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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Mindannyian jó l ismerjük és értjük a szállóigévé vált mondatot, mi-
szerint „M inden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem". 
Bessenyei mondata magában rejti azt a gondolatot is, hogy minden nem-
zet kultúrája, vagyis - az író szavaival egy kissé szabadon élve - minden, 
„ami t a maga anyanyelvébe béhúzott", a maga teljességében csak az adott 
nemzet nyelvén érthető meg. Ez a gondolat lényeges helyet foglal el inté-
zetünk, a Magyar Nyelvi Intézet tevékenységének alapfi lozófiájában is. 

A Magyar Nyelvi Intézet (korábbi nevein: Nemzetközi Előkészítő 
Intézet, il l. Kodolányi János Intézet) közel 40 éve készíti fel külföldi hall-
gatóit a magyar egyetemeken történő továbbtanulásra. Ez alatt az idő alatt 
csaknem 20 000 fiatal tanult meg nálunk magyarul, és vált alkalmassá 
arra, hogy eredetiben tanulmányozhassa tudományos eredményeinket, 
olvashassa - sokszor lefordíthatatlan - irodalmunkat. Ez a közel 20 000 
ember kicsit magyar értelmiségivé is vált, és a vi lág legkülönbözőbb 
pont jain terjeszti a magyar kultúrát. Van-e ennél hatékonyabb, hitelesebb 
kulturális diplomácia? 

Ma, amikor a fejlettebb Európa küszöbét készülünk átlépni, ma-
gunkkal vitt értékeink csomagjában feltétlenül ott kell lennie anyanyel-
vünknek is. A mindennapi praktikumban ugyan helyettesítheti azt az angol 
vagy a német, de fenn kell tartanunk magunknak azt a nemzeti identitá-
sunkból is eredő jogos igényünket, hogy igazán mélyen, komplexen min-
ket is csak a nyelvünkön keresztül lehet megismerni. Nem hiszem, hogy 
valaha is érthetőek lennének idegen nyelven Ady Endre vagy Esterházy 
Péter művei, Cseh Tamás dalai vagy éppen a Csinibaba c ímű f i lm. Nem 
tudom, milyen orvosok képezhetők hazai egyetemeinken angolul, ha a 
medikusok gyakorlatuk során nem tudnak a beteggel anyanyelvén érint-
kezni. Egész közép-kelet-európai meghatározottságunk mélyen kódolva 

* Elhangzott 1997. október 8-án. 
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van anyanyelvünkben, és e kódok, konnotációk bonyolul t rendszere soha-
sem adható át más nyelven. A Nyugat műveltebbik fele pontosan érti ezt, 
és nem kívánja tőlünk anyanyelvünk elfelejtését a szorosabb integráció 
fejében. Ellenkezőleg, számos jele van már annak, hogy nyelvünkön ke-
resztül is szeretnének megismerni bennünket. 

Mindennek arra kell késztetnie bennünket, hogy magas szakmai 
szinten biztosítsunk lehetőséget a magyar nyelv és kultúra elsajátítására. A 
Magyar Nyelvi Intézet ezekre a kihívásokra szemléleti és bizonyos szerke-
zeti változtatásokkal igyekszik reagálni. Tevékenységi körünket komple-
xebbé téve a hungarológia oktatásához szükséges kü lönböző tananyagok 
készítését végezzük; programot dolgozunk ki a magyar mint idegen nyelv 
szakos leendő tanárok gyakorlati képzéséhez; nyári magyar nyelvi kurzu-
sokat szervezünk a szórványmagyarság gyermekei és más érdeklődők 
számára; tovább folytatjuk közismerten színvonalas tananyagfejlesztő te-
vékenységünket; és természetesen ebben a tanévben is több száz hallga-
tónkat tanítjuk magyar nyelvre, illetve készítjük fel magyar egyetemekre. 

Mindezt tesszük olyan körülmények között, amelyek a szükségesnél 
több problémát okoznak számunkra. Munkánkat egyszerre akadályozza és 
reakcióra is sarkallja a magyar valóság egészében is megfigyelhető átme-
netiség. Elfogadjuk, hogy intézetünknek részben piaci körülmények között, 
az önköltséges hallgatók tandíjaira támaszkodva kell fenntartania magát, 
de nem tartjuk teljesen indokoltnak, hogy a rendszerváltással egyidőben az 
ál lamközi ösztöndíjrendszert majdnem a nullára sorvasztotta a kulturális 
kormányzat, jelentősen csökkentve ezáltal az ilyen típusú, jó l tervezhető 
kulturális d ip lomácia esélyeit. Ugyancsak átmenetiség, pontosabban vala-
miféle vadkapitalizmusos, hallgatókért folyó konkurenciaharc és izoláltság 
f igyelhető meg a szakmánkat művelő különböző intézmények között. De 
vajon kinek használ, ha - mondjuk - intézetünk nem adja ki a kezéből 
saját, szakmailag elismert jegyzeteit, a magániskola pedig - esetleg a mi 
jegyzeteink nélkül - tőkeerős reklámmal elcsábítja a hallgatókat. Nyi lván 
egyik fél sem jár igazán jó l , beleértve a hallgatót is. De a magyar nyelv 
oktatásának ügye sem a kívánt mértékben halad előre. 

Ezért a Magyar Nyelvi Intézet keresi az egészséges konkurencián 
felül i , értelmes, kölcsönösen előnyös együttműködés lehetőségeit vala-
mennyi lehetséges partnerével. Ennek egyik első lépéseként együttműkö-
dés van kibontakozóban intézetünk és az ELTE Központi Magyar Lektorá-
tusa között abban a munkában, amelynek során kidolgozzuk az új, álla-
milag elismert magyar nyelvi vizsga követelményrendszerét. Talán szük-
ségtelen hangsúlyozni, hogy éppen a magyar nyelv jövőjéhez, igényes 
használatához is hozzájárulunk azzal, hogy idegen minták adaptálása 
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helyett végre a magyar nyelv t ipológiai sajátosságaiból ki indulva ál l í t juk 
fel az elsajátítás mérésének standard rendszerét. 

Természetesen számos más olyan kutatási, fejlesztési tevékenység is 
fo ly ik intézetünkben, amely éppen a mi sajátos aspektusunk miatt termé-
kenyen járulhat hozzá a magyar nyelv kutatásának bármely területéhez. 
Ezekről azonban később, egy nyitott szakmai konferencián szeretnék be-
számolni. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A Magyar Nyelvi Intézet folyosóin nap mint nap a mi anyanyelvün-

kön csevegnek egymással kínaiak és oroszok, svédek és vietnamiak, cipru-
siak és mongolok, skótok és japánok. Ez reménnyel tölt el bennünket a 
magyar nyelv jövőjét il letően. 

Köszönöm a figyelmüket. 

Somos Béla: 

Az imágó-kutatás néhány kérdése határon túli diá-
kok villanásnyi Magyarország-képe kapcsán* 

A téma bevezetéseként két korábbi — az 1986-os bécsi és az 1991-
es szegedi hungarológiai kongresszuson elhangzott — beszámolóra hivat-
kozom. Az 1986-os előadás az akkori Nemzetközi Előkészítő Intézetben 
tanuló mintegy hatvan ország diákjai körében végzett adatgyűjtés eredmé-
nyét összegezte. 1991-re bővült a NEI feladatköre: a nem magyar anya-
nyelvű diákok mellett 1990-től szép számmal fogadunk határon túl i ma-
gyar diákokat is. Az 1991-es szegedi beszámolóm ennek megfelelően az 
1986-os s az 1991-es adatok — országképek, hírképek — összevetését 
tartalmazta (érdekessége lehetett, hogy a két időpont között rendszerváltás 
zajlott le), másrészt a mintegy százötven Ungváron felvétel iző magyar diák 
— az országképpel kapcsolatos, „Magyarország, ma" c ímű — fogalmazá-

* Elhangzott a Nemzetközi Hungarológiai Központ Konferenciáján 1997. augusztus 27-én. 
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