
L e n g y e l lima: 

A MAGYAR KULTUR A BEMUTATÁSA KÜLFÖLDÖN 

1. A mapryar kultúra bemutatásának politikai oél.ja 

A külföldi egyetemeken, Intézményekben működő vendég-
tanárok, lektorok alapvető feladata a magyar nyelv oktatása, vala-
mint a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók szakmai képzésé-
nek az ellátása. Ugyanakkor azonban a külföldön tevékenykedő ok-
tatók a magyar kultúra hivatott népszerűsítői, követei is, kultu-
rális ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak» Ezúttal kizárólag 
erről a második munkaköri feladatról lesz szó. 

Mi a célja kulturális tevékenységüknek? Általánosság-
ban fogalmazva: az adott országban, az adott lehetőségek között 
megbeosülést szerezni hazánknak) felkelteni az érdeklődést a múlt 
és a jelen értékei, országunk múltja, jelene, történelme, irodalma, 
képzőművészete, zenéje, a magyar népművészet, népzene, a legújabb 
magyar kultúra alkotásai iránt. Kulturális ismeretterjesztő munká-
jukkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar nyelvet tanuló hallga-
tók előítéletektől mentesen, tényszerű ismeretek és kulturális él-
mények birtokában reálisan értékeljék eredményeinket, és pozitív 
érdeklődéssel forduljanak szocializmust építő népünk, országunk 
felé. Ugy kell bemutatniok Magyarországot, hogy hallgatóikban ba-
rátokat, szimpatizánsokat nyerjenek hazánknak. Aki ismeri törté-
nelmünket, kultúránkat, jobban érti eszményeinket, jelenkori erő-
feszítéseinket, oéljainkat, gondjainkat. És ez - ugy érezzük -
vitathatatlanul politikai cél, a nyugati országokban működők szá-
mára maximális, a szocialista országokban működő lektorok számára 
minimális politikai célkitűzés. Az aktív kulturális propaganda kül-
földön közvetett politikai munka, a pártosság elvének megvalósítása 
a mindennapi gyakorlatban. 
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2. Vannak-c bemutatható kulturális értékeink? 

a/ A provincializmus problémája 

Gyakran találkozunk azzal az ellenvetéssel, hogy Magyar-
ország kis ország, évszázadokig nem volt szuverén állam; kultúrája 
a nemzetközi áramlatok perifériáján jött létre s jórészt provinci-
ális, következésképpen eredményei nem mérhetők a nagy kultúrák mér-
tékével, nem közelítik meg a világszínvonalat. Azonkívül állítják, 
hogy a felszabadulás utáni kultúránkból nem tudunk olyat mutatni, 
ami sajátosan magyar, szocialista és ugyanakkor világszínvonalú 
lenne. 

Kulturális propagandamunkánkban tekintsük első lépésnek a 
magyar kultúra reália értékelésének kialakítását. Semmiképpen se a 
gyakran hangoztatott "kis nép, kis ország, provinciális kultúra" 
csigaházából, eleve defenzív helyzetből induljunk ki. A magyar kul_ 
túra egy-egy korszakára, jelenségére, egy-egy területére, konkrét 
időszakokra vonatkoztatva valóban helytálló lehet a "provinciális" 
megállapítás» ez azonban nem bátortalaníthat el bennünket, nem 
hathat akadályozó tényezőként a kulturális propagandamunkában, nem 
késztethet passzivitásra, kisebbrendűségi érzésből fakadó visszavo-
nulásra. A magyar kultúra eredményeit ugyanis nem a franoia, olasz, 
abgol vagy spanyol kultúra eredményeihez kell mérni, hanem a magyar 
lehetőségekhez. Erre kell megtanítanunk a hallgatóinkat! 

Előfordulhat, hogy a külföldre utazót oly mértékben le-
nyűgözi a méretek, az arányok különbsége, a nagy országok nagy 
kultúrája, hogy elbizonytalanodik eddigi értékrendje, történelmi-
etlen összehasonlításokba tévedye elhomályosulnak, eltörpülnek 
előtte a magyar kultúra értékei. Amilyen veszélyes a túlértékelés, 
az irreálisan megnövelt nemzeti öntudat, olyan káros saját népünk 
kultúrájának alábecsülése, mintegy leértékelése. E szemlélet mon-
datja némelyekkel, hogy nincs mit bemutatnunk a magyar kultúrából, 
e szemlélet szerint érdektelen a magyar kultúra az idegen számára, 
e szemlélet szerint nem tudunk világszínvonalú értékeket bemutatni 
a szocialista kultúrából sem. Engedjék meg, hogy hangsúlyozottan 
felhívjam a figyelmüket erre a veszélyre. Természetes például, hogy 
nem mérhetjük B a k f a r k Bálintot a korabeli Európa nagy, ma 
is ismert zeneszerzőihez, de értékesebb lesz a lantfantázj.a hall-



gatóink előtt, ha tudják,,hogy egy törökdúlta ország viharon körül-
ményei között szólalt meg. A magyar kultúrának nem a szegénysége, 
hanem legrosszabb esetben is a sajátossága, a mi szemünkben pedig 
mindeneklőtt érdeme, hogy szorosan kapcsolódik a mindenkori konk-
rét társadalmi, történelmi eseményekhez, problémákhoz. íróink, mű-
vészeink mostoha körülmények között folytatott, nem egyszer magá-
nyos harca tiszteletet, megbecsülést kelthet még oly veretes kul-
túrájú, nagy országok fiaiban is. 

b/ A történelmi megközelítés 

Meggyőződésünk, hogy történelmi megközelítés útján juttat-
juk el hallgatóinkat a magyar kultúra eredményeinek a reális érté-
keltetéséhez. A történeti megközelítés nem azt jelenti, hogy tör-
ténelmet tanítunk, sem azt, hogy,osak a múltat, csak a régi magyar 
kultúra értékeit ismertetjük meg. ^em öncélú múltismertetést kívá-
nunk, csak azt valljuk, hogy a jelen, a mai magyar kultúra a múlt 
ismeretében érthető meg és értékelhető igazán. Amikor népünk és 
kultúránk megbecsültetéséről mint egyik oélkj.tűzésünkről beszélünk, 
ebbe beletartozik a múlt és a jelen egyaránt. Az osztálytársadalmak 
haladó és forradalmi hagyományainak, kulturális értékeinek a mun-
kásosztály, a szocialista állam az örököse. Nem nélkülözhetjük te-
hát a felszabadulás előtti kultúra bemutatását sera. A történeti meg-
közelítést éppen a történelmietlen összehasonlítások elkerülése 
egyetlen hathatós eszközének tartjuk, s mint ilyet, kultúránk reá-
lis értékeléséhez vezető módszernek. 

Az önök hallgatói bizonyára mielőbb a valóságban is meg 
akarják ismerni fővárosunkat, országunkat. Ahhoz, hogy értékeljék 
műemlékeinket, hogy a Mátyás-templomot ne a Notre Dame-hoz vagy a 
reimsi katedrálishoz mérjék, a budai Várat ne Versailles-hez, tud-
niok kell, hogy miért nem tehetik ezt. Vagy ahhoz, hogy ne keres-
sék a magyar Corneille-t, Raoine-t, Molière-t vagy akár Balzac-ot, 
tudniok kell, hogy miért ne keressék. Ismerniök kell a magyar múlt 

történelmi-, társadalmi fejlődésének lényegét, népünk évszázados 
harcát belső és külső elnyomóival szemben. 

A nyelvünk, irodalmunk fejlődését tanulmányozó idegenek-
nek hallaniok kell arról, hogy a magyarnyelvuség kialakulása, a ma-
gyar nyelv, a magyar nyelvű kultúra fejlesztése nálunk évszázado-
kig haro kérdése volt. Tudniuk kell, hogy olyan nyelvet tanulnak, 
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amelyet nincs másfélszáz éve, hogy hivatalos nyelvként használhat-
nak ebben az országban. Olyan nyelvet tanulnak, amelyet több milli-
óan anyanyelvükként beszélnek határainkon túl is, mert "kitántor-
gott Amerikába másfélmillió emberünk". 

Váljék ismertté a nyelvünket, irodalmunkat tanulók előtt 
az is, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra ügye gyakran a nemzeti 
ellenállás egyetlen lehetséges útja volt hazánkban nemcsak a távo-
li múltban, hanem a XX. század antifasiszta mozgalmában is. 

Kultúránk reális értékeléséhez hallgatóinknak tudniok kell, 
hogy amíg Londonban, Párizsban az állandó színházakban nagyszerű 
drámákat játszanak, Németországban a legnagyobb zenészek versenyez-
nek egymással, Itáliában világhírű szobrok és festmények születnek 
a legnagyobb művészek vésője és ecsetje alól, addig Magyarországon 
élet-halálharc folyik, addig a magyar költő "rettenetes bajvívó 
szablyájával" hadakozik. Amíg másutt ünneplik a költőket, nálunk 
még a XVIII. században is "tudós koldulás" a sorsuk. Nálunk a tör-
ténelmi operák, a történelmi festmények, a történeti balladák a nem-
zeti ellenállást szolgálják a XIX. század második felében is. /Kul-
túránknak e sajátossága rokon vonásokat mutat a szomszédos népek 
kultúrájával./ Pozitív érzelmi hatást kelthet és a reális nézőpont 
kialakulását szolgálja, ha ostromverte váraink reprezentatív fény-
képalbumait kézbe adva elmondjuk, hogy nem,trubadúrok énekeitől, 
hanem ágyúgolyóktól visszhangzottak egykor. Nyelvemlékeink fakszi-
miléit megmutatva, megtudhatják a hallgatók, hogy ezek szerte szó-
ródva a világban, sokszor véletlenül kerültek vissza hozzánk, vagy 
a kései utódok tudós munkája fedezte fel őket. Voltak korok, ami_ 
kor költőink versei íróasztalok fiókjaiban hevertek életükben, vagy 
a cenzúrától megcsonkítva láthattak csak napvilágot. 

Másként látja műkincseinket az, aki tudja, miként mene-
kítették őket tatár, török, Habsburg, német elől. Másként hallgat-
ja a kuruc dalokat az, aki tudja, hogy egy szabadságáért küzdő nem-
zet győzelembe vetett hitét és reményvesztettség fájdalmát feje-
zik ki. Talán a Himnusz és a Szózat értő elemzése, tanítása, 
K o d á l y : Psalmus Hungaricusának elemző bemutatása vihet a leg-
közelebb mindezek megértéséhez. 

A XX. század reprezentáns líráját, képzőművészetét, ze-
néjét ugyanosak történeti helyzetünkből, a konzervativ tőkésnagybir-
tokos osztály és er munkásság és szegényparasztság osztály harcának 
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ismeretében értékelhetjük igazán. A felszabadulás előtti és utáni 
magyar kultúra tartalmaz olyan reprezentatív értékeket, amelyek 
kiállják a nemzetközi összehasonlítást. A reprezentatív alkotások 
és alkotók bemutatása, képezheti alapját a kulturális ismeretter-
jesztő tevékenységnek. Hasznos lehet, ha külföldről visszatérve, 
mintegy újból számbavesszük kulturális értékeinket, újra megte-
kintjük múzeumaink kincseit, a kiállításokat, könyvtárakat, egy-
házi és világi gyűjteményeket, a szabadtéri játékokat, a restau-
rálásokat, ásatásokat, sokoldalúan tájékozódunk. Meglehet, hogy ma-
gunk értékeljük magunkban újjá saját kulturális értékeinket. 

Reprezentatív értékeink minél szélesebb körű megismerteté-
sét szolgálják a MALÉV és az IBUSZ egyes kiadványai, pl. a gyönyörű 
kivitelű, albumszerű művészeti.naptárak színes reprodukciókkal, há-
rom nyelvű magyarázó szöveggel. /utvösművészeti naptár, Bartók-nap-
tár, a Szépművészeti Múzeum kincseit, tájképi részleteit bemutató 
naptárak stb. / 

c/ A magyar kultúra kapcsolata az európai fejlődés fő áramla-
taival 

Helytálló-e az a megállapítás, hogy a magyar kultúra a 
nemzetközi áramlatok perifériáján jött létre, távol az európai 
fejlődés főáramától? Ha végigkísérjük a magyar irodalom, az épí-
tészet, képzőművészet, iparművészet, a műzene fejlődését, felfedez-
hetjük azt a törekvést, amely a legkülönbözőbb területen, a leg-
különbözőbb korokban kontaktust keres és talál az európai fejlő-
déssel. A haladó európai eszmeáramlatok és az új meg új művészeti 
stílusirányok éltető közegre találtak Magyarországon, megterméke-
nyítették a magyar szellemi életet. A magyar kultúra évszázadok óta 
lépést tart az európai fejlődéssel, a történelem "zivataros száza-
daiban" is megtalálta a kapcsolatot az európai művészi fejlődés fő 
áramlataival. 

Román és gótikus stílusú épületeink a XI-XIV. században 
az európai építészetet követik; híres miniátor művészeink,króni-
kásaink külföldet járt, Franciaországban, Itáliában, Németország-
ban tanult mesterek. Névtelen művészeink legszebb, az ország akkori 
legészakibb és legkeletibb területeink, eldugott kis falusi tenp-
lomokban fennmaradt, fából faragott szobrainak - a Szent Dorottya, 
Szlatvini Madonna - könnyed eleganciája, világias bája a legfej-
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lettebb egykorú külföldi alkotásokhoz mérhető. /Ez egyébként az 
1970-es budapesti Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus neves 
résztvevőinek a megállapítása is./ 

A Képes Krónika miniatúráinak naiv realizmusa, művészi 
háttérábrázolása, élénk színkezelése már korántsem osak bizánci ha-
tást mutat, hanem a természeti háttérábrázolás a magyar Trecento 
kezdeteit is, lépést tartva az európai művészi törekvésekkel. M.S. 
mester, K o l o z s v á r i Tamás, K o l o z s v á r i Márton 
és György m'ívészete ugyancsak kiállja az európai összehasonlítást. 

A magyar reneszánsz az a korszak, amelynek rendkívül szét-
ágazó, sokoldalú művészete közvetlenül az olasz reneszánsz megter-
mékenyítő hatása nyomán virágzik ki. Tudatos törekvés a külföld 
fejlettebb, gazdagabb művészetének, az újjászületett klasszikus 
műveltségnek az átplántálása a Duna mellé. Milyen jó lenne, ha az 
irodalom szakos külföldi hallgatók megtanulnák, hogy első európai 
színvonalú, latin nyelvű költőnk azt tulajdonította önmaga legna-
gyobb érdemének,hogy "először hozta az Ister partjaihoz Helikon 
lombkoszorúzta szüzeit." A humanizmus eszmeáramlata korán áthat-
ja a kor fogékony gondolkodóit. A reneszánsz ötvösművészet, a rene-
szánsz palotaépítészet maradványai, a Mátyás korabeli könyvművészet 
remekei, a világ számos könyvtárába szétszóródott Korvinák elismer-
ten európai színvonalú művészetünk bizonyítékai. 

A Corvina kiadó az utóbbi években nem utolsósorban a kül-
földi népszerűsítés, bemutatás céljából jelenteti meg - soknyelvű 
kommentárokkal ellátva - a régi magyar művészet emlékeit. A repre-
zentatív kiadványok - a Képes Krónika, a Magyar Kódexek, Magyar 
Miniatúrák, a Bibliotheca Corviniana - jól szolgálhatják a magyar 
kultúra ügyét az önök munkájában is. 

A magyar felvilágosodás a francia felvilágosodás eszmei 
hatásaként bontakozik ki; Voltaire, Rousseau, az enciklopédisták 
hatása nyomon követhető a magyar felvilágosodás íróinak, költőinek 
műveiben. A magyar jakobinus mozgalom az európai fejlődés élvona-
lához csatlakozik, hiszen 1789-ben, a forradalom évében már lírai 
Visszhang köszönti nálunk a "franciaországi változásokat." 

Ismertek a szentimentalizmus és a korai romantika külföldi 
inspirációi. Reformkori kultúránk egyik vezéreszményeként mutassuk 
be a nemzeti és egyetemes emberi, a hazai és haladás, a haza és 
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emberiség kaposolatának a felismerését. Petőfinél ez a kapcsolat a 
plebejus forradalmiság talaján a világ valamennyi elnyomott népét 
felszabadítani kívánó, világforradalmi vizióvá szélesedik. Ugy ér-
zem, feladatunk köztudottá tenni, hogy Petőfi költészete a maga 
korában az egyetemes emberi haladás főáramát is jelzi. 

Ismeretes, hogy a modern európai művészet megismerése se-
gíti hozzá a magyar irodalmat és képzőművészetet kifejező eszközei-
nek, a/gazdagításához /Szimbolizmus, avantgarde, a Nyoloak mozgalma 
stb./. 

Az I. világháborúval szemben kibontakozó antimilitarista 
irodalom, művészet, a magyar kultúra színe-javának állásfoglalása 
olyan tény, amely szintén összekapcsolt bennünket az európai prog-
reprosszióval. József Attila helye a szocialista művészetben az évek 
folyamán nemzetközileg is elismertté magasodik. Radnóti képviselte 
antifasiszta líránk reprezentatív módon csatlakozik a haladó euró-
pai művészet és irodalom II. világháború ellen tiltakozó hullámá-
ba. A humanizmus és antifasizmus emftli túl a XX. század, derekán lét-
rejött magyar alkotások legjobbjait a nemzeti kereteken. 

Legjelentősebb alkotóink filozofikus mélységgel és fele-
lősséggel válaszolják meg Vörösmarty kérdését; "mi dolgunk a vilá-
gon?" Mit tehet a költő a szédületesen fejlődő technika, az atom-
háború korában? Mit tehet a költő az emberiség, az emberi értékek 
megőrzése érdekében, mit tehet a költő az emberiségért? E vonat-
kozások kiemelése hozzájárulhat annak a tudatosításához, hogy nem-
csak országunknak, népünknek, de kultúránknak is helye van Európá-
ban. 

Régebbi, XX. századi és mai líránkat az egyre bővülő for-
dításirodalom is segít megismertetni külföldön. Egy-egy lírai vagy 
prózai kötet, egy-egy antológia megjelenése a lektorok kulturális 
tájékoztató munkájához is segítséget adhat. Pl. az angol nyelven 
megjelent Ady-kötet vagy a franciául megjelent antológiák, vagy a 
nemzetközi költő találkozóra kiadott tíznyelvu Árion 3, a negyed-
évenként a külföld számára megjelentetett folyóiratok egy-egy új 
számának a kézbe adása hozzájárulhat annak a tudatosításához, Ív.-~y 
alkotó részesei vagyunk napjaink világkultúrájának. 

Ugyanakkor szükséges annak ismertetése is, hogy mit ón 
milyen mértékben, mióta fordítunk rendszeresen magyar nyelvre a 
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világirodalomból. Tudják-e hallgatóink, hogy úgyszólván a maguk 
korában fordították magyar nyelvre Puskint, Gogolyt, Tolsztojt, 
Gorkijt? Tudják-o, hogy a szocialista kultúrpolitika eredményeként 
ismerkedünk meg lassan a szomszéd népek kiemelkedő kulturális ér-
tékeivel? Itthon közhelyszámba megy, hogy Shakespearre vagy Molière 
házi szerzőink, - de tudják-e külföldön? Tudják-e, hogy színházaink 
rendszeresen játsszák O'Neill, Miller, Tenessee Williams, Anouilh, 
IXirrenmatt, Beckett müvóit, az Osborn, Sillitoe regényeiből készült 
filmeket? Könyvkiadásunk nyugat felé is szélesre tárt ablakai tény-
szerű cáfolatai a vasfüggönyelmóletnek. Érdemes bemutatni,a Nagy-
világ c. folyóiratunkat, vagy a Világirodalmi Figyelőt is. 

d/ A magyar kultúra é3 a világszínvonal 

A "világszínvonal" problémájához csak annyit, hogy vajon 
pl. a nyugati országok kulturális termékei - múltban és jelenben. 
- mind világszínvonalú alkotások? A kultúra csak csúcsteljesít-
ményekből áll? Ha nem, jogos-e éppen a magyar kultúrától számon 
kérni unos-untalan a világszínvonalat? Vagy nyelvi izoláltságunk 
nem játszott-e szerepet abban, hogy a magyar kultúra számos pro-
duktuma nem válhatott az általános emberi kultúra közkincsévé? Mi 
a világszínvonal, ha a maga korában egy Janus Pannonius, egy Balassi 
nem az? 

De maradjunk a kialakult realitásoknál. Líránk a XIX-XX. 
századi fő vonulata, Petőfi, Ady, József Attila költészete, Madách 
drámai költeménye, Liszt Ferenc zenéje, Munkácsy festészete, a XX. 
században Derkovits Gyula művészete, Bartók Béla zenéje vitathatat-
lanul nemcsak nemzeti, hanem európai, egyetemes emberi is. Helyesebb 
így megközelíteni a kérdést: ez a kis,évszázadokig elnyomott ország 
mennyi nagyszerű művészt adott a világnakI Külföldön az igazán eu-
rópai színvonalú költőinket, művészeinket sem ismerik - az igen 
szűk szakmai körök kivételével - ; az egyetemeken tanuló fiatalok 
a legjobb esetben a nevüket tudják, de semmit nem ismernek tőlük. 
Nem az tehát' ö3 igazi probléma, hogy a magyar kultúra csak ritka, 
kimagasló egyedeiben világszínvonalú. Az a feladatunk, hogy meg-
keress^ annak a módját, hogy az elismerten világszínvonalú kultu-
rális értékeket minél szélesebb körben megismertessük. 
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e/ Kultúránk sajátosan magyar, eredeti rétegének bemutatása 

Kultúránk legrégibb és eredetiségét mai napig megőrzött, 
jellegzetesen magyar, más népektől eltérő rétege a népművészet, 
népzene. A pentaton dallamok, az ezredév óta fennmaradt, a XX. szá-
zadban összegyűjtött, tudományosan rendszerezett és művészileg fel-
dolgozott magyar népzene népi kultúránknak.csak egyik ága, de a be-
mutatás kétségtelenül leghálásabb területe. Ugyanakkor gyakran még-
is leszűkül az Állami Népi Együttes egy-egy műsordarabjának /leg-
többször az Ecseri lakodalmasnak/ vagy K o d á l y és B a r t ó k 
nevének az ismeretére. 

Vajon elég differenciáltan mutatjuk-e be népdalkincsünket, 
feldolgozásainkat? Sokszor egy dal - előzetes szövegfeldolgozással 
- többet mond el a bemutatandó korról, mint a történelemkönyvek 
adatai. Egy-egy egyszerű szövegű béresdal, a szegénység és szolga-
ság, a kényszerű katonáskodás vagy a szabadságharcok dalai, be-
tyárdalok, balladák, szerelmi témájú dalok,"virágénekek akár il-
lusztratív anyagként bemutatva is hatásosak lehetnek. A Háry János 
és a Mátrai képek dalai, néhány virágének hálás anyagnak bizonyult 
a mi külföldi hallgatóink körében is. A Jeunesse Musicale rendezvé-
nyei, nyári zenei táborai, a hazánkban megrendezett nemzetközi kó-
rusfesztiválok, a francia, olasz, angol városokban első díjakat 
nyert ifjúsági, egyetemi kórusok, a különböző, világjáró magyar 
énekkarok, táncegyüttesek, vonósnégyesek, a Magyar Rádió és Tele-
vizió Gyermekkórusának a sikerei, a Kodály-féle zeneoktatás iránti 
megnövekedett érdeklődés rendkívül kedvező körülmények a magyar 
népzene külföldi bemutatásához. A népszokások, néphagyományok ösz-
szekötik a népeket, - még azokat is, amelyeket a múlt történelme 
szembeállított egymással. A népszokások iránt - tapasztalataim sze-
rint- minden nemzetiségű hallgatóság körében nagy az érdeklődés. 
Az ezekhez kapcsolódó dalok, népi játékok./lakodalmas, sirató, vá-
sáros, karácsonyi, húsvéti, új kenyér stb./ érdeklődésre tarthatnak 
számot. Gazdag és szép lemezanyag áll rendelkezésünkre eredeti, 
gyűjtött dalokból, zenekari, énekkari feldolgozásokból, kitűnő kó-
rusok előadásában. Az Állami Népi Együttes Jel?s Napok c. műsora 
végigkíséri egy esztendő, a négy évszak válogatott szokásait. Talán 
ezekből is be lçhetne mutatni alkalom adtán néhányat felvételről. 
A Röpül.i Páva c. felszabadulási népdalverseny során felszínre ke-
rült dalok legszebbjei is lejátszhatók lesznek lemezről. A Kodály 
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által kidolgozott zeneoktatási módszerről szóló tájékoztatáshoz szá-
mos külföldi méltató - világnyelveken megjelent - anyagát kézbe lo-
he b adni. Érdeklődésre tarthat számot a Kodály-emléklomez t amelyen 
a mester idegen nyelveken is beszél életéről, pályájáról, művészi 
célkitűzéseiről. /A magyar nyelvű szöveg lassú beszédsebességű, 
jól artikulált, a nyelvet középfokon ismerők számára nagyrészt éx't-
hető./ Bartóki Cantata profana c. művének lemezfelvételén a szerző 
előadásában halljuk a román népballada szövegét. Bartók halálának 
25. évfordulójára megindultak a teljes Bartók lemez-sorozat felvé-
telei, nyáron készült el a három Bartók-táncjátékot bemutató film, 
reprezentatív albumok készülnek, Bartók-naptár kerül kiadásra. Az 
UNESCO magyar szekciója 30 országban rendez Bartók-emlékkiállítást. 
A kiváló, nemzetközileg elismert zenetudósaink által összeállított 
Musica Hunp;orica és az öt évszázad magyar dalai c. lemezsorozatból 
szinte minden korszakhoz, stílusirányhoz kiválasztható a történelmi-
irodalmi anyagot kiegészítő zenei illusztráció. Szép francia nyelvű 
kiadvány mutatja be a magyar népi hangszereket, sok színes fotóval. 

A népi táncművészet bemutatása - sajnos - a mindenkori ren-
delkezésre álló filmanyag függvénye. 

népdalainkkal egyidős, ha nem régebbi pásztorművészetünk, 
népi faragóművészetünk, népi iparművészetünk. A Néprajzi Múzeum, 
az Iparművészeti Múzeum reprezentatív kiadványainak a bemutatása, 
terjesztése, egy-egy kamara-kiállítás rendezése kulturális propa-
ganda-tevékenységünk hálás területét képezheti, /^agyar népművészet 
oímmel rendkívül tartalmas, gazdag képanyaggal rendelkező könyv je-
lent meg napjainkban e témakörhöz./ E látszólag leginkább politi-
kamentes területnek is van politikai vetülete, ha a népművészet in-
tézményes ápolásáról, a népművészet mestereiről, a népművészet he-
lyéről beszélünk a szocialista kultúrán belül. Ugyanakkor mégis ez 
az a terület, amelyhez leginkább politikai előítélet nélkül hajlan-
dó közeledni a nyugati hallgató is,,éppen ezért kiindulási pont le-
het a kulturális propagandamunkához. Jól felhasználhatók itt a nép-
művészet mestereiről készített portréfilmek, pl. Dudás Juli* 

f/ Felszabadulás utáni kulturális eredményeink 
bemutatása 

Ismeretes, hogy szocialista kultúra nem 194-5 óta létezik, 
hogy gyökerei a magyar avantgarde-ig nyúlnak vissza, hogy mindazok 
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a művészek, akik a társadalomban folyó osztályharcban a munkásosz-
tály és a munkásosztály pántjának az oldalán állva müveikkel feltár-
ták a teljes társadalmi valóságot, s megsejtették vagy felismertek 
a fejlődés jövőbe mutató tendenciáit, a szocialista kultura élgárdá-
ját alkotják. 

Azt is tudja nálunk mindenki, hogy a mult, az osztálytársa-
dalmak kultúrájának a haladó hagyományai, valamint a népi kultura 
szerves alkotó részei a szocialista kulturának. Külföldön ez bizo-
nyára nem ilyen természetes. Itt utalnék Ilku Pál felszólalására a 
művelődésügyi miniszterek jelenleg folyó velencei világértelcezletén. 
Többek között a hagyományos kulturális értékek megőrzéséről és fele-
levenítéséről beszélt, mert "ez is beletartozik a magyar kulturális 
politikának abba az elgondolásába, hogy a nemzeti értékek megbecsü-
lését és a kultura egyetemességének gondolatát egyszerre terjessze." 
Valóban a mult kulturális örökségének számbavétele, méltó értékelé-
se, kritikai feldolgozása a felszabadulás után indult meg. Ugyanez 
a helyzet a magyar nép harcéinak történelmi állomásait jelző esemé-
nyeket, a magyar történelem kimagasló személyiségeit illetően is. 
A felszabadulás utáni korszak megújult történelem- és irodalomtudo-
mánya, mütörténetirása nyomán rajzolódtak ki egyrészt haladó nemzeti 
hagyományaink, másrészt népünk forradalmi harcának előzményei és szo-
cialista kulturánk gyökerei is. Ha meg akarjuk értetni, miért szól 
a 25 év számos jelentős művészi alkotása a múltról, akkor is rá kell 
mutatni kulturánk legújabb rétegének hagyományokat megőrző, ugyan-
akkor tartalmában, formájában megujult jellegére. 

A nem szocialista országokban is meg kell ismertetni a 
hallgatókat a szocialista kultura fogalmával, elvi alapjaival, 
szervezeti kereteivel, intézményeivel, a kultúrpolitika legfőbb 
elgondolásaival, célkitűzéseivel, eredményeivel, a kulturális élet 
irányitásának a kérdéseivel, a tömegkulturálódás lehetőségeivel, a 
tudomány, a művészetek, a közoktatás, a közművelődés szerepével a 
szocialista társadalomban. 

A magyar kulturális hagyományok élő hagyományok; ma is ih-
lető forrásai a művészetnek, irodalomnak. Hálás terület lehet film-
művészetünk is mindezek érzékeltetéséhez. Mutassuk bo alkalomadtán 
a Dózsa-hagyomány művészi feldolgozásait D e r k o v i t s - tói 
az ítélet c. filmig; a 48-as forradalom és szabadságharc témájának 
a feldolgozását I 1 1 y é s Fáklyalángjától a Feltámadott 0 ter-
ser, vagy a Sze rçény legény ok c. filmig, S z a b ó F e r e n c 
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oratóriumáig. A múlt számbavételéről szólva a II. világháború és a 
fasizmus problematikáját feldolgozó alkotásokat a Hidep; napokkal 
bezárva a reális nemzeti önvizsgálat szempontjából emelném ki. 

* 

P e t r o v i c s E m i l ; C'est la (guerre és H u b a y : Ifay 
szerelem három éjszakája c. alkotásai már megértek egy pár külföldi 
sikert; úgy vélem, pozitíven fémjelezhetnék kultúránkat a külföldi 
egyetemi hallgatók körében is. 

Az elmúlt 25 év kultúrája nem szűkölködik eredményekben. 
I l l y é s Gyula,3 o 1 s os Miklós, K o v á 0 s Margit, G á d o r 
István, G ol r k a Géza, B e n j a m i n László, W e ö r e s 
Sándor, D é r y , N é m e t h László életműve, G a r a i , 
N a g y László lírája, C s e r e s Tibor, F e k e t e Gyula, 
F e j e s Endre regényei és F e j e s , G y u r k ó drámái, 
K e r é n y i , S o m o g y i József, B a r o s a y , S z ő n y i , 
B e r n á t h , V i l t Tibor, K i s s István művészete, 
G r o s s Arnold grafikái, S z a b ó Ferenc, S z o k o l a y 
Sándor, P e t r o v i c s Emil, S u g á r Rezső, J á r d á -
n y i , F a r k a s Ferenc, K a d o s a Pál, B á r d o s Lajos, 
másrészt a fiatalabb nemzedék, B o z a y Attila, D u r k ó 
Zsolt és mások nemzetközi érdeklődésre és elismerésre tarthatnak szá-
mot, nem is szólva előadóművészeinkről, karmestereinkről, kórusaink-
ról, könyvművészetünkről, sokat vitatott filmművészetünk sok időt-
álló alkotásáról. /A Budapesti tavasz, a Valahol Európában, a Tal-
pala-tqyi, föld, a Simon Menyhért születése, az Oldás és kötés, a Hideg 
napok, a Húsz. óra, a Szegénylegények. az Apa, a Körhinta nem hiányoz-
hat e sorból/. 

Mai kultúránkról szólva, azt is meg kell világítanunk, 
hogy a szocialista kultúrpolitika eredménye klasszikusaink megis-~ 
mertetése a legszélesebb tömegekkel. Népünk nemcsak az államhatal-
mat vette birtokba, hanem a magyar kultúra évszázados, de csak a 
volt uralkodó osztályok egy szűk intellektuális rétege által is-
mert értékeit is. Mellesleg: az irodalomszakos hallgatók megis-
mertetése a nyelvi és terjedelmi okokból nehezen megközelíthető 
Jókai, Mikszáth, Mórioz vagy Kosztolányi regények filmfeldolgozásai-
val pl. követségi filmvetítés útján, tanulmányi szempontból ?s hasz-
nos lehet még akkor is, ha ezeket a filmjeinket még nem Antonioni 
stílusában rendezték. Fiatalokról lévén szó, kiemelten kellene be-
mutatnunk a nyári szabadtéri színpadok, hangversenyek, budapesti 



6ß vidéki reprezentatív kulturális rendezvények, a nyári szabadegye-
temek programjait, akár mint a magyar kultúra megismerésének egyik 
lehetőségét. 

3. Hasonló var,?/ rokon.je lens égek kiemelése a vendéglátó ország 
és a magyar kultúra fejlődése során 

Hallgatóságunk mindig hálás, de legalább is jó néven veszi, 
ha kulturális tájékoztató munkánk során valamilyen utalánsal ta-
lálkozik saját hazájának történelmére, kultúrájára vonatkozólag, 
szinkronban láthatja a jelenségeket. Jobban eligazodik a kronoló-
giában, pozitívabb érzelmi kötődéssel rögzíti a hallottakat, ha 
rendre jelezzük, hogy a tárgyalt időszakban saját történelmük, iro-
dalmuk, művészetük történetében milyen törekvések érvényesülnek, mi-
lyen jelenségek játszódnak le. Főként a szomszédos szocialista or-
szágok viszonylatában lehet erről beszélni. /Ilyen irányú pozitív 
tapasztalataink lengyel, bolgár, szovjet, jugoszláv hallgatók köré-
ből származnak./ A XIX. század történelme, kultúrája különösképpon 
kínálja az összevetéseket. A nemzetté válás igénye és ennek irodal-
mi előkészítése, problematikájának tükröződése a kulturális élet-
ben számos rokon jelenséget feltár. 1848, a népek tavasza olyan 
közös európai csomópont, ahonnan kapcsolatot lehet találni a nem 
szomszédos országokkal is. Még.Kossuth és Garibaldi kaposolataira 
is utalhatunk. Adjuk kézbe Petőfi naplójának azokat a lapjait -
nyelvileg is megközelíthetők -, amelyek a különböző nemzetiségű, 
elsősorban a franoia, osztrák, olasz, cseh hallgatók számára is ér-
dekkeltők lehetnek. A szomszéd népek viszonylatában a Habsburg és 
az ellenforradalmi nemzetiségi politika, a forradalmi költők és a 
XX. századi marxista politikusok, költők Duna-menti népek összefo-
gását sürgető írásai is kiemelhetők. Kultúránk antifasiszta voná-
sai I945 előtt, majd a szocialista országokban a szocialista kul-
túra különböző ágainak, jelenségeinek, problémáinak az ismertetése 
kínál számos összehasonlítási lehetőséget. Az irodalom szakos és a 
tolmácshallgatók számára különösen fontos az utolsó 25 év, a szo-
cialista Magyarország ismerete, mert egyrészt az ismertetés, tovább-
adás, másrészt kapcsolatépítés terén fontos szerep vár rájuk. 

Természetes, hogy a mi fejlődésünkkel ellentétes jelensér 
gekre is rá kell mutatnunk minden esetben, nemcsak a párhuzamokra. 
Lényeges szempontnak tehát az összevetést, a szinkronikus szemlélet 
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fogódzóként adását emeljük ki, s ez bármely országban folytatandó 
tevékenységre vonatkozik. 

4. Differenciálás a hallgatók speciális érdeklődése, szakiránya, 
Illetőleg társadalmi rendszere, országok szerint 

önök tudják a legjobban, hogy a magyar kultúra helyzete és 
lehetőségei nyugaton mások, mint a szocialista országokban, és or-
szágonként is eltérést mutatnak. Személyes tapasztalatok hiányában 
sajnos osak általánosságokban fogalmazhatok. Engedjék meg ezt a meg-
jegyzést: az adott.helyzethez való alkalmazkodás nem jelentheti a 
lehetőségek fétisizálását. A munka keretei - óraszámok, hallgatók -
adottak ugyan, de a keretek optimális felhasználása az egyes okta-
tókon múlik. 

A jelenlegi általános politikai légkör kedvezőbb hazánk 
megismertetése számára az eddigieknél. Gazdasági, kereskedelmi, 
kulturális kapcsolataink szélesedése, a hazánkba érkező turisták 
száma, külföldön járt művészeink, íróink, publicistáink beszámolói 
legalább is erre engednek következtetni. A Debreceni Anyanyelvi 
Konferencia, a külföldi művészek kiállításának a megrendezése és 
sikerei a hazánkból elszármazottak pozitív érdeklődését jelzik. 

Bármely országban befolyásolja a munkát az adott hallga-
tóság kívánsága, már meglévő érdeklődése, szakmai irányultsága. 
Hangsúlyozni kell azonban*,hogy ez csak a kiindulásra, a munka 
első szakaszára vonatkozik. Később a kulturális munka tartalmát nem 
csupán a hallgatók érdeklődése, hanem céljaink is meghatározzák. 
Irodalom- és tolmácsszakos hallgatók esetében szükséges a legát-
fogóbb és - a lehetőségekhez, az adott keretekhez mérten - a leg-
mélyebbre menő, legalaposabb tájékoztatás. 

Az alkalmi nyelvtanfolyamok vagy egy éves kurzusok hall-
gatói számára elsődlegesen a sajátosan magyar kulturális jelenségek 
bemutatása kínálkozik, majd országismertetés, sok-sok hangulatos 
tájjal, sok-sok vetítéssel. Ezt követheti a magyar kultúra nagyjai-
nak a megismertetése, s a mindenkori aktualitások. Talán e terüle-
ten, van leginkább jelentősége a formák és módszerek változat,óságá-
nak. 

Munkájukat bizonyára befolyásolják - esetenként gátolják 
vagy segítik - a vendéglátó országban megjelenő magyar vonatkozású 
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folyóiratcikkek, recenziók, fordítások. E kérdésről 1970 nyarán 
N a g y Péter párizsi vendégprofesszor tollából közölt,érdekes 
cikket a Népszabadság, Magyartanítás a Sorbonne-on címmel. Nem is-
métlem a benne foglaltakat. 

A szocialista országok közül a közvetlenül szomszédos or-
szágokban működő oktatóknak van leginkább alkalmuk mai kulturális 
eredményeink egyetemi szintű, elemző, értékelő ismertetésére. Bizo-
nyára nagy helyet kap munkájukban az irodalmi és kritikai folyóira-
tok aktuális vitáinak, a szocialista művészet, irodalom ábrázolási 
problémáinak, irodalomelméleti és kultúrpolitikai kérdéseknek az 
ismertetése is. Kulturális tájékoztató munkájuk azonban bizonyára 
nem korlátozódik csak az irodalomra, hiszen magyar nyelvterületen 
a magyar lektor vagy vendégtanár nemcsak nyelvtanár, aki kulturális 
propagandamunkát végez, hanem a magyar mikrotársadalmak kulturális 
életének egyik avatott szellemi irányítója. A helyi állami szervek-
kel való együttműködés során bizonyára szerepe lehet a magyar isko-
lák nyelv»- és irodalom szakos tanárainak a továbbképzésében, a for-
dításirodalom alakításában, a fiatal magyar humán értelmiség egész-
séges politikai orientációjának a kialakításában, az egyetemista 
ifjúság szocialista szellemű nevelésében is. 

Összegezve: a kulturális propagandamunka differenciálása 
az a terület, amelynek konkrét gyakorlatát maguk a vendégoktatók a 
legilletékesebbek kialakítani, meghatározni, formálni. 

5.- A kulturális tájékoztatás módszerei, formái 

A kulturális propaganda legfőbb módszertani alapelveit 
mindenekelőtt a célok határozzák meg. Ha azt szeretnők elérni,hogy 
a külföldi hallgatók reális képet kapjanak hazánkról, a magyar kul-
túra bemutatása nyomán is megbecsüljék azt az országot és népet, 
amelynek nyelvét tanulják, szimpatizáljanak a szocialista Magyar-
országgal, a kulturális munkát hosszú távon kell elképzelnünk. 

Elsődleges módszertani alapelvek: 
* 

1. Legyen a tájékoztatás folyamatos, rendszeres, állandó. Ehhez 
természetesen itthonról is meg kell teremteni a feltételeket 
/információ, rendszeres kulturális anyaggal való ellátás 
stb./. 
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2. Terjedjen ki az egész tanévre, illetőleg tartson az egyetemi 
tanulmányok befejezéséig. 

3. Megtervezett, szisztematikus és ugyanakkor rugalmas is legyen 
egyszerre, azaz tervszerűen, a tananyaghoz kapcsolódva mutas-
sa be a kulturális,jelenségeket, ugyanakkor adjon teret az 
aktuálitásoknak is. 

4. Legyen színes, formáiban, eszközeiben változatos, sokoldalú; 
terjedjen ki kulturális életünk egészének az átfogó bemutatá-
sára; használja fel mind az írásos, mind a szóbeli ismeretköz-
lés lehetőségeit. 

5. Maximálisan törekedjék az eredeti kulturális anyagok megis-
mertetésére /olvastatás, filmvetítés, zenehallgatás stb./. 

6. Folyjék ez a tevékenység mind a tanítási órákon, mind azokon 
kívül. 

7. Vezessen el a hallgatók aktív bevonásáig, az önálló kulturális 
tájékozódás konzultatív irányításáig. 

Szeretnők kiemelni a mértéktartást, türelmet, ugyanakkor 
az elvi következetességet. 

a/ Az oktatás folyamatában végzett munka 

Az irodalom szakos képzés és egyszakos tolmácsképzés során 
célszerű a kulturális jelenségek kronológikus bemutatása az iroda-
lomtörténethez kaposolódóan. Lehetséges illusztratív anyagként való 
bemutatás is. Komplex módon - történelemben, irodalomban, zenében, 
képzőművészetben megmutatni egy-egy témát, egy-egy jelenséget: ez 
egyben a legeredményesebb kulturális ismeretterjesztés is. A kor-
szakot átfogó áttekintések mellett a magyar kultúra csúcsai, a leg-
jelentősebb alkotók bemutatása önálló méltatást kíván. 

Nyelvészeknél nyelvi vonatkozási megközelítéssel egy-egy 
kor nyelvállapotának, nyelvi fejlődésének a megtárgyalását össze 
lehet kapcsolni a korabeli kultúrára történő kitekintéssel. És ha a 
nyelvi jelenségek bemutatására egyszerű irodalmi szövegeket adunk 
olykor-olykor, ez is kínálja a kommentárt. És a lektoroknak olyan 
lehetőség van a birtokukban, mint a vendéglátó ország hallgatóinak 
a nyelve, és azonos nyelvű hallgatóság! A vendéglátó országból szár-
mazó jövevényszavak bemutatása nyelvünkben, a szókészlet változása-



ban is tükröződő társadalmi változások hálás témák lehetnek a szé-
lesebb kitekintés szempontjából is. A szólások, közmondások megis-
mertetése népi kultúránk bemutatása felé nyit kaput. Esetenként a 
szakórák bevezető percei is alkalmasak arra, hogy felhívják a fi-
gyelmet egy-egy magyar történelmi, kulturális vonatkozású esemény-
re, évfordulóra, cikkre, kiadványra, aktualitásra. Engedjék meg, 
hogy egykori professzorom, Bçka László módszerére utaljak. /Maga 
is ír erről az őszi naplóban./ 

b/ A szakórán kívüli kulturális tájékoztatás lehetőségei 
« 

1. A nemzeti ünnepeink alkalmából tartott kulturális rendezvé-
nyeken, magyar esteken, klubdélutánokon, baráti összejövete-
leken líránk reprezentáns darabjai mellett nemzeti zenénk 
legszebb darabjait is megismertethetjük. 

» \ 

2. A történelmi és irodalmi évfordulókkal kaposolatos ismeret-
terjesztés során sokoldalú szemléltető anyag előkészítésére 
törekedjünk /reprók, dokumentumok, eredeti szöveg, zenei 
feldolgozás, film, diapozitívek, tallózás a vendéglátó or-
szágban megjelenő lapokban az évfordulóra vonatkozó cikkek-
ből, fordításkötetek ajánlása, esotleg fiatal művész meghívá-
sával kétnyelvű versbemutató magyarul A magyar líra kincses-
háza. illetőleg a Magyar költők c. lemezsorozatból stb./. A 
kulturális eseménynaptárra szeretném felhívni szíves figyel-
müket. 
Hasznos lehet, ha a lektorok bekapcsolódnak olyan szervezésük-
be, amelyek más csatornán át érkeznek a fogadó országba, pl. 
a KKI Bartók-vándorkiállítására vagy,a Magyar Intézetek ren-
dezvényeire hívják meg a hallgatókat. 

» 

3. Tematikus klubdélutánok, reprodukoiós kiskiállítások rende-
zése, hallgatói kiselőadások előkészítése ezekre az alkal-
makra, főként a szocialista országokban rendszeresíthető 
forma» /Pl. Dózsa,alakja a mareyar művészetben, irodalomban -
utána az ítélet 0« film megtekintése, megbeszélése; vagy Mai 
magyar művészet c. téma irodalmi, zçnei, képzőművészeti anyag-
gal, esetleg élő illusztrációval is. Az államalapító István 
király születésének milleneuma olyan alkalom, amelyhez kap-
osolódva vetíthetők a kora-középkori magyar kultúra emlékei, 
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kézbe adhatók a kódexek és a Képes Krónika István-ábrázolásai, 
bemutathatók Liszt, Erkel, Kodály,Bartók müvei, még Beethoven 
István kirány nyitánya is. A téma kínálja a nagyvonalú törté-
nelmi áttekintést, a magyar állam fejlődésének megrajzolását, 
a feudális államrendtől a Magyar Népköztársaság alkotmányáig. 

4. A különböző formák között említhetjük egy-egy fordításkötet-
hez kapcsolódó vitát felsős egyetemi hallgatókkal, vagy a ven-
déglátó ország irodalmából magyar nyelven megjelent műhöz kap-
csolódóan a külföldi irodalom magyarországi útjának a megbe-
szélését. /Ezért is szükséges, hogy a lektorok hiánytalanul 
megkapják a valamennyi kiadónál megjelent könyvek jegyzékét./ 

5. Hasznosak lehetnek a vendégszereplő fiatal művéé zek, költők, 
publicisták találkozásai a magyar nyelvet tanuló hallgatókkal 
és baráti körükkel. A mai magyar kultúra nemzetközi díjasainak 
és a nemzetközi díjas magyar alkotásoknak a publikálása tuda-
tosíthatja kultúránk emelkedő nemzetközi hírnevét. 

6. Külön szeretném hangsúlyozni a filmvetítések szerepét mind az 
érdeklődés felkeltésében, mind a folyamatos kulturális tájé-
koztatásban. A követségi vetítések mellett a lektorok által 
végzett kulturális propagandamunka során lehetne felhasznál-
ni kisfilmjeinket, művészportréfilmeket, tájfilmeket, ter-
mészetfilmjeinket, Népművészetünk egyes területei külföldön 
a fotók mellett többnyire osak kisfilmek útján közelíthetők 
meg. 

A legalkalmasabb formák, módszerek csak az adott körül-
mények között határozhatók meg konkrétan. A rendszeres kulturális 
tájékoztatás gondos tervezést, előkészítést igényel, még ha néha 
ad hoo jelleginek is tűnik, sok aprómunkát, anyaggyűjtést, fárad-
ságot követel. Nem tudományos és nçm reprezentatív tevékenység, és 
eredményei nem gyorsan lemérhetőek. 

6. A magyar kultúra tantárgy tanítása a Nemzetközi Előkészítő 
Intézetben 

Végezetül engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a Nemzet-
közi Előkészítő Intézetben folyó kulturális ismeretterjesztő mun-
káról, jóllehet az eddig elmondottak is az itt szerzett gyakorlati 
tapasztalatokon alapszanak. 
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A munkát meghatározó tényezők között első, hogy nem azonos 
nyelvet beszélő hallgatókat tanítunk, tehát nélkülözzük a közvetítő 
nyelvet pl. ebben a tanévben bolgár, szovjet, lengyel, jugoszláv, 
vietnami, indiai és etióp hallgatókat tanítottunk a három bölcsész-
csoportban. A magyar kultúra tanítása nálunk tehát magyar nyelven 
folyik, mert magyar egyetemekre készítjük elő a hallgatókat. Az ok-
tatás 10 heti intenzív nyelvtanulás után kezdődik é3 júniusig -
tehát hat hónapig - tart, heti hat órában. 

Meghatározó tényező, hogy az előrehaladás a hallgatók 
mindenkori nyelvi szintjéhez kötött. Hat hónap alatt kell képet 
adnunk a magyar kultúráról} irodalomról, zenéről, képzőművészet-
ről, népművészetünkről. /A történelem oktatása külön óraszámban, 
külön tantárgyként történik./ Kronológiai alapon, korszakonként tör-
ténik a bemutatás, párhuzamosan a mindenkori aktualitásokkal. Meg-
határozó tényező még a hallgatók rendkívül eltérő előképzettsége 
az európai kultúra ismeretét illetően. Egyébként is csak egy ré-
szük érkezik határozott pályairányulással, tehát meg kell nyer-
nünk őket a magyar kultúra ügyének. Igaz, hogy a mi hallgatóink a 
magyar állam ösztöndíjasai, de ez korántsem jelent annyi serkentő, 
ösztönző erőt a tanulmányi előrehaladásban, mint azt elvárhatnék. 
Egy előnyünk viszont vitathatatlanul megvan: hallgatóink általában 
nem terheltek negatív politikai előítéletekkel. 

Irodalmi, művészeti alapismereteket, alapfogalmakat is 
kell, tanítanunk, magyar nyelven elsajátíttatva a szaknyelv alap-
jait. ^v végére el kell érnünk, hogy a hallgatók többsége megért-
se a magyar nyelvű irodalmi, művészeti előadásokat, megtanulja a 
jegyzetelést, képes legyen önálló szövegolvasásra, tanulásra. 

Munkánkban felhasználtuk szinte valamennyi említett for-
mát, módszert. A kiegészítő foglalkozásokról nem beszéltem, mivel 
erre külföldön nincs lehetőség. Ezek: múzeum, kiállítás, opera,, 
hangverseny látogatás, stílustörténeti séták, efey és többnapos vi-
déki kirándulások történelmi, irodalmi, művészeti vonatkozású em-
lékek megtekintésére, kulturális intézmények meglátogatása. /Ezek-
re általában a tanítási órákon kívül kerül sor./ 

Maximális szemléltetésre törekszünk részben didaktikai, 
részben nyelvi okokból, de nem utolsó sorban azért is, hogy élmény-
szerűen juttassuk hallgatóinkat a magyar kultúra ismeretéhez. 
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Ilivel szemléltettünk? 
> 

~ adaptált szöveggel /főleg kezdetben, nyelvi okokból, pl. a mon-
dák, legendák, krónikák, népmesék tanításakor/; 

- eredeti szöveggel /ezek egy részét bedolgoztuk az általunk ké-
szített, a hallgatóknak tankönyvként szolgáló kísérleti jegy-
zetbe, másrészt gépelt példányokban adtuk közzé, esetleges ki-
hagyásokkal; Petőfi, Ady, József A. esetében kértük a versesköte_ 
tek használatát/» 

- legnagyobb segítséget a diapositívek .jelentették /ezek egy részét 
szakkönyvek, lexikonok, albumok, reprodukciók, egykori kiállítási 
katalógusok, monográfiák képanyagából kiválogatva magunk készí-
tettük; felhasználtuk a Diafilmgyártó Vállalat történelmi, iro-
dalmi, képzőművészeti diafilmjeit, tetszés szerint kiválasztva 
a megfelelő kockákat keretezett dia számára. Pl. ilymódon készült 
szemléltető anyag a honfoglalás-kori művészettől Mikus S. ICádá.? 
Kata balladáját feldolgozó domborművéig/, 

- amikor lehetett, éltünk a helyszíni bemutatás lehetőségeivel? 
muzeumokban tekintettük meg az anyagot, 

- hanglemezekkel szemléltettük a zenei, népzenei, esetenként fel-
dolgozás után a versanyagot, 

- használtuk a reprezentatív kiadványokat, művészi fotókat, repro-
dukciókat , 

- játékfilmeket is vetítettünk /Háry János, Egri csillagok stb./. 

34- hallgatónk vizsgázott: 5-6 hallgató, - a legjobbak - év 
végére eljutottak az önképzésig. 

Végezetül szíves elnézést kérek mindazoktól, akik hosszú 
idő óta és a miénknél nehezebb feltételek, körülmények között is 
kitűnően végzik a kulturális tájékoztató munkát» az ő számukra bi-
zonyára nem tudtam semmi újat mondani. Elnézésüket kell kérnem a 
munkákhoz. kapcsolódó mindennapi praktikumok emlegetéséért - ezeket 
a külföldi lektori munkát ezután megkezdő elvtársak jelenléte in-
dokolta. Az előadás célja - a rendező szervek szándékának megfe-
lelően - az volt, hogy a figyelem középpontjába állitsa munkájuk-
nak ezt a területét. Ennyit - úgy vélem - sikerült elérni. Az elő-
adásban vázolt lehetőségek nem mindenütt és nem teljességükben 
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realizálhatók. Az ismert és részben folytatott munka egy részterü-
letének a rendezése, összefoglalása azonban talán gazdagíthatja 
majd az eddigi gyakorlatot. Az ajánló jegyzék pedig talán ötlete-
ket adhat arra vonatkozólag, hogy milyen kulturális ellátmány-
igényeket terjeszthetnek be a Kulturális Kapcsolatok Intézetéhez, 
illetve a Művelődésügyi Minisztériumhoz. A jegyzék látszólag bő, 
valójában azonban minimálisnak tekinthető, mert egyrészt osak a 
saját munkánkban felhasznált anyagokra utal, másrészt természet-
szerűleg kiegészítendő a folyamatosan megjelenő kiadványokkal. 
Szépirodalmi anyagot alig tartalmaz, ez itt felesleges lenne, hi-
szen "mindennapi kenyerünk". Az információs anyagokkal viszont -
amelyeket jeleztem - sajnos, mi sem rendelkezünk. 
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