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XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

XÃ HỘI HỌC HUNGGARI SAU 40 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
LTS: Nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng Hunggari, Ủy ban Khoa học xã hội
Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo khoa học nhằm nêu lên những thành tích và kinh nghiệm
của nước Hunggari anh em. Dưới đây, chúng tôi xin trích bài diễn văn khai mạc của Giáo
sư Vũ Khiêu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, và bài phát biểu của
đồng chí Nhiécki lôdép, Đại diện lâm thời nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari. Sau cùng,
chúng tôi giới thiệu vắn tắt với độc giả một số thành tựu về xã hội ở Hunggari sau 40 năm
xây dựng và phát triển.

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG
THÀNH TỰU CỦA NHÂN DÂN HUNGGARI ANH EM
Giáo sư VŨ KHIÊU
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam

Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari,
phát huy tài năng và trí sáng tạo của mình, với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự hợp tác của các nước xã
hội chủ nghĩa anh em, nhân dân Hunggari đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, làm biến đổi
hoàn toàn bộ mặt của đất nước.
Từ một nước nông nghiệp lạc hậu ở châu Âu trước kia, Hunggari ngày nay đã trở thành một nước
công nghiệp tiên tiến, một nước giàu mạnh trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa và trên toàn thế giới.
Những kết quả đầy phấn khởi mà nhân dân Hunggari thu được hôm nay đã chứng minh cho sự
đúng đắn về đường lối của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari trong việc đoàn kết các tầng
lớp xã hội thực hiện công cuộc cải tạo đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đồng thời,
những kết quả đó cũng nói lên tinh thần cách mạng, sự nỗ lực to lớn của nhân dân Hunggari trong việc
thực hiện đường lối của Đảng. Trong sự nghiệp cao cả này, giới khoa học Hunggari có vai trò quan
trọng và có những đóng góp đáng kể.
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VŨ KHIÊU

Hiện nay, Hunggari có một nền khoa học rất phát triển, kể cả khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật
và khoa học xã hội. Riêng về khoa học xã hội, nhiều ngành đã được thế giới biết đến như khoa lịch sử
văn học, văn học so sánh, xã hội học tâm lý học, văn hoá dân gian, Đông phương học.v.v…
*
Từ trước đến nay, Đảng, Chính phủ và nhân dân Hunggari đã dành cho nhân dân Việt Nam những
tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ chí tình và quý báu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.
Về mặt khoa học xã hội, trên cơ sở sự hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa Ủy ban Khoa học xã hội Việt
Nam và Viện Hàn lâm khoa học Hunggari, Hunggari đã đào tạo cho chúng ta nhiều học sinh, nhiều
nghiên cứu sinh, cử nhiều chuyên gia sang giúp ta kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, về quản lý khoa
học. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi các đoàn khoa học và bước đầu hợp tác nghiên cứu một số đề
tài khoa học.
Biên bản hợp tác giữa Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Hunggari
được ký kết mới đây nhân dịp đoàn đại biểu của Viện Hàn lâm khoa học Hunggari sang thăm Việt
Nam chắc chắn sẽ mở ra một triển vọng mới cho sự hợp tác giữa hai bên, đóng góp tích cực vào quan
hệ hữu nghị giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.
Chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí
thư Lê Duẩn kính mến và Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí
thư Ianôx Cađa kính mến, giới khoa học xã hội Việt Nam và giới khoa học xã hội Hunggari sẽ ngày
càng tăng cường sự hợp tác khoa học trên nhiều mặt và nhiều lĩnh vực. Bằng con đường khoa học,
chúng ta sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm đóng góp một
cách có hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước, vào mặt trận đấu tranh tư
tưởng và khoa học của cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp bảo vệ hoà bình của nhân
dân toàn thế giới.
Chúc nhân dân Hunggari anh em đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội phát triển.
Chúc các nhà khoa học Hunggari có thêm nhiều khám phá, sáng tạo trong khoa học.
Chúc sự hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hunggari ngày càng phát triển tốt đẹp và có
hiệu quả.
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