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Nagy Géza 

Megjegyzések a hungarológia elméletéhez és gya-
korlatához,a Lektori Központ tevékenységéhez 

Ez a lektori konferencia olyan körülmények között ü-
lésezik, amelyek gyökeresen újaknak minősíthetők a korábbi 
állapotokhoz képest. Ezek az új fejlemények a magyar kultura 
és civilizáció jelenlegi, egészen aktuális fejlődésében fi-
gyelhetők meg. Ez arra kell késztesse a hungarológia teoreti-
kusait és gyakorlati művelőit, hogy rendszerszerű ténykedésük 
konstans elemei (irodalom, nyelv, kultúrtörténet) mellett gon-
dolják végig és munkájuk során vegyék figyelembe, mit követel-
nek tőlük a magyarországi változások. Módszertani nyelven szól-
va: a lényegileg állandónak veendő mindenkori befogadó közeg-
hez képest a magyar lektoroknak világszerte aszerint kell te-
vékenykedniük, ahogyan azt a befogadandó, vagyis a magyar kul-
túra érdekei megkívánják. 

Magamról és mondanivalómról annyit, hogy a francia-
magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok bizonyosfokú ismere-
tében a feltételek és tennivalók teoretikus tisztázását szeret-
ném előmozdítani. 

1. E tisztázás alkalmas eszköze az a módszer, amelyet 
én komplex filozófiai metodológiának, más szóval rendszerszem-
léletnek nevezek. Ennek lényege az, hogy az elemző intellektus 
összefüggéseikben és kölcsönhatásaiban vizsgálja az őt érdeklő 
problémákat, világosan definiált fogalmakkal operál, mindig 
tekintettel van gondolkodása irányultságára vagyis az alany és 



a tárgy mindenkori viszonyára, s eközben gondosan elkülöníti 
egymástól a tények kezelésének három fő módját: megismerésü-
ket (feltárásukat és számbavételüket), megértésüket (a folya-
matban résztvevő felek érdekeit). Mindez azt feltételezi és 
jelenti, hogy nem tételezhetők e dinamikus tény— es gondolat-
halmaztól elkülönítetten érvényesítendő előírások vagy nor-
mák, amelyek parancsolóan (sematikusan) meghatározzák a fo-
lyamat alakulását. 

A fentiek alapján feltétlenül végre kell hajtani egy 
fogalmi tisztázást, amely valójában a fentebb említett meto-
dológia lényegét érinti, mégpedig a hungarológiai és a lekto-
ri munka területén. Ez a civilizáció és a kultúra (aprólékos-
kodásnak tűnő) megkülönböztetése. Itt nemcsak (angol, francia, 
német, orosz, stb. ) szóhasználati különbségről van szó, hanem 
mondhatni halmazelméleti kérdésről: szerintem a civilizációt 
tekinthetjük a tágabb kategóriának (az egésznek), mely magában 
foglalja a kultúrát (a részt). Persze tudnivaló, hogy az e-
gészt a részen keresztül is meg lehet ragadni; illetőleg: az 
egészben, annak minden elemében (térbelileg-időbelileg) benne 
van a rész, mint rendező elv, elemző és viszonyítási szempont. 

(Civilizáció: Olyan történelmileg és földrajzilag szi-
tuált együttes, amely egy vagy több társadalom igen változatos 
területeit foglalja magában (termelés, gazdaság, anyagi és tár 
sadalmi életformák, intézményrendszer, politikai struktúra, tu 
dományok, vallás, művészetek...) szinkron és diakron aspektu-
saikban . ) 

(Kultúra: Az előző széles spektrumon belül helyezkedik 
és különül el a kollektív avagy individuális szellemi produk-
tumok és folyamatok szférája (életmódok, szokások, viselkedés-
formák, hagyományok, vallások, művészetek, filozófia...)). 

Ezzel már benne is vagyunk a bevezető szavakkal érzé-
keltetett aktualitás és új feltételrendszer kellős közepében, 
nevezetesen a magyar civilizáció és kultúra más közegekhez 
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való viszonyításának problematikájában. Magyarországon jelen-
leg óriási fontosságú elméleti és gyakorlati változások zaj-
lanak, mind a gazdaság, mind a társadalmi-politikai intézmé-
nyi rendszer, mind a mentalitás, az egyéni és kollektív érték-
rendszer területén. Ez nem egyéb, mint a nemzeti identitás vi-
szonyító újraértékelése, méghozzá nem statikus, eleve adottnak 
tekintett értékek, hanem egy komplex, dinamikus filozófiai me-
todológia szempontjából. A magyar valóság lényegileg kétfajta 
közeghez viszonyítható (ez a lektorok tevékenységét is megha-
tározza): egyrészt a liberális társadalmakhoz, vagyis a fej-
lett kapitalizmushoz, annak legkülönbözőbb változataival e-
gyütt, másrészt azokhoz a civilizációkhoz, amelyek a mi fejlő-
désünket nem (vagy nem lényegi módon) érintik, vagy éppen ne-
gatív hatást gyakorolnak rá. 

Itt a lényeg a kapitalizmus fogalmának érdemi megha-
tározása és viszonyítása a XX. század végi, hatalmi pozíció-
ban lévő szocializmushoz. Ez az elméleti munka persze nem erre 
a lektori konferenciára tartozik, bár meg kell mondanom: arra 
is. Miről van hát szó? Arról, hogy a világcivilizáció (az eu-
rópai, mediterrán, görög-római, zsidó-keresztény stb,) törté-
netének új- és legújabbkori fázisát a polgári rend, a marxi 
értelemben vett tőkés formáció alkotja. Korunk társadalmi-
történeti fejlődése azt mutatja, hogy a liberális polgári 
rend a marxi, marxista prevíziók ellenére nem számolta fel ön-
magát, és nem ment csődbe, hanem olyan rendszert alkot, amely 
a világtörténelem eddigi folyamát tekintve a társadalmat alko-
tó csoportok-osztályok és egyének legszélesebb köre számára 
biztosítja a technikai-tudományos-termelési vagyis anyagi fel-
tételek, a liberális társadalomberendezkedés és intézményrend-
szer, valamint az individuális jogérvényesítés legszélesebb 
körét. Mindazok az európai, viszonylagosan elmaradott, fél-
feudális, peremzónai országok, amelyek a XX. században a tár-
sadalmi forradalom révén számolták fel a régi struktúrákat és 
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osztályokat, nem azért maradtak le nyilvánvalóan a fejlődé-
sükben az elmúlt fél évszázad folyamán, mert a liberális ka-
pitalizmus rossz, hanem éppen azért, mert e peremzónai orszá-
gokban nem voltak meg a polgári fejlődés feltételei; követke-
zésképp a demokrácia intézményesen működő formái helyett egy 
autokratikus hatalmi rendszer bürokratikus gépezete lépett 
működésbe, mégpedig a kultúra, a mentalitás, a kollektív és 
egyéni értékrendszerben bekövetkező összes direkt és indirekt 
következményekkel együtt. A modern kor kapitális jelensége, a 
koegzisztencia elvének érvényesülése mára azt a felismerést 
vonta maga után, hogy a hagyományos, (marxista terminológiá-
val élve) klasszikus, fejlett kapitalizmus (angol, francia, 
amerikai stb.) formációit csak a polgári fejlődés megvalósí-
tása esetén lehet "meghaladni". A dán, finn, holland, svéd 
és egyéb példák (a távolkeleti "kis tigrisekről" nem szólva) 
arra utalnak, hogy e jelenlegi formációkat a kapitalista vív-
mányokhoz járuló nemzeti sajátosságok érvényesítése, valamint 
a modern kor társadalmi konszenzuson alapuló magasszintű tu-
dományos gondolkodása tette lehetővé, A polgári demokrácia 
megkerülésének elve fejletlen társadalmi viszonyok mellett a 
hatalmi érdekek erőszakos és ellenőrizhetetlen érvényesítésé-
nek, az ideológiai manipulációnak enged teret. 

A közelmúlt magyar fejlődésére azért kerülhetett sor, 
mert a tudományos-technikai eredmények valamint a koegzisz-
tencia-elv érvényesülése szükségképp maga után vonta a hajda-
ni peremzóna országainak (egyébként fáziskülönbségeket muta-
tó) öntudatosulását, önérdek-felismerését egy lassan formáló-
dó komplex rendszerszemlélet alapján. 

Ez a körülmény meríti ki a modern kisállamok nemzeti 
identitástudatának fogalmát világszerte. Mindebből a hungaro-
lógia elmélete és gyakorlata szempontjából számos következ-
mény adódik - ezekről röviden az alábbiakban szólok. Annyi 
bizonyos, hogy a magyar lektorok érdemleges munkájának alap-
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feltétele ez a filozófiai metodológiai szemlélet, mert ennek 
birtokában képesek a magyar kultűra színvonalas közvetítésé-
re és befogadtatására bárhol a világon, de különösképp a libe-
rális fogyasztói társadalmak egyetemein. 

2. A Lektori Központ tevékenységével kapcsolatban a 
fentiek alapján a következőket ajánlom megfontolásra. A lek-
torok munkája, valamint annak irányítása egyszerre több szin-
ten zajlik. Az első a praktikum, a közvetlen szakmai-nyelvta-
nítási tevékenység. Nyilvánvaló, hogy már itt is érvényesül-
nie kell a magyar civilizáció és kultúra közvetítését megha-
tározó szempontoknak. Ám e szempontok igazából az ún. ország-
ismereti tárgyak és témák feldolgozásában jelentkeznek haladó 
egyetemi szinten, a magyar irodalom, művészet, művelődés és 
tudomány tanulmányozása során. A magyar nemzeti identitás-
és értéktudatnak itt már tudatosan kell megmutatkoznia. Mind-
ezen tevékenység teoretikus hátterét a Lektori Központnak kell 
felvázolnia, a lektori testület hatékony, konkrét segítségé-
vel. 

A külföldi egyetemeken dolgozó magyar lektorok, vala-
mint a munkájukat szervező Lektori Központ működése alkalmas 
módon meghatározható és viszonyítható. A konkrét oktatás ter-
mészetesen a helyszínen zajlik, és mindig a helyi követelmé-
nyekhez, elvárásokhoz, színvonalhoz alkalmazkodik. Az előb-
biekben kifejtettek alapján azonban szinte parancsoló szük-
ség, hogy a lektorok a gyakorlati munka szintjét messze meg-
haladó elméleti képzettséggel rendelkezzenek, és civilizáció-
i n . recepcióelméleti munkák megalkotására legyenek képesek 
a helyi tapasztalatok a l a p j á n . Ebből a szempontból nem lehet 
eléggé hangsúlyozni a Lektori Központ szervező, adminisztra-
tív, személyzeti tevékenységének fontosságán túl a tudomá-
nyos irányítás szerepét, amelynek három fő területe különül 
el: a.) a közvetlen kapcsolattartás a lektorokkal, b.) a Köz-
pont tudományos-publikációs tevékenységébe való bevonásuk, 
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rövidebb és hosszabb távú program keretében, c.) a tevékeny-
ség egyéb formáinak és kereteinek szervezése, tapasztalatcse-
re, például a rendszeresen tartott lektori konferenciák gya-
korlata. 

Az első terület lényegileg a legalkalmasabb személyek 
kiválasztását, felkészítését jelenti, és annak felmérését, 
hogy kitől milyen szintű teljesítmény várható el, a nyelvok-
tatótól az egyetemi docensig ill. tanárig terjedő skálán. A 
publikációs tevékenység programjának kidolgozása azt jelenti 
többek közt, hogy a tulajdonképpeni bölcsészkari magyar 
nyelv-, irodalom- és civilizációoktatás konkrét, egyedi ese-
teit és szintjeit egy tágabb rendszerbe, dinamikus együttesbe 
kell beleilleszteni, nevezetesen azokat a módszertani elveket 
és tanulságokat kell feldolgozni, melyek az egyes ország- és 
befogadástípusok szerint felállítandó követelmények, tevé-
kenységi formák, lehetőségek, 

3. A jelen konferencia már nevével is jelzi, hogy a 
korábbi lektori tanácskozásokhoz képest a munka magasabb és 
tágabb szintre emelkedett. Tehát itt nemcsak a magyar civi-
lizáció és kultúra oktatásának többé-kevésbé technikai jelle-
gű kérdéseiről esik szó, hanem a mindenkori befogadói elvá-
rásokról, igényekről is, amit a címben szereplő "Nemzetközi" 
szó érzékeltet, valamint az a tény, hogy számos előadás és 
hozzászólás hangzik el befogadói oldalról is. 

Bár a hungarológiai tevékenység és kutatások anyagi 
feltételei nyilván nem a legkedvezőbbek, mégis optimista va-
gyok. Két okból is. Egyrészt, a bevezetőmben említett új ha-
zai fejlemények lehetővé teszik a civilizációs kapcsolatok 
fogalmilag tisztázott, érdekalapú, koegzisztenciális elemzé-
sét (ami a szocialista társadalmi formációk és a liberális 
fogyasztói társadalmak viszonyítását jelenti, még akkor is 
ha a kapcsolatok más rendszerek szintjén érvényesülnek - a 
viszonyítási a lap ekkor is a kapitalizmus-szocializmus relá-

} • Másrészt, a Hungarológiai Intézet és a magyart tanító 
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lektorok testülete optimális együttműködési feltételeket te-
remt a tudományos tevékenység szempontjából is. 

Kíváncsian várom egy hungarológiai kutatóprogram ter-
vezetét. 

Pordány László 

Közép-európai hungarológia 

I. 
Egy évtizede sincs, hogy még úgy látszott: Közép-

Európa végleg eltűnt a történelem süllyesztőjében, úgy is 
mint valóság vagy mint törekvés, majd mint fogalom és végül, 
mint nyelvi kifejezés. Ez megtörtént Keleten ("Keleten") és 
Nyugaton egyaránt, méghozzá nagyjából egyidőben. Alighogy be-
következett a kommunista hatalomátvétel az új országhatárok-
kal szabdalt vagy újraszabdalt térségben, a hatalom új birto-
kosai a hűségnyilatkozatok és a nagy központtal való azonosu-


