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A Magyar Nyelvi Intézet beszámolója a 
Hungarológiai Tanácsnak* 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hungarológiai Tanács! 

Mindenekelőtt köszönöm ennek a beszámolónak a lehetőségét, 
amely kifejezi a Hungarológiai Tanács figyelmét az intézet iránt. M ind-
annyiunknak jólesik ez a figyelem, és valóban fontos is számunkra, hiszen 
egy olyan intézményről van szó, amely hosszabb válságkorszak után az 
e lmúl t két-három évben konszolidálódott, s ma, miközben hagyományos 
tevékenységét is folytatja, a korábban felhalmozott értékeire építve keresi 
új identitását. 

A Magyar Nyelvi Intézet jogutóda a Kodolányi János Magyar Nyelvű 
Előkészítő Intézetnek (alapítva 1993 februárjában, 1994 júniusától 
Kodolányi János Intézet), az 1967-től önál ló, egyedi intézményként műkö-
d ő Nemzetközi Előkészítő Intézetnek, amely az 1962-ben ugyancsak 
önál ló intézményként alapított, ám később az ELTE szervezetéhez csatolt 
Külföldi Ösztöndíjasok Egyetemi Előkészítő Intézetéből jött létre. Az előz-
mények azonban ennél is régebbre, a koreai háború idejére (1950-53) 
nyúlnak vissza. Az intézet változatos előtörténetében egy elem állandó: a 
43-44 éve itt intézményesült magyar mint idegen nyelv oktatása azóta is 
folyamatos. 

Nem készítettünk pontos összesítést erre az alkalomra, ám a kezdeti 
évek alacsonyra becsült létszámadataival számolva is minimál isan húsz-
ezerre tehető azoknak a hallgatóknak a száma, akik az intézetben szerez-
tek kommunikációképes magyar nyelvtudást. Úgy vél jük, hogy a magyar-
ság gazdasági krízisek és történelmi katasztrófák nyomán bekövetkezett 
szétszóródásának szomorú ténye mellett az intézet működése járult még 

* Elhangzott 1997. november 11-én 
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hozzá számottevő mértékben a magyar nyelv jelenlétéhez a nagyvilágban. 
Ezzel a vélekedésünkkel véletlenül sem szeretnénk alábecsülni olyan fon-
tos hungarológiai intézmények eredményességét, mint pl. a 70 éves Deb-
receni Nyári Egyetem. Itt csupán arra szeretnénk ráirányítani a f igyelmet, 
hogy a humán — egészen pontosan bölcsész — értelmiség mellett, akik-
nek a magyarsághoz, a magyar nyelvhez fűződő kötődése többségüket 
tekintve inkább Debrecenben alakult ki vagy erősödött tartóssá, létezik 
kül földön egy magyarul tudó műszaki, egészségügyi, közgazdász-, jogász-
és agrárértelmiség is. Ők képzettségüket, diplomájukat Magyarországon, 
az ehhez szükséges nyelvtudást intézetünkben szerezték életük egy igen 
fogékony szakaszában. Ezért kötődésük a magyarsághoz — tapasztalata-
ink szerint is — igen erős. Rajtuk keresztül jutott el a magyar nyelv és a 
magyarság ismerete a világ olyan régióiba, Kínába, Délkelet-Ázsiába, fe-
kete Afrikába, ahol az addig nem, vagy csak esetlegesen volt jelen. Ezek a 
volt magyar ösztöndíjasok visszatérve hazájukba — a jelenlegi ciprusi 
ál lamelnöktől a mongol közlekedési miniszterig — nagy számban váltak a 
gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra meghatározó személyisé-
geivé. Ez igen jó — úgy tűnik azonban, ma még nem kel lő tudatossággal 
kihasznált — lehetőség piacépítő külgazdasági és kulturális kapcsolataink-
ban. 

Az intézet életében az 1989-90-es tanév hozott mélyreható válto-
zást. A polit ikai rendszerváltás logikus következményeként megindult a 
nem magyar anyanyelvűek magyarországi tanulmányait támogató korábbi 
ösztöndíjpol i t ika elsorvadása. Indokolt e mondat "logikus" jelzője, hiszen 
Magyarország megváltozott külpol i t ikai orientációjával értelmét vesztette a 
főleg fe j lődő országoknak nyújtott nagyszámú ösztöndíj, amelyektől az 
e lőző rendszer egyben a szocialista ideológia exportját is várta. A változás 
pontos leírásához hozzátartozik az "elsorvadás" főnév használata is, hiszen 
csupán az ösztöndíjak számszerű csökkentéséről történt döntés. Senki nem 
mondta ki azonban, hogy az érvényben lévő nemzetközi megállapodások 
lejártával a Magyar Köztársaság esetleg megszünteti ezt a gyakorlatot. A 
mennyiségi visszaeséstől eltekintve tehát érdemi változás nem történt. Az 
egész tevékenység a korábbi ösztöndíj-polit ikának felelt meg, ide értve az 
ösztöndíj-adományozás célországait is. Az ösztöndíjas hallgatók — ele-
nyésző számú kivételtől eltekintve — továbbra is a harmadik vi lág orszá-
gaiból érkeztek. 

Ebben az időben már — ismert motívumoktól vezetve — egyeteme-
inken egyre növekvő számban kezdték meg tanulmányaikat a kemény 
valutát fizető, idegennyelvű képzést igénylők, és intézetünkben is növekvő 
számban jelentek meg az önköltséges egyetemi — benne magyar nyelvi — 
előkészítést, i l letve magyarnyelv-oktatást kérő hallgatók a fejlett vi lágból, 
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Nyugat-Európából, Japánból, a kis tigrisek ál lamaiból. Indokolt lett volna 
tehát egy új, az ország megváltozott külpolitikai orientációjának megfele-
lő, gazdasági, kulturális érdekeink szem előtt tartásával végiggondolt 
ösztöndíjpolitika meghirdetése. Úgy véljük, egyetlen ország, különösen a 
kisebbek, így Magyarország sem nélkülözheti gazdasági, kulturális érdekei 
érvényesítéséhez azokat a külföldi szakembereket, akik jó l ismerik belső 
viszonyainkat, s nyelvi nehézségek nélkül jó l eligazodnak azokban. Az 
i lyen szakemberek jelenléte éppen olyan országokban kitüntetett fontossá-
gú, amelyekkel létérdekünk a gazdasági kapcsolatok erősítése. Ebben a 
körben azt sem kell különösképp hangsúlyoznom — Bessenyei híres mon-
datát a maga nyelvén tudóssá váló nemzetről némileg átalakítva —, hogy 
minden nemzetet a maga nyelvén lehet megismerni igazán, tehát reálisabb 
ország-, i l letve nemzetképünk alakulása tekintetében sem közömbös, fo-
lyik-e továbbra is külföldieknek magyar nyelvű felsőfokú képzés hazánk-
ban. 

Mindezekről a rendszerváltás idején elmaradt a megfelelő szinten 
hozott döntés, ami az intézet nagyfokú elbizonytalanodását, jövőképének 
teljes elhomályosulását vonta magával. Tetézte a gondokat, hogy az inté-
zet minisztériumi irányítása a közoktatási revíziós területhez, az akkori 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályhoz került, ahol szándék sem volt 
a helyzet átgondolására, a külföldi ösztöndíjasok ügyeiért felelős miniszté-
r iumi egységgel való együttműködésre. A főosztály vezetőjének — gyakran 
jogszabályokat mel lőző — közvetlen beavatkozása az intézet életébe az 
elbizonytalanodás érzését 1993 végére, 94 elejére válsághangulattá érlelte. 

Az 1990. év azonban hozott egy másik, legalább az intézet egy ré-
sze számára némi perspektívát nyújtó változást. A szomszédos országok-
ban lezajlott átalakulások nyomán megnyíltak a határok a Magyarországon 
tanulni vágyó fiatalok előtt. A különböző iskolarendszerekből érkező diá-
kok szaktárgyi ismereteiben mutatkozó — gyakran igen lényeges — kü-
lönbségek felszámolásában, tudásuknak a magyar felsőoktatás bemeneti 
követelményeihez való igazításában szerzett tapasztalataira tekintettel az 
intézet kapta azt a feladatot, hogy felkészítse az arra rászoruló határon túli 
magyar diákokat az egyetemi tanulmányokra. Ez jelentős szakmai kihívás 
volt, s az érintett kollégák törekvése, hogy ennek megfeleljenek, segített 
nekik átvészelni az időközben még vezetési válsággal is nehezített éveket. 

A kezdetben 220 fő körül, majd 160 - 170 fő körül alakuló létszámú 
határon túli magyar hallgatók eredményes felkészítése — az eredményes-
séget az évenkénti induló létszámhoz viszonyított 85% körül i felvételi 
arány jelzi — megkövetelte a megismerkedést a szomszédos országokban 
é lő magyar népcsoportok művelődésével, oktatásának rendszerével a 
szaktárgyi oktatás mélységéig, hiszen ezeknek az ismereteknek a hiányá-
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ban képtelenek lennénk rövid egy tanév alatt a gyakran jelentős mértékű 
hiányokat felszámolni. Hallgatóink tanév elejei tudásszintje a magyar 
érettségi követelményekhez viszonyítva — igen nagy szóródásban — 25 
és 50 % között mozog, a társadalomtudományi tantárgyakban ennél je-
lentősen gyengébb. Ugyanez mondható el a nemzeti önazonosság-
tudatukat megalapozó magyar történelemre, irodalomra, művelődéstörté-
netre vonatkozó ismereteikről is. Erről a szintről indulva kell őket verseny-
helyzetbe hoznunk a Magyarországon érettségizettekkel. Önazonosság-
tudatuk megerősítése érdekében valamennyi szakirány hallgatói számára 
bevezettük a Magyarságismeret c ímű előadássorozatot, amely nagy vona-
lakban végigvezet a magyar művelődéstörténeten. Ebben a munkában sze-
retnénk együttműködést kialakítani az ELTE Központi Magyar Lektorátusá-
val, ahol színvonalas magyar művelődéstörténeti stúdiumokat gondoznak, 
és kiadványaikat a hallgatók számára kötelező olvasmányként hozzáfér-
hetővé tenni. 

Úgy vélem, nem tágítom parttalanná a hungarológia fogalmát, ha azt 
ál l í tom, hogy az említett, a határon túli magyar hallgatóink felkészítéséhez 
nélkülözhetetlen — nevezzük így — háttérmunka is hungarológiai tevé-
kenység, és fontosságában aligha marad el a magyar mint idegen nyelv 
oktatásához kapcsolódó tevékenységünktől, azzal a sajnálatos különbség-
gel, hogy publ ikációkban mindeddig, főleg idő és energia hiányában, 
nincs lecsapódása. 

1994. június 15-én Mádl Ferenc miniszter úr új alapító okiratot adott 
az intézetnek, amivel megteremtette a lehetőséget a konszolidálódáshoz. 
Ez a dokumentum fő feladatul a határon túli és szórványban é lő magyar 
anyanyelvűek oktatásával és képzésével, továbbképzésével kapcsolatos 
feladatok ellátásában való részvételt, alaptevékenységként pedig mind a 
magyar, mind a nem magyar anyanyelvű hallgatók felkészítését jelölte 
meg felsőfokú tanulmányokra. Megbízta az intézetet az alapfeladatokhoz 
kapcsolódó kutatási feladatok ellátásával, s felruházta kiadói joggal. Fontos 
új mozzanat, hogy az alapító okirat legalább kiegészítő' tevékenységként 
legalizálta az intézetben már néhány éve az egyetemi előkészítéstől füg-
getlenül is folyó magyarnyelv-oktatást. 

Igazán átütő erejű átalakulási folyamat végigvitelét igényli az inté-
zettől az alapító okirat 1997. március 1-től hatályos módosítása. Ez egy-
részt fontos szervezeti változást hozott: leválasztotta és önállósította az 
intézethez addig is csak szervetlenül kapcsolódó Márton Áron Kollégiu-
mot, amely a már egyetemi polgárrá vált határon túli magyar hallgatók 
elhelyezését szolgálja; az 1994-ben keletkezett dokumentumtól eltérően, 
amely rendelkezett a Szaktárgyi, i l l. a Magyar Nyelvi Előkészítő Tagozatok 
felállításáról, a belső szervezet tekintetében nem intézkedik, így szabadsá-
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got ad az Intézeti Tanácsnak, hogy azt a legcélszerűbben alakíthassa. Ez-
zel a lehetőséggel élve kezdtük meg ebben a tanévben az egyetemi előké-
szítéstől független magyarnyelv-oktatás szervezetének, a nyelviskolánknak 
a kiépítését. így mind az egyetemi előkészítés, mind a magyarnyelv-
oktatás egységes szakmai keretet nyert. A valóban fontos, megítélésünk 
szerint reformértékű változtatások azonban a feladatrendszerben vannak. 

Az intézet alaptevékenységként továbbra is ellátja a magyar és nem 
magyar anyanyelvű külföldi diákok egyetemi előkészítését. E feladat kiegé-
szült az értelmiségi pályákon ma már nélkülözhetetlen informatikai, szá-
mítástechnikai, i l letve az olyan határon túl i magyar hallgatók esetében, 
akik i lyen előképzettséggel nem rendelkeznek, az idegennyelvi ismeretek 
megalapozásával. A felsőoktatási intézmények — nagyon helyesen — fel-
vételi pontokkal is honorált idegennyelv-tudásnak ismerik el a szomszédos 
országokban beszélt nyelvek tudását, a hallgatók szülőhelyén azonban ez 
természetesen nem számít idegennyelvi ismeretnek. Épp ezért helyes len-
ne, ha a felsőoktatási intézmények — ott, ahol ez feltétele a diplomaszer-
zésnek — ezektől a hallgatóktól is megkövetelnék a vizsgát valamelyik 
vi lágnyelvből, segítve ezzel a megszerzett d ip loma otthoni, ma még nem 
könnyű elismertetését. Az intézet ehhez kíván a maga részéről az előké-
szítés folyamatában segítséget nyújtani. 

Tekintettel arra, hogy a továbbképzés feladata elsősorban a felsőok-
tatási intézményeké, a módosított alapító okirat a korábbinál precízebben 
határolta körül az intézet ezirányú tennivalóit. Részvételünket a határon 
túli pedagógusok és más szakemberek továbbképzésében, részképzésében 
a nyelvi, szaknyelvi területen jelölte meg. Ez magában foglalja a frissdip-
lomások szaknyelvi utóképzését is, abban az esetben, ha tanulmányaikat 
nem volt módjuk anyanyelvükön, tehát magyarul végezni. A feladat igen 
elmélyül t felkészülést igényel. Mindenekelőtt meg kell ismernünk a hatá-
ron túl i magyar szakmai szervezetek ezirányú igényeit, pontosabban az 
igény szakmai tartalmát, s úgy véljük, hogy a feladat megvalósításában 
együtt kell működnünk a különböző felsőoktatási intézményekkel is. 

A határon túli magyarok anyanyelvi kultúrájának fejlesztésében az 
intézet már eddig is vállalt feladatot. Az érvényes ál lamközi kulturális 
egyezmény, valamint a Magyar — Szlovén Kisebbségi Vegyesbizottság 
megállapodása alapján, a szlovén fél kezdeményezésére szerződést kö-
töttünk a l jubl janai Oktatási Intézettel a szlovéniai magyar-szlovén két-
nyelvű általános és középiskolák magyar nyelvkönyvsorozatának megírá-
sára. A tankönyvek elvben ezeknek az iskoláknak a szlovén nemzetiségű 
tanulói számára készülnek, tehát idegennyelv-oktatási módszert alkalmaz-
nak, azonban egyre több magyar nemzetiségű gyermek is ezeknek a hasz-
nálatára szorul. A tankönyvek kiadásáról a szlovén fél gondoskodik. Hasz-
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nálatukra az intézet a pedagógusoknak a szlovén Iskolaügyi Minisztér ium 
által továbbképzési programkatalógusba foglalt és a kötelező továbbkép-
zés rendszerében elismert felkészítő tanfolyamokat tart. A két ország 
együttműködését a közös tankönyvkészítésben a Kárpát-medence más 
régiói számára is példaértékűnek tartjuk. Csak sajnálni tudjuk, hogy ennek 
a nemzetközi megállapodáson alapuló, a partner szakmai minősítése sze-
rint is magasra értékelt munkálkodásunknak több éve megoldatlan a f inan-
szírozása. A szerzői, szerkesztői — beleértve a műszaki szerkesztői — 
munkát három éve már a magunk megtermelte bevételből fedezzük, s ha 
nem születik a finanszírozásra közelesen megoldás, rákényszerülünk a 
szerződés felbontására. 

A dokumentum érdemben módosította az egyetemi előkészítés fel-
adatán kívül folyó magyar mint idegen nyelv oktatásának helyzetét, azt az 
engedélyezett kiegészítő tevékenység köréből az ellátandó alapfeladatok 
közé emelte. Ennek megfelelően finanszírozott feladatként el lát juk a mi-
nisztérium által kutatói ösztöndíjjal fogadott külföldiek magyarnyelv-
oktatását, amennyiben nekik erre szükségük van, gondoskodunk a külföld-
ön magyart tanulók nyelvi részképzéséről. Ez utóbbi ténykedésünk nem 
előzmények nélkül való. Intézetünk még az 1990-91-es tanévben szerző-
dést kötött a Sorbonne III. Magyar Tanszékével hallgatóik évenként há-
romhetes nyári intenzív (heti 20 órás) nyelvi részképzésére. A tanfolyam-
hoz országismereti kirándulások kapcsolódnak. A továbbképzés eredmé-
nyességéről, a hallgatók nyelvtudásbeli fejlődéséről eddig csak pozitív 
visszajelzést kaptunk. 

Ez a szerződés az együttműködésnek a megkötése idején számunkra 
lehetséges formáját rögzíti. Az intézet szolgáltatásait ingyenesen nyújt ja, 
ennek fejében a részképzésben dolgozó oktatóink lehetőséget kapnak arra, 
hogy a Sqrbonne-on tanulmányozzák a francia idegennyelvként való ok-
tatását. Ez a model l természetesen nem alkalmazható valamennyi számí-
tásba vehető partner esetében. Keressük azokat a megoldásmódokat, 
amelyek alkalmazásával ez a tevékenységünk más külföldi partnerekre is 
kiterjeszthető. Szeretnénk, ha a Nemzetközi Hungarológiai Központtal 
együttműködve sikerülne ezt a lehetőséget a külföldi oktatóhelyekkel 
megismertetni és szélesebb körben alkalmazni. 

A nyelvi részképzés feladatkörében más típusú gyakorlat kialakításá-
ra is látunk lehetőséget. Ebben a tanévben megkeresett bennünket a Buka-
resti Egyetem Hungarológiai Tanszéke, ahová 10 román anyanyelvű hall-
gató kérte felvételét magyarnyelv-tudás nélkül. Számukra — az M K M Ha-
táron Túl i Magyarok Főosztálya anyagi támogatásával — kéthónapos, in-
tenzív (heti 28 órás) nyelvi kurzust indítottunk. A hallgatók előrehaladása 
biztató a bukaresti folytatást il letően. 
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A módosított alapító okirat több ponton is hangsúlyozza a hungaro-
lógia intézményeivel az együttműködést, tevékenységük elősegítését. Ezt 
természetesnek tartjuk, s a tennivalók tekintetében csak úgy tudjuk értel-
mezni, hogy az alapító nem akarja veszni hagyni a külföldi ösztöndíjak 
bizonytalansága miatt esetenként felszabaduló szellemi energiát. Az inté-
zet oktatói létszáma követte ugyan az ösztöndíjak számának csökkenését, 
ám az oktatás színvonalának veszélyeztetése nélkül nem igazodhat az 
utóbbi néhány évben tapasztalható ingadozáshoz. A szabad kapacitást 
egyrészt az önköltséges hallgatók oktatásával kötjük le. Erre rá is kénysze-
rülünk, hiszen működési költségeink nem elhanyagolható hányadát, mint-
egy 30 mi l l ió forintot, a fejlesztéseinknek pedig 100%-át a magunk ter-
melte bevételből fedezzük. Úgy tűnik azonban, hogy szellemi energiánk-
nak egyre növekvő' részét a magyar mint idegen nyelv szakmai apparátu-
sának a fejlesztésére kell fordítanunk. 

Az intézetben eddig is jelentős volt a tananyagfejlesztés, elsősorban 
belső használatra, hiszen egyedi jel legű oktatási tevékenységet folytattunk. 
A magyar nyelv oktatásához — eredetileg saját használatra — készített 
tankönyveink, pl. a "Színes magyar nyelvkönyv", vagy az "Itt magyarul 
beszélnek" azonban jó fogadtatásra találtak az intézet falain kívül is, s ma 
az üzleti alapon szerveződő nyelviskolák magyar tanfolyamainak többsé-
gében ezeket használják, sőt kérkedés nélkül elmondhatjuk, hogy elter-
jedtek a nagyvilágban. A valós helyzetképhez persze hozzátartozik, hogy 
az ilyen munkákból igen kicsi a választék a piacon. Teljes a hiány — 
ugyanakkor növekszik irántuk a kereslet — a modern információs techni-
kát, a mult imédiát alkalmazó magyarnyelv-oktató eszközökben. Ezért 
kezdtünk hozzá az előző tanév elején egy három CD-ből ál ló mult imédiás 
oktatóprogram kidolgozásához a Kossuth Kiadóval. A teljes program az 
ál lami nyelvvizsga középfokának követelményei teljesítésére teszi majd 
képessé a felhasználót. Jelenleg aggódva várjuk, hogy féléves késéssel va-
jon mi lyen technikai színvonalon hozza piacra a kiadó a sorozat első da-
rabját. Ugyanezzel a programmal — az MTA Számítástechnikai Kutató-
intézetével, a Kossuth Kiadóval és egy innovációs alapítvánnyal közösen 
— pályáztunk és nyertünk az OMFB-nél "Világörökségünk a magyar 
nyelv" címmel. Ennek keretében az MTA SZTAKI ún. videokonferenciákkal 
társítva az Internetre kívánja vinni oktatóprogramunkat. 

E kísérletjellegű vállalkozásunk mellett egyik legfontosabb felada-
tunknak tartjuk, hogy az évtizedek alatt felhalmozott oktatói tapasztalatok 
birtokában gazdagítsuk a magyar nyelv tanítását szolgáló tananyagok vá-
lasztékát f igyelemmel az oktatási formák sokszínűségére is, arra tehát, 
hogy nem csupán az intézetben meghonosodott két-, i l l . egyszemeszteres 
intenzív nyelvoktatás iránt tapasztalható érdeklődés. Indokoltnak látjuk, az 
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általános magyarnyelv-oktatás eszköztárának fejlesztése mellett a szak-
nyelvi képzés apparátusának fejlesztését is. Mindezek eredményét — 
amennyiben színvonaluk majd megfelelő minősítést kap — örömmel 
ajánljuk a hungarológiai intézményhálózat szíves figyelmébe. A fentieknek 
megfelelően tervezzük tanfolyami rendszerünk fokozatos átalakítását is. 

Úgy véljük, a szakma — benne az intézet — egyik legnagyobb adós-
sága a magyar nyelvből tehető vizsga szintenkénti követelményeinek ki-
dolgozatlansága, a magyar nyelv sajátosságait szem előtt tartó vizsgarend-
szernek a hiánya. Az állami nyelvvizsga jelenleg még működő rendszere 
olyan követelményrendszert, módszert alkalmaz, amely sokkal inkább 
tekinthető az indoeurópai nyelvek esetében bevált vizsgák elemi adaptáci-
ót is nélkülöző másolatának, mintsem egzakt magyar nyelvtudás-
mérésnek. Vizsgázók számolnak be olyan zavarbaejtő élményről, hogy 
nehezen tudták eldönteni, miből is vizsgáztak: magyarból vagy az anya-
nyelvükből. A gondokat még sorolhatnánk. Úgy hiszem ez szükségtelen. 
Nem szeretném azonban elhallgatni azt a véleményemet, hogy a problé-
mahalmaz hátterében a magyar nyelv oktatásának, mint szakmának az 
elismertségében meglévő hiányok is ott rejlenek; az a szemlélet, miszerint 
aki tud idegen nyelvet tanítani, az tudja az anyanyelvét is, aki tud idegen 
nyelvből vizsgáztatni, miért ne tudna magyarból is. Minden esetre más 
szakmai műhelyekkel, így az ELTE Központi Magyar Lektorátusával közös 
a meggyőződésünk, hogy az új nyelvvizsgajogszabály életbelépésének 
közeledtével egyre sürgetőbb ennek az adósságnak a törlesztése, a magyar 
nyelv sajátosságait szem előtt tartó, akkreditációra alkalmas vizsgarend-
szer, követelményrendszer megalkotása, amely akár egyfajta standardként 
is működhetne. Ennek érdekében elég jelentős mennyiségű kutatási fel-
adatot is el kell végezni, ami egymagában bizonnyal meghaladná az inté-
zet lehetőségeit. Épp ezért megállapodtunk az ELTE Központi Magyar 
Lektorátusával a tennivalók közös elvégzésében, megállapodásunk azon-
ban nyitott bármely más szakmai műhely előtt. Úgy hisszük, hogy ezzel az 
együttműködéssel elérhető lesz egy elméleti leg megalapozott, a gyakorlat-
ból származó tapasztalatokat is értékesítő rendszer kialakítása. 

A Hungarológiai Tanácstól azt kérjük, támogassa ezt a törekvésün-
ket. Erre nagy szükség van. A nyelvoktatás egyre nagyobb üzlet, és az üz-
leti érdekeltség egyre inkább jelen lesz a vizsgáztatásban is. Félreértés ne 
essék, nem valamiféle üzleti előny megszerzéséhez kérjük a Tisztelt Ta-
nács támogatását. Épp ellenkezőleg. A magyar nyelvből egy nemzetközi 
elismertségre igényt tartó, norma értékű vizsgarendszer kidolgozása és 
működtetése — nem szeretnék nagy szavakat használni, de úgy érzem — 
valamiképp a nemzeti önbecsülésünkkel összefüggő ügy, amiért a felelős-
séget ál lami fenntartású szakintézményeknek kell vál lalniuk. Ezek azon-
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ban aligha képesek magukra venni az összes ezzel járó anyagi terhet, pl. 
az akkreditáció tetemes költségeit. Azt gondolom, méltányos lenne, ha e 
törekvésünk sikere nem bukna el a szűkös financiális lehetőségeken. 

A magyar nyelvvizsgáról szólva ide kívánkozik egy megjegyzés. A 
dologhoz az intézetnek nincs köze, de a dolognak köze van a magyar 
nyelv és nyelvoktatás presztízséhez. Tudomásom szerint Európában ritka 
az a gyakorlat, amit az idegen nyelven képzést nyújtó egyetemeink követ-
nek, nevezetesen, hogy ismereteink szerint a pécsi egyetem kivételével 
sehol nem követelnek meg ezektől a hallgatóktól valamilyen szintű ma-
gyar nyelvtudást, i l letve nyelvvizsgát. Ajánl juk ezt a megjegyzést a Tisztelt 
Tanács figyelmébe. 

Már csupán két témáról szeretnék szólni. Ezek közül az egyik 
ugyancsak az ELTE Központi Magyar Lektorátusával közös elgondolásunk. 
Az intézetben a magyar nyelv oktatásában nagy tapasztalatot szerzett ok-
tatók dolgoznak. Kézenfekvőnek látszott, hogy felújítsuk azt a korábban 
már működött, és valamilyen előttem ismeretlen személyes oknál fogva 
megszakadt gyakorlatot, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatására ké-
pesítést szerző hallgatók az intézetben jussanak tanítási gyakorlat lehető-
ségéhez. Az intézetnek van számottevő vezetőtanári gyakorlattal rendelke-
ző munkatársa, aki tanszékvezetői szerepkörénél fogva is képes a gyakor-
lati képzéshez szükséges szakmai feltételeket megteremteni. Erről az ELTE 
illetékes vezetőjével szóban már megállapodtunk, a részletek kimunkálása 
folyamatban van, és reményeink szerint ez a munka még a tanév folyamán 
elkezdődik. 

A másik elgondolásunk várhatóan a Nemzetközi Hungarológiai 
Központtal egyre inkább elmélyülő kapcsolataink keretében valósulhat 
meg. 1996-ban, majd fél évtizedes megszakítás után újra indítottuk az 
intézet folyóiratának, az Intézeti Szemlének a kiadását. Talán az is össze-
függ a magyarnyelv-oktatás mostoha elismertségével, hogy a szakma nem 
rendelkezik szélesebb körben ismert publikációs fórummal. A Hungaroló-
gia c. folyóirat átfogóbb témakörben publikál, így nyi lván szűkebb terje-
delem juthat a nyelvoktatás szakmai kérdéseinek, mint amekkorára szük-
ség — és remélhetően igény is — lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy meg-
nyi t juk az e témában publ ikálni óhajtó, más intézményekben tevékenyke-
d ő szerzők előtt az Intézeti Szemlét, s amennyiben ez a lépés kedvező 
visszhangra talál, és a színvonal lehetővé, a terjedelmi igény pedig szük-
ségessé teszi, leválasztva az Intézeti Szemléről a magyar mint idegen nyelv 
oktatása számára önál ló folyóiratot adunk ki. A szerzőgárda toborzásában 
és a folyóirat megismertetésében számítunk a Hungarológiai Központ se-
gítségére. 
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Ugyancsak szükségesnek látjuk a magyar mint idegen nyelv oktatása 
témakörében keletkezett írások bibliográfiájának összeállítását — tekin-
tettel a számos házi kiadványra — a művek leló'helyének feltüntetésével. 
Ebben is kérjük a Hungarológiai Központ segítségét. 

Tisztelt Hungarológiai Tanács! 

Úgy vél jük, hogy tevékenységünk és terveink vázlatos bemutatása is 
meggyőző abban a tekintetben, hogy intézetünk joggal keresi új identitását 
a hungarológiai intézmények sorában. Az a tény, hogy az alapító elhagyta 
nevünkből az előkészítő jelzőt, megerősít bennünket abban a meggyőző-
désünkben, hogy tevékenységünkben egyre inkább meghatározó jelentő-
ségűvé a magyarnyelv-oktatás fejlesztésének, a határon túl i magyarság 
nyelvi fejlődését elősegítő munkának kell válnia. E feladat eredményes 
ellátásához konszolidált viszonyokra, stabilitásérzésre, tiszta jövőképre 
van szükség. Ehhez kérjük a támogatást a Tisztelt Tanácstól is. 

Tudjuk ugyanakkor, hogy számottevő belső — ma már nem szerve-
zeti, sokkal inkább szemléleti — átalakulás is szükséges. Az intézet hosz-
szú-hosszú ideig egy szinte automatikusan működő zárt rendszer részeként 
tevékenykedett, jobbára csupán belső szakmai kontroll ja működtetésével. 
Most ki kell lépnünk a nemzetközi szakmai nyilvánosság elé, s ez nem 
biztos, hogy szigorúbb, ám mindenképpen más, külső mércéhez való iga-
zodást kíván. Megkívánja a lépéstartást, az értékek továbbfejlesztését, a 
kialakult rutin meghaladását. Örömmel mondhatom, ez a folyamat megin-
dult az intézetben. 

Kérem a Tisztelt Tanácsot beszámolóm megvitatására, elfogadására, 
és amennyiben úgy látja szükségesnek, törekvéseinket erősítse meg állás-
foglalásával, megvalósításukat segítse ajánlásaival. 
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