
S z é p e György 

-Ç- Mit mutassunk "be a magyar kulturáról — és hogyan? 

Lengyel Irma jól ismeri a magyar kultúra sok területét. 
Nyilván hatásosan is mutatja be ezeket a Magyarországon felsőfokú 
tanulmányokra készülő tanulóknak. 

Nekem azonban egy-két ponton eltér a véleményem ebben a 
kérdésben. /Részben saját külföldi tanári tapasztalataim alapján, 
részben talán kultúra-szemléletem alapján./ 

Először a külföldi tanuló nem értékelést kíván, hanem 
tényeket, konkrét tényeket. Ebben az előadáshoz kapcsolódó bibli-
ográfiától sok segítséget kaphat a külföldi magyartanár. 

A tények értékelése is érdekli, de azt szívesebben vég-
zi el saját maga»A mi értékelésünk is befolyásolja az ő értékelé-
sét. Ez természetes. De nyilvánvalóan nem válik "hungaro-centrl-
kus"-sá. Nem is volna az célszerű. Nekünk is többet ér, ha kultú-
ránk értékeit az ő sajátos mércéjük szerint becsülik. 

Éppen ezért nem túl szerencsés az a történelmi vetélke-
dés, amely ebben a gazdag referátumban található. Európán kívüli 
országok esetében valószínűleg nem is nagyon érthotő az az igyeke 
zet, hogy minél európaiabbnak láttassuk magunkat. 

A kultúra terjedelmét is összetettebben szemlélhetjük. 
Az előadásban a művészetek jelentik a kultúrát. A kultúra pedig 
jóval több, mint artisztikum. Természetesen lehetséges olyan fel-
fogás is, amely szerint voltaképpen csupán a kultúra által ter-
melt művészi értékek érdemesek külföldi bemutatásra, terjes: tésre 
Ha ez így volna, azt javasolnám, cseréljük fel a kultúra bemu 
tatását az ország sokoldalú bemutatásával. 
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Adjunk megbizható tájékoztatást társadalmi rendszerünk-
ről, beleértve a gazdasági strukturát, a közoktatást, sőt az egész-
ségügyet is. Ne feledkezzünk el az állam szerkezetéről, intézménye-
iről, társadalmi szervezeteiről. 

A művészi értékű vagy kuriózum jellegű népszokások mel-
lett próbáljunk tájékoztatni hétköznapjainkról is. /Ebben az újabb 
magyar filmek sokat segíthetnek./ 

S beszéljünk a városokról, az építkezésekről is. A ne-
gyed század alatt végbement iparosítás politikai vonzereje igen 
nagy - amerre csak jártam, ezt tapasztaltam. 

A magyarországi családvédelem, anya- ós csecsemővédelem, 
napközi rendszer, óvodai és bölcsőde-hálózat is nagyon érdekli a 
magyarul tanulókat. S minden, ami az oktatásra és a felsőoktatá-
sunkra vonatkozik. 

Az én hallgatóimat - a Colunbia Egyetemen - olyan prob-
lémák is érdokeltók, mint a magyar minisztériumok neve és hozzáve-
tőleges munkamegosztása, az országos nagykönyvtárak szakosítása, a 
tudományos minősítési rendszer, a fontosabb hetilapok és folyóira-
tok, a pedagógusképzés, a társadalomtudományi kutatóintézetek háló-
zata, a Magyar Tudományos Akadémia, stb. 

Szerencűére most már rendelkezésünkre áll néhány megfe-
lelő kézikönyv /Erdey-Gruz Tibor: Science in Hungary, Budapest, 
1965. Corvina Press; Halász Zoltán: Cultural life in Hungary, Bu-
dapest, 1966. Corvina Press; Erdei Ferenc /főszerkesztő/: Informa-
tion Hungary. Budapest, - Oxford-London-Edinburgh-New York-Toronto-
Sydney-Par is-Braunschwoig, Akadémiai Kiadó-Pergamon Press/. Ez 
azonban nem teszi fölöslegessé, hogy egyszer egy lektori konferen-
oián külön is foglalkozzunk a magyar társadalom jelenónok ilyen 
jellegű kérdéseivel. Ezt javaslatként is szeretném mondani. 
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