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A leningrádi egyetemen folyó mag/aroktatás 

Egészen röviden -szeretnék, csak -beszékii néhány problémá-

iig A leningrádi egyetemen a Budapestről kiküldött munkatársnak 

fő feladata, tulajdonképpen szinte egyetlen feladata az irodalomtör-

ténet oktatása. A nyelvtanítás munkakörét az elmúlt években egy 

ott dolgozó, kárpátaljai születésű magyar nyelvész tanársegéd lát" 

ta el, így Leningrádban elsősorban irodalmi jellegű oktatás volt a 

feladatom. A következő évben ez bizonyos fokig másodul, az egyik 

évfolyamot teljes egészében Mokány Sándor, a másik, haladó év-

folyamot teljes egészében, nyelvtanítással együtt, én veszem kézbe. 

«r~külföldön dolgozó lektornak a hazai segítését jelenti.. Az egyete-

mek könyvtári ellátásáról szólnék. A leningrádi egyetem tanszéki 

könyvtára komoly támogatásra szorul. Rengeteg könyv teiányzlk ah~ 

hoz, hogy valóban használható könyvtárrá váljék. Sajnos, az előző 

években azt is elmulasztották, hogy a Szovjetunióban megjelent,, va-

llóban n agyon nagyszámú fordítás-irodalmat a tanszéki könyvtár 

számára beszerezzélvfJem lehetne-e a lektorok munkáját úgy s®= 

gíteni könyvbeszerzésekkel, hogy ahogy itthon bizonyos összeg áll 

rendelkezésünkre könyvbeszerzésre, úgy ott rubelben állna rendel-

kezésünkre egy bizonyos összeg, s a lektor vásárolhatna könyve-

Leningrádban majdtsem 400 ösztöndíjas magyar egyetemi hall-

gató tanul, különféle szakokon. Minden évben jönnek ki ún. "rész-

képzősök", akik az orosz nyelvszakon Budapesten tanulnak, és u-

tolsó évükben néhány hónapot töltenek Leningrádban. A velük való 

együttműködést sikerült a tanszéknek megvalósítani. A magyar If-

júság pí. rendezvényeire több alkalommal meghívta a tanszék 

gatóit is. A Petőfi-ünnepségek előkészületeit már közösen szeret-

nénk. elvégezni. Az egyetem vezetősége készségesen segíti ez®-
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ket a rendezvényeket, sőt a dékán azt a gondolatot is felvetette, 

hogy ha elkészülnek bizonyos rövidebb Petőfi-mí/soraink, akkor azo-

kat az üzemekben is bemutatjuk, mert az egyetem ezt a feladatot 

szívesen vállalja. Lehetőségeink tehát vannak, de ehhez megfelelő 

támogatás szükséges. 

Még egy gondolatot szeretnék felvetni. Nagyon fontos lenne, 

hogy a külföldön dolgozó lektorok minél intenzivebb kapcsolatot 

tarthassanak fenn az dtthoni szervekkel, és a személyes kapcsola-

tok erősítésére is szükség lenne. Ennek érdekében az évi egynél 

többszöri hazautazásra kellene lehetőséget kapnunk. 

Mindezeket összevéve nehéz, de szép munkát végzünk, és 

nagyon remélem, hogy ebben az évben Leningrádból is további 

újabb és újabb eredményekről számolhatunk majd be. 


