
R ó n a i Béla 

A magyar kultúra "bemutatása Szlovéniában 

Vitathatatlanul fontos feladat, hogy bemutatkozzunk a 
nagyvilágban. Nemzeti érdek, hogy távoli földrészeken is tudomást 
szerezzenek rólunk, illetve, hogy eloszlassuk a magyarságról eddig 
szerzett téves nézeteket. 

De talán még ennél is fontosabb, hogy tisztázzuk a szom-
szédainkhoz való viszonyunkat. Ezt ki •"ánja egyrészt a szomszédság, 
az egymás mellett élés ténye, másrészt az a nem jelentéktelen számú 
magyarság, amely a szomszéd országokban ól. 

Egy éve teljesítek szolgálatot magyar lektorként a mari-
bori pedagógiai főiskolán. Eddigi tapasztalataim szerint csaknem 
egy évezredes együttélésünk ellenére a szlovénok nem ismernek ben-
nünket. De mi magyarok sem ismerjük a szlovénokat. 

Az őszinte közeledésnek ós barátságnak a történelem vul-
garizálásából eredő előítéletek állnak elsősorban az útjában. A kö-
zeledést bizonyos fenntartásokkal fogadják, s véleményüket úgy sum-
mázzák, hogy a magyarság kis nép ugyan a jelenben, de a történelme 
alapján "Heirenvolk", amely a körülötte élő kis népek önálló és sza-
bad nemzeti fejlődését akadályozta. Ezt ós az ehhez hasonló előíté-
leteket kell eloszlatnia annak, aki a magyar kultúrát kívánja köze-
lebb vinni a szomszéd népekhez. Véleményem szerint kölcsönösen fel 
kell számolni a múltban elszenvedett sérelmeket, bátran kell foly-
tatni történelmi önvizsgálatunkat, amelyhez a marxi-lenini történe-
lem- és társadalomszemlélet a leghatékonyabb eszköz. 

A szomszéd országokban élő magyarokban ki kell alakíta-
nunk, illetőleg meg kell erősítenünk a magyarságtudatot. Ez viszont 
elsősorban a magyar kultúra bemutatása, megismertetése által történ-
hetik a legeredményesebben. Helyes magyarságtudat nélkül csak há-
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nyódnak az illúziókat kergető, veszélyes nacionalizmus ós a teljes 
gyökértelenséggel fenyegető anacionalizmus, kozmopolitizmus szélső-
ségei között. 

Más államban, idegen nyelvi környezetben magyar voltunk 
következetes megvallása bizonyos vonatkozásban áldozatokat követel 
/pl. a gyermekek magyar nyelven való iskoláztatása./ Vagy ha nem 
is áldozatokat, de bizonyosfajta kényelmi szempontok mellőzését. A 
magyarságtudat megerősítésével csökkenthetjük az úgynevezett sérült 
emberek számát, akik vagy azért sérülnek meg belsőleg, mert idejét-
múlt módon ragaszkodnak magyarságukhoz, és így súrlódás vagy éppen 
összeütközés következik be a jelenben kialakult társadalmi és ál-
lamrenddel, vagy pedig magyar voltuknak elvtelen föladása nyugtala-
nítja lelkiismeretüket. 

Működési helyemen a magyar kultúra bemutatásának a követ-
kező lehetőségeit igyekeztem megragadni: 

Magyar klub megszervezése nemcsak hallgatóim, hanem a vá-
rosban és környékén élő minden magyar számára, akiknek igényük van 
arra, hogy kéthetenként összejöjjenek, s részben kötetlen beszélge-
téssel, részben előre elkészített műsorszámok meghallgatásával tölt-
senek el egy-két órát. 

A Népújság, a szlovéniai magyarok hetilapja kérte segítsé-
gemet a lap magyar nyelvozatónek csiszolásához. Minden számban he-
lyet ad egy rövid kis cikknek, amely a mindennapi beszéd leggyako-
ribb hibáinak, botlásainak korrigálását célozza. Ugyanilyen kapcso-
lat alakult ki a Magyar Képes Újság szerkesztőségével. E Zágrábban 
kéthetenként megjelenő képe s folyóirat ugyancsak kérte a stílus ja-
vítását célzó segítségemet, fi szívesen közölte Nyelvi önkritika cí-
men rövid megjegyzéseimet, illetve a magyar-szlovén kulturális kap-
csolatokra vonatkozó tudósitáaaimat. 

Sikerült a kapcsolat megteremtése a Pécsett megjelenő Je-
lenkor és a Mariborban kiadott Dialogi című irodalmi és művészeti 
folyóiratok között. Ezekben a két nép irodalmának és művészetének 
legfrissebb eseményeiről kölcsönösen tájékoztatják az olvasóközön-
séget. 

Rendkívül fontosavolna egy magyar-szlovén, szlovén-magyar 
középszótár kiadása. Ennek kétnyelvű iskolák pedagógusai és a kul-
túra munkásai egyaránt nagy hiányát érzik. A szlovén kulturális irá-
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nyitó szervek szívesen vállalkoznának ö Tankönyvkiadóval való együtt-
működésre. 

A kétnyelvű iskolák számára nélkülözhetetlen az egyes tan-
tárgyak szakszókincsének szótárszerű feldolgozása az ilyen jellegű 
magyar-sserbhorvát kiadványok mintájára. 

Rendkívül kedvező hatású volt a Művelődésügyi Miniszté-
rium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályénak az ajándéka, egy ösztön-
díjas hely biztosítása a Debreceni Nyári Egyetemen való részvétel-
re. Ha az anyagi lehetőségek ezt mogengedik, az ilyen ösztöndíjai 
helyek biztosítása a jövőben is igen kívánatos volna. 

A szlovén nemzetiségpolitika a lenini elveken alapul. Nem-
csak elvben biztosítja a magyarság nemzeti nyelvű művelődését, ha-
nem biztosítja ennek anyagi feltételeit is. Nekünk az a feladatunk, 
hogy hozzásegítsük a szlovéniai magyarságot, hogy becsületes jugo-
szláv, szlovén állampolgárként éljenek, élhessenek is ezekkel a le-
hetőségekkel. 

A Művelődésügyi Minisztériumtól pedig tisztelettel kérem, 
hogy a szükséges magyar könyvanyag ós a modern nyelvoktatás techni-
kai segédeszközeinek /magnetofon szalagokkal; lemezjátszó megfele-
lő lemezekkel, a magyal kultúrát reprezentáló diasorozatokkal/ biz-
tosításával segítse a lektor munkájának hatékonyságát. 

Könyvigényeimet időnként a Nemzetközi Kapcsolatok Főosz-
tályénak küldöm meg. Eddigi kívánságaimat egy kis késedelemmel tel—; 
jesítette is a Főosztály. Ezt a segítséget köszönöm és a jövőben is 
kérem. 

Ez óv tavaszán maribori hallgatóimmal egyhetes tanulmány-
úton jártam Magyarországon» Meggyőződésem, hogy magyarságtudatuk 
erősítésében, a Magyar Népköztársaság helyes megismerésében többet 
jelent egy hét, mint az oktatásban való kéthónapos részvétel. A ta-
nulmányút költségeit az ottani főiskola fedezte. Nagy segítséget 
kaptunk az út lebonyolításához a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályá-
tól és a magyarországi pedagógusképző intézményektől. 
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