinél, és e célból felhasználják az itthoni ellen-
zéket is. 

Ennek az ellenzéknek két fő iránya alakult ki az elmúlt években. Az 
egyik, amelyik mindenekelőtt a demokrácia és az emberi jogok érdekében 
kíván fellépni, és tulajdonképpen egy pluralisztikus polgári demokráciát 
szeretne megteremteni. 

Eléggé diffúz a másik irányzat, amelyik mindenekelőtt az ún. nemzeti 
sorskérdéseket és ezen belül is főleg a szomszéd országokban élő magyar 
nemzetiség sorsát teszi meg a magyar politika - szeretném hangsúlyozni: a 
magyarországi politika — fő problémájává. 

Távol álljon tőlem az, hogy ne tudjam, milyen problémák, milyen nehéz-
ségek és gondok merülnek fel a szomszédos országok magyarságának az 
életében. Mégis, ezt a kérdést állítani a magyar szocialista építés politiká-
jának a középpontjába, olyan torzítás, amelyet nem fogadhatunk el. Termé-
szetesen foglalkozni kell a szomszédos országok magyarságának sorsával, 
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetüket. En-
nek legfőbb módja az, hogy javítsuk az együttműködést a szomszédos or-
szágokkal. 

Tudván tehát azt, hogy az érdeklődésben vannak disszonáns hangok is, 
amelyekkel nem értünk egyet, de használjuk ki a történelmi pillanatot! 

Külön szólok a lektorok és a vendégtanárok tevékenységéről. 
Az elmúlt tanévben 17 országban 41 magyar vendégoktató 31 különbö-

ző egyetemen oktatott. Azt hiszem, ez nagyszerű dolog, és ezt azok, akik 
Klebeisberg politikáját dicsérőleg emlegetni szokták, gyakran elfelejtik. 
Ha még ehhez hozzátesszük, hogy ezeket az oktatókat mi küldtük ki, de 
vannak olyanok is, akik nem a mi megbízásunk alapján tanítanak különbö-
ző egyetemeken magyart, akkor azt kell mondanom, hogy a magyar stúdiu-
mok elterjednek a világon. Ha megnézzük, hogy hány hallgató vesz részt 
ezeken az előadásokon, akkor azt mondhatjuk, mintegy ezer, de ha még 
ehhez hozzátesszük a nem általunk kiküldött oktatók hallgatóinak a lét-
számát is, kb. kétezer hallgató évente. Ez sem megvetendő, főleg ha nyelv-
ről és irodalomról van szó. Az a tény, hogy ez az érdeklődés megnőtt, rész-
ben azzal függ össze, amit általában elmondtam a magyarságképpel kapcso-
latban, de részben-azt hiszem-azzal is, hogy a magyar ilyen vagy olyan 
más diszciplinákkal is valamilyen módon párosítható. 

Amikor a hungarológia előtérbe állításáról volt szó, akkor tulajdonképpen 
abból indultunk ki, hogy a párosítás, az interdiszciplinaritás keresése nem-
csak azt jelenti, hogy a magyar mint finnugor nyelv hasznos például az ál-
talános nyelvészet szempontjából, a magyar irodalom hasznos lehet az egye-
temes irodalomtörténet, világirodalom-történet vagy az összehasonlító iro-
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dalomtörténet számára, hanem továbbmentünk: hasznos — legalábbis 
egy bizonyos szinten — a történelem, a közgazdaságtudomány, a néprajz, 
a szociológia szempontjából is. Azt hiszem, hogyha a magyar stúdiumok 
státusát meg akarjuk erősíteni, ki kell terjeszteni a stúdiumok körét, és 
ehhez keresni kell a szervezeti formákat is. Mindjárt szeretném elmondani, 
hogy ezek a szervezeti formák nem elsősorban a magyar kulturális intéze-
tek lesznek. Ha mi azt akarjuk, hogy utánpótlás nevelődjék, illetve olyan 
képzett szakemberek kerüljenek közel a magyar stúdiumokhoz, akik abban 
az országban számítanak, akkor saját egyetemi kutató rendszerükön belül 
kell megtalálni a megfelelő szervezeti formát. Ezért szorgalmazzuk a hunga-
rológiai központok létrejöttét a különböző egyetemeken. Bizonyos eredmé-
nyeink már vannak. Rómában megalakult az egyetemen a hungarológiai 
központ. Párizsban remélem, még ebben az évben sor kerül létrehozására, 
mégpedig úgy, hogy ez egyetemek közötti központ lesz. Folynak a tárgya-
lások Berlinben is, Bécsben is központok kialakítására. Szeretnénk, ha ilyen 
irányban lehetne átalakítani egyes magyar tanszékek tevékenységét a szocia-
lista országok egyetemein is. Ezt a javaslatot felvetettük a Szovjetunióban 
is, azt kérve egyúttal, hogy a leningrádi és a kijevi lektorátus folytathassa, 
illetve újrakezdhesse a munkát. 

Külön öröm, hogy bizonyos új lehetőségeink is adódtak, és adódnak, 
részben úgy, hogy lektori állások vagy lektorátusok jönnek létre, s mi ezt 
is nagy vívmánynak tartjuk. 1983 őszétől a Szófiai Tudományegyetemen 
megkezdte működését a magyar tanszék. Pekingben a most kezdődő tan-
évben az Idegennyelvi Főiskola újból megindítja a magyar szakos kép-
zést. Az Ankarai Egyetemre hosszabb szünet után ismét lektort tudunk 
küldeni. Mindez azt bizonyítja, hogy különböző módokon, de szélesedik 
a magyar stúdiumok oktatása. 

Vizsgáljuk meg azt a kérdést is, hogy miként készülünk fel tartalmilag, 
nemcsak szervezetileg erre a munkára. Végignézve a jelentéseket, azt 
látjuk, hogy az egyik legnagyobb — csak félig szervezési, inkább tartalmi — 
gond a hungarológia és a többi diszciplína kapcsolatának megtalálása. 
Félreértések adódnak gyakran abból a szempontból, mint hogyha a magyar 
lektorátustól vagy a magyar tanszéktől vagy esetleg egy finnugor tanszék-
től várnánk azt, hogy az végezzen valamiféle interdiszciplináris oktatást, 
és ellássa az összes stúdiumok tanítását, amelyek beletartoznak, beletartoz-
hatnak a hungarológiába. Nem erről van szó. Inkább arról, hogy meg kell 
találni az egyetemen belül azokat a kapcsolatokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy történelemben, néprajzban, közgazdaságtudományban és egye-
bekben a magyar stúdiumoknak bázist szerezzünk. 

Sokfajta megoldási lehetőség van. Helyi oktatók bevonása, akik helyben 
ismerik az igényeket vagy olyan vendégtanároké, és most már nemcsak az 
irodalom és nyelv, hanem a történelem, földrajz és egyéb tantárgyak 
vendégtanárai. Itt elsősorban koordináló tevékenységről van szó egy meg-
határozott koncepció jegyében. Ehhez nyújtsanak segítséget természetesen 
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a magyar kulturális intézetek is, ha kell, a magyar külképviseletek is, de 
lényegében az egyetemeken belül kell tartanunk a munkát. 

Nagyon fontos, hogy jó személyi kapcsolatokat alakítsunk ki az egyete-
meken más szakok képviselőivel. A célokat világosabban kell meghatározni, 
mert olyan esettel is találkoztam külföldi egyetemeken, hogy amikor el-
mondtuk, hogy egy hungarológiai központot akarunk létrehozni, akkor azt 
kérdezték, hogy tulajdonképpen milyen céllal, hogyan. 

Azt hiszem, hogy itt legalább három feladatot lehet megkülönböztetni. 
Az első: olyan hallgatók oktatása, akik a nyelvben, irodalomban, tehát 

akik a nyelviségben akarnak előbbrehaladni. Ez tiszta profil. 
A második: olyan hallgatók segítése nyelvi eszközökkel, de a más magyar 

diszciplínákba való bevezetéssel, akik nem elsősorban a magyar nyelvvel 
akarnak foglalkozni, hanem más szakosok. 

Harmadszor: az oktatáson túl módot kell találni a kutatómunka segíté-
sére, a posztgraduális képzés támogatására (ahol ilyen van) vagy a fiatal ku-
tatókkal való kapcsolat tartására, esetleg kollokviumok, szimpóziumok 
rendezésére, kiadványok megjelentetésére, stb. Mindezekre az egyetemi 
keretekben szervezési és gazdasági lehetőségek is vannak. Nem elsősorban az 
a probléma — bár bizonyos helyeken nyilván ez is előfordulhat —, hogy 
hiányoznának a gazdasági feltételek, de ha kell, akkor próbáljunk itthonról 
is ilyen szempontból támogatást adni. 

Néhány kérdés a hazai háttérrel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb 
gondnak tartom, hogy meglehetősen szük a személyi bázis, ahonnan merít-
hetünk. Lektorok, vendégtanárok kiválasztása szempontjából egyaránt — 
most nem is csak a nyelv — és irodalomtanárokra gondolok, hanem széle-
sebben is. Ezt az állapotot nem szabad fenntartani. Először is ismertetni 
kell egyetemeinken és a tudományos intézetekben, hogy milyen lehetősé-
gek léteznek. Nem elegendő csak a pályázatok kiírása. Ezen túlmenően fel 
kell villantani azokat a célokat, amelyek érdekében érdemes kimenni kül-
földre. Olvastam olyan jelentést is, amelyik azt mondja, hogy fiatal okta-
tóinknak kicsi a vállalkozókedve. Miért kicsi a vállalkozó kedv? Úgy érzik 
egyesek, hogy nincs fantázia abban, hogy kimenjenek, sem tudományos 
munkájuk, sem oktatómunkájuk szempontjából. Pedig állítom, hogy mind 
a tudományos, mind az oktatómunka szempontjából gazdagodást jelent a 
külföldi tevékenység. Vannak gondok az információ, a dokumentáció 
dolgában. Javult valamit az elmúlt években ez a helyzet, azzal, hogy bizo-
nyos tankönyveket küldtünk ki, de nincsenek elegendő számban megfelelő 
tankönyvek, jegyzetek, nem küldünk megfelelő információs, dokumentá-
ciós anyagokat, nincs hazai információs bázis erre. 

Végül gondot okoznak az anyagiak. Tehát, hogy gazdaságilag nem túlsá-
gosan kifizetődő ez a munka. Ez részben azzal függ össze, hogy maguk az 
intézetek, az egyetemek is húzódoznak attól, hogy a megfelelő kedvezmé-
nyeket megadják a kiutazóknak. Meg kell gondolni, nem kell-e ezeket az 
összegeket centralizálni, és nem az intézeteknél, az egyetemeknél hagyni. 
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Azt hiszem, ez nem is olyan elképzelhetetlen dolog. 
A másik gond a 20 százalékos járulék átutalásának kérdése. Erre az a 

Pénzügyminisztérium válasza, hogy felmentést nem adnak, de a művelődési 
miniszternek joga van a kiegészítést biztosítani. Tehát a következő évtől 
kezdve oldjuk meg ezt a dolgot költségvetési támogatással. 

Mindezeken az okokon túl már csak egyet találok, amit kénytelen va-
gyok megemlíteni, ez pedig a kényelmesség. Ezzel szemben meg kell találni 
bizonyos olyan ösztönzőket, amelyekkel le lehet győzni a „gonoszt". 
Bár az ilyen fajta gonoszt, tudom, nagyon nehéz legyőzni. A lustaság ellen 
nehéz orvosságot találni. 

A hazával való kapcsolattartás kérdéséről néhány szót. Én jónak tartom, 
hogy megalakult a Magyar Lektori Központ 1983-ban. De feltétlenül 
fejleszteni kell ezt a munkát, gondoskodni kell arról, hogy legyen megfe-
lelő információs és dokumentációs központ is. Több segítséget kapjunk a 
Magyar Tudományos Akadémiától és saját egyetemeinktől is ennek a mun-
kának az elvégzésére. Különböző bírálatok érik a lektorok munkáját és en-
nek a Lektori Központnak a munkáját is. Kifogásolják sokhelyütt a kivá-
lasztást; azt, hogy nem kapnak megfelelő támogatást, hogy a Lektori Köz-
pont nem támaszkodik eléggé a tudományos közvéleményre, egyetemekre, 
intézetekre. Ezeknek a kifogásoknak egy része áll, de ezekkel tulajdonkép-
pen könnyű szembenézni, és könnyű megtenni a megfelelő javaslatokat, 
amelyekkel változtatni tudunk. 

Tisztelt Kollégák! 

Úgy érzem, hogy a kedvező helyzetet ki kell használni, az interdiszcip-
lináris szemléletre való átállást végre kell hajtani anélkül, hogy elhanyagol-
nánk a nyelv és irodalom oktatását. Bizonyos gyakorlati lépéseket itthon 
kell megtenni, hogy javuljon a munka, és legyen megfelelő hazai háttér. 

A lektorok, vendégtanárok munkájukkal el tudják érni, hogy értelmiségi 
körökben ne csak barátokat, hanem szakértőket is szerezzünk Magyaror-
szágnak. Az egyetemi oktatók, kutatók köréből minél többet vonjunk be, 
és ismertessük velük, juttassuk el hozzájuk a szakmájuknak megfelelő isme-
reteket, hogy előmozdítsuk a tudományos munkát külföldön olyan kér-
désekben, amelyek Magyarországot érintik. Én úgy érzem, hogy szép fel-
adat lektornak, vendégtanárnak lenni — még ha tudom, hogy sok helyütt 
egyedül kell elvégezni sokszor a manuális munkát is. 

A magyarság és a szocializmus érdekeit egyaránt szolgálják, ha az így fel-
fogott munkát jól végzik el. 
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