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"Az idén másodszor rendezzük meg a külföldön dolgozó ma-
gyar vendégprofesszorok, oktatók, lektorok konferenciáját. A tava-
lyi, első konferencián igen sok értékes tanácsot kaptunk önöktől 
és úgy gondolom, hogy a tapasztalatcsere az Önök számára is hasz-
nos volt. Az 1969» évi találkozó anyagától készült kiadvány is bi-
zonyára segítséget jeleni; munkájukhoz. 

Mi eddig is tudtuk, hogy magyar oktatóink jó munkát vé-
geznek külföldön, de ez a kiadvány sok-sok konkrétummal tanúskodik 
munkájuk gazdag tartalmáról, sokoldalúságáról, az Önök lelkiismere-
tességéről, lelkesedéséről, szakmai felkészültségéről és nem utol-
sósorban hazafiságáról. 

Az idén több vendégoktatónk véglegesen hazatér a külföldi 
egyetemekről, és helyüket mások foglalják el. Ez utóbbiak számára a 
mai tanácskozás különösen tanulságos lehet. S ha ehhez hozzátesszük, 
hogy néhány olyan holyre is utazik ki oktató, ahol eddig nem folyt 
magyaroktatás, mint pl. Uj-Delhi, akkor az ilyen jellegű tapaszta-
latcsere értéke még nyilvánvalóbbá válik. 

A mai konferencia tematikáját szándékosan szűkítettük le 
három pontra: 
1, a magyar kultúra bemutatása külföldön; 
2. kontrasztív vizsgálatok a magyar és az idegen nyelvek 

viszonylatában; 
S \ 
5. tapasztalatcsere. 

Ez a szűkített tematika arra ad lehetőséget, hogy u v?.~ 
gyaroktatásról no csak általánosságban beszéljünk /mint a múlt A vi 
konferencián tettük, ahol általános kultúrpolitikai és oktatás-
módszertani tájékoztatást adtunk/, honon konkrétan, róf-rlrt shb*? ' 
nő on vizsgál junk r a 



Én a három témakör köcül az elsőről, a magyar kultúrának 
külföldön való terjesztéséről szeretném néhány gondolatomat Önök-
nek elmondani." 

A fentebbi, bevezető szavak után Orbán elvtárs a követ-
kezőkről beszélt. 

A vendégoktatók munkáját rendkívül nagyra kell értékel-
nünk. Minden külföldön dolgozó professzorunk, lektorunk munkahelye 
ablak, amelyen át a külföldiek bepillanthatnak hazánkba, megismer-
hetik múltját és jelenét. - A külföldön működő tanárok oktatják és 
nevelik azokat az orosz, olasz, angol, francia stb. fordítókat, 
akik majd irodalmunkat saját népüknek tolmácsolni fogják, és az ő 
tanítványaik közül fognak.kikerülni más magyar kulturális terüle-
tek külföldi szakértői is. 

Sajnos, be kell vallanunk, hogy erre eddig nem figyel-
tünk eléggé: a külföld felé irányuló propagandánkban, külpoliti-
kánkban a magyar.kultúra terjesztésének ügye nem kapta meg az őt 
megillető helyet. - Pedig nincs mit szégyenkeznünk: zenénk, ze-
nekultúránk, költészetünk, szinházi életünk, közoktatásunk, álta-
lában egész kultúránk világszínvonalon van. Kereskedelmi hasonlat-
tal élve: kultúránk versenyképes. 

Kultúránk magas színvonala egyrészt népünk tehetségét, 
teremtő erejét, másrészt a szocialista társadalmi rendszer előnye-
it, fölényét bizonyítja. A szocializmus tette ugyanis lehetővé a 
tehetségek kibontakozását egyfelől, a kultúra szétáradását más-
felől. Ez utóbbira,a kapitalista környezetben kell elsősorban a 
figyelmet felhívni. Joggal büszkék lehetünk arra, hogy míg az im-
perialista országokban a "kultúra" gyakran nem más, mint az erő-
szak, a háború, a pornográfia leplezett vagy nyílt propagálása, 
addig a szocialista kultúra mindig a humánum, a béke, a szépség 
szolgálata. Ezt már a külföld is tudja, ezért nő az érdeklődés a 
szooialista kultúra iránt szerte a világban. 

Kulturális politikánk alapja a szocialista eszmeiség, 
a lenini kulturális politika, amelyhez szervesen hozzátartozik 
a nép szolgálata, a nemzeti értékek megbecsülése és más népek 
eredményeinek, elismerése, tisztelete. 

A szocialista országokkal kulturális kapcsolataink sok-
rétűek, de nem lehetünk még elégedettek az eredményekkel. - Még 
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mindig nem ismerik eléggé kultúránkat; vannak esetek, hogy nem kul-
túránk igazi értékeit "exportáljuk", hanem baráti, 3zomélyes kap-
csolatok döntik el, mi kerül ki külföldre; stb. - Számba kell venni 
a baráti országok igényeit, egyeztetni kell őket a mi elképzelése-
inkkel, és így kell kulturális kapcsolatainkat kialakítani. Ez nem 
egyszerű munka: ezért fontos a rugalmasság. 

Lényeges feladatunk, hogy megmagyarázzuk és megértessük 
kulturális politikánkat, népszerűsítsük és közreadjuk azt, amit mi 
igazi értékünknek tartunk, és azt remél jük, róla, hogy kedvező visss':-
hangra fog találni egy másik országban is. 

Kulturális politikánkban három tényező veendő számba: 
a szocialista társadalom követelménye, a szocialista eszmeiség; 
az alkotó munka szabadsaga; a közönség igényo. A három tényező nem 
mindig hat ugyanabban az irányban, sokszor divergálnak. A mi fel-
adatunk az, hogy e követelményeket egyeztessük, az optimális össz-
hangot megteremtsük úgy, hogy a szocialista eszmeiség, a marxizmus 
hegemóniája a kulturális élet mindon területén mindinkább erősöd-
jék. Az elvi szilárdságot kellő rugalmassággal kell párosítani. 

Pártunk kongresszusára készülünk. Változás, fordulat 
eddig követett politikánkban nem lesz, do e politika továbbfejlő-
dik, gazdagodni fog. Kulturális téren is a kongresszus minden bi-
zonnyal jóvá fogja hagyni az eddigi irányvonalat. - Kulturális po-
litikánkat nom a változás, hanem a nagyobb következetesség,,a na-
gyobb elvi szilárdság jegyében kívánjuk a jövőben folytatni. 

A jogos, építő szándékú kritikát igyekszünk megszív-
lelni. Arra törekszünk, hogy a kulturális életünkben jelentkező, 
a szocialista eszmeiséggel össze nem férő jelenségeket leküzdjük. 

Új problémaként jelentkezik a lektori munkában a kül-
földön élő magyarok ügye. A szocialista Magyarország iránt nem el-
lenséges volt honfitársainknak készek vagyunk segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy anyanyelvüket megőrizzék, a magyar nyelvre fiaikat, 
unokáikat is megtanítsák. A ipai magyar kultúra iránti érdeklődésü-
ket is ki óhajtjuk elégíteni. - Ebben a tevékenységünkben külföl-
dön dolgozó lektorainkra is számítunk. 

A lektoroknak sokat kell törődniük a fordítók növelé-
sével, Nyelvi elszigeteltségünk nagyon megnehezíti Icultúránk kül-
földi terjesztését, ezért az idegen olvasóközönséghez eljutó fordí-
tás iroda lomnak óriási jelentősége van. 
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A megnyitó beszéd a külföldön használandó tankönyvek, 
jegyzetek kérdésének érintésével zárult: 

"A tavalyi konferencián sok olyan javaslat hangzott el, 
amelynek megvalósítása a magyar kulturális kormányzatra hárul. Szó 
esett például a tankönyvekről. Szeretném elmondani, hogy javaslata-
ik közül néhány már meg is valósult, illetve megvalósulóban van. 

így például nyomdában van Fábián Pál Magyar nyelvköny-
ve olaszok számára, készül néhány kiadvány a külföldön élő magyarok 
számára, a Tankönyvkiadó ki fog adni magyar nyelvkönyvet angolok 
számára. Minden kívánságot egy év alatt természetesen nem tudtunk 
teljesíteni, de a jövőben - lehetőségeinkhez mérten - folytatni 
fogjuk a segítségnyújtást. A mi segítségünk azonban soha nem lesz, 
nem lehet!, olyan mértékű, hogy feleslegessé tenné az Önök egyéni 
kezdeményezéseit. Ezért kérem önöketJ továbbra is készítsenek saját 
használatra jegyzeteket, illetve tökéletesítsék a meglévőket. Ahogy 
az önök beszámolóiból kitűnik, az elmúlt tanévben is számos.jó kez-
deményezés született a külföldi,egyetemek magyaroktatásában. Ezek 
közül most csak egyet emelek ki. Lille-ben a Magyar Miklóstól ve-
zetett fordítókör sokszorosított műfordítási antológiát adott ki 
magyar költők műveiből. Az ilyen tevékenységnek nagyon örülünk.Azt 
ajánljuk Önöknek, kövessék ezt a példát', ahol csak lehetőség van 
rá, illetőleg keressék meg azokat az utakat és módokat, hogy mi-
képpen lehet a magyaroktatást színesebbé, vonzóbbá és - jó érte-
lemben véve - politikusabbá tenni. Meg kell ragadniuk minden alkal-
mat arra, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra terjesztését, 
népszerűsítését elősegítsék. 

A mai tanáoskozáson nyilvánvalóan erről is lesz szó. 
Kívánok önöknek sok sikert munkájukhoz és ennek jegyében nyitom 
meg a mai konferenciát." 
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