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1. A hungarológia fogalma és az oktatási tárca hatásköre 
A hungarológia fogalmáról, a fogalom tartalmáról és terjedelméről a 

tudományos kutatásban jelenleg is viták folynak. A mindennapi hungaro-
lógiai tevékenység azonban szükségessé tette egy olyan gyakorlati jellegű 
fogalom közmegegyezéses elfogadtatását, amely orientációt jelent mind a 
közigazgatás, mind a hungarológiai intézményrendszer számára. A Klani-
czay Tibor 70-es években született meghatározásához igazodó fogalom 
szerint: a hungarológia a magyarságnak mint etnikumnak, mint nemzet-
nek, mint történelmi utat bejárt társadalomnak, mint nyelvnek, mint sajá-
tos civilizációnak a kutatását, az e területekre vonatkozó tudományos is-
meretek oktatását és megismertetését jelenti külföldön. 

A fenti értelemben használt hungarológia és intézményrendszere iránti 
tárca-felelősségről az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
162/1998. (IX. 30) kormányrendelet 5/g. pontja rendelkezik, amely ki-
mondja: az oktatási miniszter „irányítja a külügyminiszterrel együtt-
működve a hungarológiai központokat, lektorátusokat és magyar 
tanszékeket, biztosítja működésük feltételeit". 

A hatáskör közvetlen gyakorlója a felsőoktatási és tudományos ügyek 
államtitkársága, amelynek az a magyarázata, hogy a kormányrendeletben 
említett oktatóhelyek a külföldi felsőoktatásban működnek és a hazai 
hungarológiai intézmények is felsőoktatási jellegűek. 

2. Előzmények 
A külföldi hungarológiai oktatás és kutatás a művelődési tárca feladat-

rendszerében a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, a nemzetközi kul-
turális kapcsolatok bővülésének eredményeként jelent meg, amikor is 
megkezdődött a tárcaközi bilaterális oktatási megállapodások keretei kö-
zött magyar vendégoktatók kiküldése a külföldi magyar tanszékekre, lek-
torátusokra. 

A 70-es évek végére, a 80-as évek elejére több, a magyar mint idegen 
nyelv tanításával, illetve a hungarológia oktatásával, kutatásával foglalkozó 
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intézmény, szervezet jött létre (pl. Nemzetközi Előkészítő Intézet, Nemzet-
közi Magyar Filológiai Társaság, Magyar Lektori Központ stb.), és a kül-

V, földi kapcsolatok is jelentősen kiszélesedtek, amelyek felvetették tárca-
szintű fejlesztési koncepció kidolgozásának az igényét. E koncepció több 
éves előkészítés után a hungarológus szakma egyetértésével jött létre, s a 
művelődési tárca miniszteri értekezlete 1985. március 11-én fogadta el. 

Az akkori programban megtörtént a hungarológia fogalmának értel-
mezése, valamint a legfontosabb fejlesztési feladatok összefoglalása. 

A koncepcióban - értelemszerűen - csak gyakorlati célzatú fogalom-
I meghatározásra kerülhetett sor, amely a bevezetőben használt fogalom-

mal összhangban úgy szólt, hogy „a hungarológia olyan tudományos 
alapokra épülő komplex tevékenység, multidiszciplináris együttes, 
tantárgy, amely a magyarságra, annak anyagi-szellemi kultúrájára, 
természeti és társadalmi körülményeire, illetve ezek történelmére és 
jelenére vonatkozó tudományos szakismereteket ölel fel". 

A fejlesztési feladatok az alábbi főbb területek köré csoportosultak: 
- a külföldi hungarológiai oktatóhelyek (hungarológiai központok, ma-

gyar tanszékek, magyar lektorátusok stb.) hálózatának további bővítése; 
- a külföldi oktatóhelyeket segítő önálló hazai szakmai-módszertani 

háttérintézmény létrehozása a Magyar Lektori Központ fejlesztése révén; 
- a tárca-döntéseket előkészítő, a hungarológiai intézmények közötti 

koordinációt ellátó miniszteri tanácsadó testület megszervezése, Hunga-
rológiai Tanács elnevezéssel. 

A koncepció a fenti súlyponti feladatok részletezése mellett jó néhány 
további tennivalót is megfogalmazott, közöttük a magyar vendégoktatók 
anyagi-munkajogi helyzetének rendezését, a magyar külképviseletek, 
magyar intézetek hungarológiai feladatainak meghatározását, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár hungarológiai referencia-szolgálatának kiépíté-
sét, a Magyar Lektori Központhoz hasonló külföldi háttérintézmények 
tapasztalatainak tanulmányozását stb. 

A döntést követően megkezdődött a program végrehajtása, amelyet ta-
karékossági intézkedések, létszámstopok, személyi változások, átszervezé-
sek stb. nehezítettek és késleltettek. A felsoroltak ellenére a terület irányí-
tásában sikerült olyan mértékű kontinuitást megőrizni és operativitást meg-
valósítani, amellyel lehetővé vált a program nagy részének végrehajtása. 

E rövid áttekintés terjedelmi korlátai miatt a teljesítés részletes értéke-
lésére nincs mód, de a terület intézményesülésének az elmúlt másfél évti-
zedben bekövetkezett mértékét az alábbiak is érzékeltetik. 
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3. A jelenlegi helyzet 

3.1. A külföldi hungarológiai oktatóhelyek hálózatának helyzete 
Külföldi hungarológiai oktatóhely (hungarológiai központ, magyar 

tanszék, magyar lektorátus stb.) általában egy-egy külföldi felsőoktatási 
intézmény autonóm döntésének eredményeként jön létre, mely döntéshez 
ösztönzést és hátteret jelenthetnek a Magyarországgal kötött kulturális, 
tudományos, oktatási együttműködési megállapodások, csereprogramok. 
Hazánknak 1998-ban 98 országgal volt érvényes elvi együttműködési 
megállapodása a kulturális kapcsolatok területén, s 48 országgal létezett 
az együttműködés konkrét formáit tartalmazó ún. csereprogram. Ezek a 
számok érzékeltetik, hogy az évezred végére milyen kiterjedtté vált az or-
szág külföldi kapcsolatrendszere. 

A hungarológiai oktatóhálózat II. világháború utáni újjáépítése a kul-
turális kapcsolatok fent jelzett bővülésével párhuzamosan, az 1985-ös 
fejlesztési koncepció hatására vett igazi lendületet. A koncepció regioná-
lis prioritásokat nem jelölt ki, hanem külföldi jelenlétünk bővítését, az 
úgynevezett extenzív fejlesztést tekintette célnak. 

E stratégia eredményeként mára egy igen kiterjedt külföldi egyetemi 
hungarológiai oktatóhálózattal rendelkezünk, amely kb. 30 ország 85-90 
olyan egyetemét és főiskoláját foglalja magába, ahol oktatják a magyar 
nyelvet és kultúrát. A megoszlás a különböző régiók között egyenlőtlen. 
Legtöbbjük Európában működik, ezen belül is Németországban (14), 
Olaszországban (9), Franciaországban (7) és a Magyarországgal határos 
országokban (13). A szomszéd országok oktatóhelyei közül 9 (Pozsony, 
Nyitra, Eperjes, Besztercebánya, Ungvár, Kolozsvár, Újvidék, Eszék, 
Maribor) magyar nemzetiségű területeken, illetve azok közelében talál-
ható, ahol jelenleg is 3,5 milliós magyar kisebbség él, és többségük je-
lentős szerepet játszik a nemzetiségi pedagógusképzésben. További négy 
(Bukarest, Belgrád, Zágráb, Ljubljana) részt vesz a nemzetiségi területek 
ellátásában. 

Az európai hálózat komoly hiányossága, hogy olyan jelentőségű or-
szágokban, mint Svájc, Spanyolország, Norvégia, Görögország, nem va-
gyunk jelen. Ezekben az országokban vagy egyáltalán nem oktatják nyel-
vünket és kultúránkat, vagy alkalmi jellegű időszakos képzés folyik. 

Ázsiában folyamatosan növekszik a hungarológia iránti érdeklődés, s 
összesen négy országban (Japán, Kína, India, Dél-Korea) működik ma-
gyar oktatóhely. Izraelben a magyar lektorátus megszervezése most van 
folyamatban. 
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Amerikában a felsőoktatási intézmények nagy száma ellenére csak há-
rom helyen vagyunk jelen: az USA-ban Bloomingtonban és New Bruns-
wickban, valamint Kanadában, Torontóban. Afrikában és Ausztráliában 
nem rendelkezünk hungarológiai oktatóhellyel, jóllehet érdeklődés mind-
két területen volna. Némi változást jelent majd a magyar lektorátus létreho-
zása a Kairói Egyetemen, amelynek előkészítése most van folyamatban. 

Az előbb felsorolt, Magyarországhoz sem jogi, sem költségvetési 
szempontból nem tartozó magyar oktatóhelyeknek hazánk jelentős szak-
mai támogatást nyújt, amelynek lebonyolítója a Nemzetközi Hungaroló-
giai Központ. 

3.2. A Nemzetközi Hungarológiai Központ ( NHK ) létrejötte, stá-
tusza és jelenlegi helyzete 

Az intézmény az 1985-ös fejlesztési program alapján jött létre 1989 
I augusztusában azzal a céllal, hogy felsőoktatási jellegű intézményként 

szakmai-módszertani támogatást, szolgáltatást nyújtson a külföldi felső-
oktatás keretei között működő magyar tanszékeknek, lektorátusoknak, 
hungarológiai központoknak. Feladatrendszerét a Művelődési Közlöny 
1989. szeptember 5-i számában közzétett alapítólevél tartalmazza. 

Jelenlegi helyzetét jól jellemzi, hogy 1999-ben már 127 millió Ft-os 
állami támogatással dolgozott, s munkatársainak száma 11 fő volt, 
amelyből mindössze 7 fő rendelkezett főfoglalkozású besorolással (jelen 
pillanatban 9 fős az intézmény személyi állománya, amelyből 6 munka-
társ főfoglalkozású). 

Az intézmény fejlődését az elmúlt évtizedben nagyon megnehezítették 
a vezetéssel kapcsolatos személyi problémák, a folyamatos költségvetési 
hiány és az a körülmény, hogy hagyományokkal nem rendelkező új fel-
adatrendszer megalapozását kellett elvégezni. A felsorolt okok következ-
ménye, hogy a Központ jelenleg mind feltételrendszerét, mind tevékeny-
ségét tekintve elmarad a hungarológiai terület támasztotta igényektől. 

Működése jelen pillanatban a következőkre terjed ki: 
a) Ellátja a külföldön dolgozó 40 magyar lektorral és vendégtanárral 

kapcsolatos szakmai, munkáltatói feladatokat, amely a vendégoktatók 
pályáztatásától kezdve a felkészítésen, az állományba vételen és a bére-
zésen keresztül az állandó szakmai kapcsolatokig terjed. 

b) Folyamatos könyv- és folyóirat-küldeményekben részesíti a külföl-
di oktatóhelyek könyvtárait. A támogatás nagyságrendjét mutatják a kö-
vetkezők: a költségvetésben szolgáltatásokra rendelkezésre álló néhány 
milliós keret alapítványi támogatásból történő kiegészítésével 1999-ben 
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kb. 4 millió forintot költött könyvküldeményekre (az összeg nem tartal-
mazza a szállítási költségeket), és 1,5-2 millió forint közötti összeget 
folyóiratra, amelynek kétharmada szállítási költség volt. 

c) A Központ számára az 1989-es alapítólevél önálló kutatási felada-
tokat határozott meg. Már az első évek tapasztalatai bebizonyították, 
hogy ez nem volt reális elvárás az intézménnyel szemben, ezért az emlí-, 
tett feladat a tudományszervezés irányába módosult. Az intézmény a 90-
es évek elején hozzákezdett a külföldön dolgozó magyar vendégoktatók 
kutatási tevékenységének megszervezéséhez, az egyes oktatóhelyek kû -
tatási eredményeinek számbavételéhez, s a hozadékukat jelentő tanulmá-
nyok, doktori disszertációk, kandidátusi értekezések saját kiadványokbai 
történő közzétételéhez. így indult el a Hungarológia és az Officina Hun-
garica című kiadványsorozat, valamint e törekvések eredményeként kap-
csolódott be az intézmény a külföldi oktatóhelyek kiadványainak megje^ 
lentetésébe (pl. Berliner Beiträge zur Hungarologie, Cahiers d'Etudes 
Hongroises stb.). 

d) Az intézmény az elmúlt évek alatt 6000 kötetes - könyvritkaságo-
kat is tartalmazó - szakkönyvtárat épített ki. Nem történt azonban meg a 
könyvtár állományának számítógépes feldolgozása és a könyvtári funkciók 
összekapcsolása a központ tevékenységének egészével. 

e) A kapcsolatépítés, kapcsolattartás az utóbbi három évben az intéz-
mény egyik legsikeresebb területe volt. Ez egyfelől a vezetés stabilizáló-
dásának, másfelől az igazgató akadémiai doktori fokozatának és vendég-
tanári múltjának köszönhető elsősorban, akit emiatt mind a külföldi ok-
tatóhelyek, mind a hazai szakintézmények partnernek fogadnak el. A 
kapcsolatrendszer bővülésének bizonyítéka például az 1998-ban a Ma-
gyarok Világszövetségével, 1999-ben az Anyanyelvi Konferenciával és 
az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával közö-
sen szervezett nyári konferencia, vagy az intézmény tudományos taná-
csának 1998-ban történt létrehozása. 

1995-től kezdődően a Hungarológiai Tanácsnak és a Központnak több 
kezdeményezése volt a magyar intézetekkel történő együttműködés ki-
alakulása érdekében, a kapcsolatok azonban nem intézményesültek. 

3.3. A Hungarológiai Tanács létrejötte, státusza és jelenlegi helyzete 
A Hungarológiai Tanács az 1985-ös fejlesztési koncepció értelmében 

alakult meg 1988 novemberében, a mindenkori művelődési miniszter 
szaktanácsadó testületeként. Az Alapszabályt az 1988. november 3-án 
tartott alakuló ülésen vitatta meg a testület, majd 1989. március 14-i ülé-
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sén fogadta el. E dokumentum szerint feladata a döntés-előkészítés és a 
koordináció az 1985-ös miniszteri előterjesztésben használt, szélesen ér-
telmezett hungarológia területén, mely fogalomértelmezésnek megfelelő-
en állítottuk össze tagságát a legfontosabb hungarológiai diszciplínák és 
hungarológiával kapcsolatban lévő intézmények képviselőiből. 

A Tanács az elmúlt tíz év alatt folyamatosan működött, amit széles 
körű dokumentációja is bizonyít. Általában évenként négy alkalommal 
ülésezett, s fórumot biztosított minden olyan hungarológiai jellegű téma 
megvitatásának, amely abban az időszakban a művelődésirányítás, illetve 
a társintézmények számára időszerű volt. Rendszeresen áttekintette pél-
dául a külföldi magyar intézetek és a hazai hungarológiához kapcsolódó 
intézmények munkatervét, véleményezte a nyári vendégoktatói konferen-
ciák programját, állást foglalt a Nemzetközi Hungarológiai Központ fel-
adatrendszerét, költségvetését, személyi változásait illetően, véleményt 
mondott egy-egy külföldi oktatóhely fejlesztésével, magyarországi támo-
gatásával kapcsolatos kérdésekben, megvitatta a hungarológia fogalmát 
stb. Az említett üléseken általában érdemi vita folyt, s az egyeztetés le-
hetősége hiányt pótolt, ezért a résztvevők többsége igényli a testület to-
vábbi fenntartását. 

ì\ Néhány éves működés után bebizonyosodott, hogy a hungarológia 
széles értelmezésén alapuló Tanács működtetése nehézségekbe ütközik, 
hiszen például a zene- vagy filmművészet külföldi képviseletével kapcso-
latos feladatokat nem tudja felvállalni. Ezért a testület később a magyar 

1 filológián alapuló külföldi egyetemi hungarológia-oktatás szaktanácsadó 
testületeként működött tovább. A fenti ok, valamint az összetételben -
halálozások, intézményi átszervezések stb. révén - bekövetkezett változá-
sok miatt a megújításra több alkalommal javaslatot tettünk a művelődési 
tárca vezetésének, de az átalakítás nem történt meg. 

Az említetteken kívül csökkentette a testület hatékonyságát az is, hogy 
a hazai államigazgatásban nem alakult ki annak a gyakorlata, hogyan 
épüljenek be a szakmai tanácsadó testületek javaslatai az államigazgatási 
döntésekbe. 

Összegezve az eddigieket, megállapítható: az elmúlt évtizedben a mű-
velődési tárca hatáskörében és irányításával megtörtént a hungarológiai 
oktatás, kutatás intézményesülése. Vagyis: kiépült az a magyarországi 
szakmai háttér, amely segíteni képes a külföldi egyetemi, főiskolai okta-
tóhelyeket. 
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Az intézményesülési folyamat eredményének tekinthető, hogy kon-
cepcionális módon, a szakma legjobbjainak közreműködésével ment vég-
be, s a munkamegosztásra és együttműködésre irányuló törekvés jelle-
mezte a rokonfunkciójú intézményekkel, így például: az Anyanyelvi l 
Konferenciával, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasággal, a Magya- | 
rok Világszövetségével stb. További eredménynek tekinthető az is, hogy 
az intézményesülési folyamat szélsőségektől mentesen, kiegyensúlyozott 
történeti-nemzeti szemlélet alapján valósult meg, még azokban az idő-
szakokban is, amikor ellentétes politikai szándékok érvényesültek. 

Nem ad elégedettségre okot az intézményesülés aránylag lassú üteme 
és a kiépült funkciók szűk keresztmetszete. A lendületesebb fejlődést 
akadályozták a kormányváltásokat, kormányátalakításokat követő kon-
cepcionális elbizonytalanodások, állandósuló átszervezési tervek, törek-
vések, valamint az anyagi, tárgyi, személyi feltételek folyamatos hiánya. 

4. A hungarológia fejlesztésének főbb irányai 
Az 1985. március 11-én elfogadott, előzőekben ismertetett koncepció 

eleget tett feladatának: másfél évtizedre meghatározta a hungarológia fej-
lesztésének, intézményesülési folyamatának irányát és kereteit. 

A közeljövőben értékelni kell a 85-ös program végrehajtását, s a ta-
nulságok figyelembevételével elkészíteni a következő évtized fejlesztési 
koncepcióját, amely meghatározza a hungarológia fogalomkörébe tartozó 
tevékenységek, a nekik keretet adó intézmények és a rendszer fenntartá-
sához szükséges feltételek fejlesztését. Egy ilyen súlyú program kidolgo-
zása természetesen csak a szakma reprezentánsainak közreműködésével 
történhet, s megvalósítására akkor van esély, ha a társintézmények egyet-
értenek vele és felzárkóznak mögé. 

A tárca később kialakítandó stratégiájához az alábbi koncepcionális 
javaslatokat tesszük: 

4.1. A hungarológia fogalmának újragondolása és a fogalomhoz 
kapcsolódó tevékenységek fejlesztése 

A hungarológia fogalmának tudományos meghatározását az elmúlt 
évtizedek során többen elvégezték Gragger Róberttől elkezdve Bibó Ist-
vánon keresztül Klaniczay Tiborig. E tudományos meghatározások alap-
ján a gyakorlatban két egymással ellentétes fogalomhasználat alakult ki: > 
egy parttalan, amely a magyar tudomány és kultúra külföldi terjesztésé-
nek egészét a hungarológia tárgykörébe sorolja, illetve egy leszűkítő, 
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amely szerint csupán a magyar filológia, sőt annak egy kis része, a ma-
gyar mint idegen nyelv oktatása tartozik a hungarológia tárgykörébe. 

A fenti felfogásbeli különbségek miatt nagy eltérések, sőt bizonyta-
lanságok tapasztalhatók a hazai szakintézmények és irányítóik kompeten-
cia-felfogásában, illetve a külföldi oktatóhelyek tevékenységében. Jól 
szemlélteti ezt a következő példa: míg a Sorbonne III. Egyetemen folyó 
hungarológiai oktatás és kutatás a szociológiára, politológiára és közgaz-
daságtudományra is kiterjed, addig a Londoni Egyetemen az a törekvés, 
hogy a jövőben csupán a magyar mint idegen nyelv nyelvmesteri szintű 
oktatása valósuljon meg az intézményben. 

Az új koncepció megalapozása során végiggondolandó: mit jelent a 
hungarológia az ezredfordulón, milyen diszciplínákat foglal magában, 
hogyan kell módszereit és eszközrendszerét korszerűsíteni ahhoz, hogy a 
korábbinál hatékonyabban segítse a magyarságkép külföldi formálását. 

A nyugat-európai és amerikai hungarológiai oktatás tapasztalatai 
alapján megfogalmazható a nemzeti érdekeinkkel is egybeeső álláspont, 
hogy a hungarológia napjainkban legelterjedtebb filológia-központú fel-
fogását differenciálnunk kell, részben úgy, hogy megnyitjuk más disz-
ciplínák, mindenekelőtt a társadalomtudományok (történelem, szocio-
lógia, politológia, közgazdaságtudomány stb.) előtt, ugyanis a piacképes 
tudás felértékelődése miatt a fejlett országokban ezek iránt van a legna-
gyobb érdeklődés. Részben pedig úgy, hogy tudomásul vesszük, sőt se-
gítjük nemzeti változatok kialakulását, hiszen a hungarológia mást jelent 
Amerikában, Nyugat-Európában, vagy a határainkon túli magyar kisebb-
ség körében. 

A*korábbinál nyitottabb, gazdagabb diszciplináris tartalmú hungaroló-
gia-felfogás kialakítása és elterjesztése csak akkor lehetséges, ha teljesül-
nek a következő feltételek: 

a) Olyan pályázatok és állami megbízások által támogatott kutatások 
indulnak az akadémiai és felsőoktatási kutatóhelyeken, amelyek többek 
között a hungarológia fogalmának történeti feldolgozására, diszciplináris 
tartalmának körülhatárolására, más nemzeti tudományokkal (pl. germa-
nisztika stb.) történő összehasonlító vizsgálatára, nemzeti változatainak 
kimunkálására, oktatási módszereinek megújítására stb. irányulnak. 

b) A hungarológia keretében a magyar nemzeti tudományok széles kö-
rének nemzetközi szintű művelése valósul meg. E nemzetközi jelleg mi-
att kívánatos, hogy a külföldi oktató-kutatóhelyek rokon tematikájú ku-
tatásai kapcsolódjanak az a) pontban javasolt kutatási programhoz. Az 
együttműködés feltételei nemzetközi projektek segítségével teremthetők 
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meg amelyre jó példaként szolgálnak a holland-magyar együttműködés 
hungarológiai projektjei. 

c) Az előzőekben jelzett korszerűsítési törekvések részeként változtat-
ni kell azon a helyzeten, hogy a hungarológia - eredményei ellenére - to-
vábbra is periferikus helyet foglaljon el a magyar kulturális-tudományos 
életben. Hogy jelentőségének megfelelő pozícióba kerülhessen, helyet 
kell kapnia abban az országimázs programban, amelyet a Miniszterelnöki 
Hivatal Országimázs Központja koordinál, ebben az évben 4,5 milliárdos 
költségvetéssel. A hungarológiai tevékenységek jelentősége abban rejlik, 
hogy a magyarsággal összefüggő objektív, tudományos ismeretek köz-
vetítésére alkalmasak, függetlenek a politikától és igen kiterjedt intéz-
ményrendszerük van külföldön. 

d) Az említett szemléletváltozásban, a hungarológia nemzetközi pozí-
cióinak javításában jelentős szerep vár a nemzetközi kulturális kapcsola-
tok irányítására. Olyan együttműködések kialakítására, bilaterális meg-
állapodási mechanizmusok létrehozására van szükség, amelyek alkalma-
sak arra, hogy a hungarológiával kapcsolatos felfogásunkat a kétoldalú 
kapcsolatok keretében képviselhessük, s a szakterület érdekeit érvénye-
síthessük. 

e) A hungarológia többször említett nemzetközi jellege miatt hazánk- ». 
nak olyan szakmai-módszertani, tudományszervezési, szolgáltatási háttér 
működtetését és folyamatos fejlesztését kell biztosítani, amely képes arra, 
hogy a külföldi hungarológusokat, hungarológiai oktató-kutatóhelyeket 
orientálja* magyarországi kapcsolataikat menedzselje, és szakmai mun-
kájukhoz sokirányú segítséget nyújtson. Ennek a hazai háttértevékeny-
ségnek az alapjait az elmúlt évek során megteremtettük. A hungarológia 
előzőkben jelzett periférikus helyzete miatt azonban szűk keresztmetsze-
tű, a külföldi igényektől messze elmaradó tevékenységről van szó, ame-
lyet - a fent jelzett törekvésekkel összhangban - tartalmában, terjedelmé-
ben és módszereiben is fejlesztenünk kell. 

A fejlesztés legfontosabb elemei a következők lehetnek: 
- A hungarológia fogalmának, diszciplináris tartalmának újragondolá-

sával párhuzamosan felül kell vizsgálni a magyar vendégoktatók kivá-
lasztásának és külföldi kiküldetésének jelenlegi gyakorlatát. Ha a hunga-
rológia tárgykörében a magyar nyelven, nyelvészeten és irodalmon kívül 
más diszciplínák is megjelennek, s nemzeti változatok kialakulásával is 
számolni kell, akkor ehhez hozzá kell igazítani vendégoktatói hálózatun-
kat. Vagyis: vendégtanári besorolású kiküldötteink között a nyelvészeken 
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és irodalmárokon kívül más tudományágak képviselőinek is helyet kell 
kapni. Az eziránti igény az oktatóhelyeken már megfogalmazódott: a Pá-
rizs III. Egyetem például közgazdász vendégtanári hely létesítésére törek-
szik, Ungvár több alkalommal jelezte néprajzos iránti igényét stb. 

- A színvonalas külföldi hungarológiai tevékenység legfontosabb fel-
tétele a megfelelő szakkönyvtár. Magyarország az elmúlt években sokat 
tett a külföldi hungarológiai könyvtárak fejlesztéséért. Ezek az erőfeszíté-
sek azonban jobbára nélkülözték az összehangoltságot és a szakszerűsé-
get. Éppen ezért az egyik legfontosabb feladat olyan hungarológiai gyűj-
tőköri szabályzat összeállítása a különböző típusú külföldi hungarológiai 
szakkönyvtárak számára, amely alapja lehet a jövőbeli szakszerű állo-
mányfejlesztésnek. További tennivaló a könyvtárak jelenlegi állományá-
nak felmérése, valamint a hálózati elérhetőség megteremtése a külföldi 
oktatóhelyek könyvtárai és a hazai nagy könyvtárak között. 

- A hungarológiai oktatás szempontjából a szakkönyvtárral azonos 
értékű feltétel a megfelelő tankönyvek, kézikönyvek kínálatának megte-
remtése magyar és idegen nyelven. A helyzet talán ezen a területen a leg-
rosszabb. Magyar nyelvkönyvel^-az^elmúlt évek alatt me%ielentekr-s--k-i-
alakult belőlük egyjszakmai szempontból elfogadhatQ^yálaszték. Néhány 
^például Kósa László írásaiból készült angol, francia és német - fordítá-
son kívül viszont alig van választék más hungarológiai diszciplínákból, 
még a legfontosabbnak tekinthető nyelvészetből és irodalomtörténetből 
sem. A helyzet tarthatatlanságát Amedeo di Francesco professzor, a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság elnöke is felvetette a tavalyi 
vendégoktatói konferencián. Szükség van tehát egy olyan tankönyv- és 
kézikönyv-program mielőbbi kidolgozására, amely számba veszi, milyen 
témákban, milyen nyelven, mely hazai és külföldi szerzők közreműködé-
sével lehetne a jelenlegi hiányt enyhítő kiadványokat megjelentetni. 

- A könyvellátás szempontjából további sürgős feladat a külföldi 
könyvkereskedelem megteremtése, amelyet korábban a Kultúra Külke-
reskedelmi Vállalat látott el. A külföldi hungarológiai oktatás számára 
nélkülözhetetlenek például a magyar nyelvkönyvek, a magyar klassziku-
sok kiadásai, Magyarország története, Magyarország néprajza, Közép-
Kelet-Európa története stb., ám ezeket a kiadványokat a hungarológusok 
külföldön nem tudják megvásárolni. Úgy véljük, ez olyan súlyú feladat, 
amelyet az oktatási tárca saját hatáskörben nem tud megoldani. Ezen a te-
rületen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM), illetve 
a korábban említett Országimázs Központnak a közreműködésére volna 
szükség. 
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- A külföldi oktató-kutatóhelyek nyomatékosan jelzik a korszerű in-
formációhordozók (CD-ROM, CD, videó, Internet stb.) iránti igényüket, 
amelyek ma már - főként Amerikában és Nyugat-Európában - az oktatás, 
ismeretszerzés szerves részévé váltak, s hiányuk az érdeklődés csökkené-
séhez vezethet. Ezen a területen mindenekelőtt a jelenlegi kínálat felmé-
résére és a hungarológia számára használható ismerethordozók eljuttatá-
sára van szükség az oktatóhelyekre, amely részben az itthonról nyújtott 
szolgáltatások, részben az e területen is kialakítandó külföldi kereskede-
lem keretében valósulhat meg. Később, az oktatóhelyek igényei alapján 
kezdeményezni kell új anyagok elkészítését, ami szintén a társintézmé-
nyek közreműködésével történhet. Jó példa erre a Magyar Rádió Doku-
mentációs Igazgatóságával kialakult együttműködés, s az ennek eredmé-
nyeként létrejövő Nemzeti Hangoskönyv, vagy az Enciklopédia Humana 
Egyesület CD-ROM sorozata, amelynek legutolsó darabja a magyaror-
szági Habsburg-uralom egy korszakát dolgozza fel. 

- A külföldi oktató-kutatóhelyeken sokirányú hungarológiai kutatások 
folynak, amelyek ösztönzése, orientálása és támogatása szempontjából 
nagy jelentősége van a publikációs lehetőségeknek. Publikációs fórumok 
mind Magyarországon, mind külföldön nagy választékban rendelkezésre 
állnak a hungarológiai tárgyú tudományos munkák magyar és idegen 
nyelvű publikálására. Ilyenek például a Nemzetközi Hungarológiai Köz-
pont Hungarológia és Officina Hungarica, vagy a Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság Hungarian Studies című kiadványai, valamint olyan, 
a külföldi oktatóhelyek által megjelentetett periodikák, mint a Berliner 
Beiträge, a Cahiers d'Etudes Hongroises stb. Ám a jelenlegi folyóirat-
struktúrát sok bizonytalanság jellemzi profil, színvonal, munkamegosz-
tás, megjelenési gyakoriság, finanszírozás, terjesztés szempontjából egy-
aránt. És az sem biztos, hogy ezek a kiadványok rátalálnak az arra legér-
demesebb szerzőkre és tanulmányokra. A fenti okok miatt a hazai folyó-
iratstruktúra felülvizsgálatára van szükség, beleértve a profiltisztítást, a 
munkamegosztást, a folyamatos kapcsolatot a szakmai műhelyekkel, va-
lamint a széleskörű publicitást biztosító terjesztést. Egyidejűleg ki kell 
alakítani annak a stratégiáját is, milyen szakmai, pénzügyi és terjesztés-
beli szerepet vállal Magyarország a külföldi hungarológiai periodikák 
megjelentetésében, amelyek egy részének fenntartása jelenleg a mi pénz-
ügyi támogatásunktól függ. 

- A külföldi hungarológusok magyarországi képzésének lehetőségeit 
(beleértve az alap- és a részképzést, valamint a tudományos és egyszerű 
ismeretbővítést célzó továbbképzést), jelenleg a bilaterális megállapodá-
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sokban megjelenő szűk keresztmetszet és véletlenszerűség jellemzi. Kü-
lönösen nagy gondot jelent ez azoknak az országoknak, ahol a hungaro-
lógus hallgatók előképzettség nélkül kezdik meg egyetemi tanulmányai-
kat, illetve ahol hungarológiából nem lehet tudományos fokozatot sze-
rezni. A leginkább hiányzó részképzés és doktori képzés lehetőségének 
megteremtése érdekében - a bilaterális megállapodások kereteinek fenn-
tartása mellett - alakuljon ki olyan típusú ösztöndíjrendszer, mint ami-
lyen a kisebbségi területen jött létre. Ennek segítségével hozzájárulhatunk 
az egyetemi képzések színvonalának emeléséhez, illetve a hungarológus 
utánpótlás kineveléséhez a külföldi intézményekbe. 

5. A hungarológiai intézményrendszer fejlesztése 
A jelenlegi helyzetről készített összefoglalóban jeleztük, hogy az el-

múlt másfél évtized alatt megtörtént a terület intézményesülése, ami egy-
felől a külföldi hungarológiai oktatóhelyek hálózatának kiépülését, más-
felől a Nemzetközi Hungarológiai Központ és a Hungarológiai Tanács 
létrejöttét jelenti. 

Az intézményrendszer az elmúlt időszakban - a fejlesztés ismertetett 
korlátai ellenére - bizonyította életképességét. Ezért a jövőben korrekciók-
kal egybekötött, felgyorsított fejlesztésre van szükség, amelynek irá-
nyai a következők lehetnek: 

5.1. A külföldi hungarológiai oktatóhelyek hálózatának fejlesztése 
A külföldi hungarológiai oktatóhelyek sem jogilag, sem fenntartás, 

működtetés szempontjából nem tartoznak Magyarországhoz. Ezért fej-
lesztésük ösztönzésére a bilaterális együttműködés keretei között adott 
jogi lehetőségek és a szakmai támogatás különböző formái használhatók 
fel. Közreműködésünk a hálózatépítésben az alábbi szempontok alapján 
történhet: 

- Költségvetési lehetőségeink engedte mértékben ösztönözzük a háló-
zat bővítését azokban a nyugat-európai országokban, ahol jelenleg még 
nem folyik hungarológiai oktatás (pl. Belgium, Spanyolország, Norvégia, 
Svájc stb.), néhány nemzetközi hírű tengerentúli egyetemen (pl! Yale), 
valamint a szomszédos országok magyarok lakta területein. De nem vol-
na célszerű elzárkózni a fejlesztések elől olyan országokban és térségek-
ben sem, ahol politikai és gazdasági okokból fontos Magyarország jelen-
léte (pl. Kína), vagy ahol kultúránk iránt megkülönböztetett érdeklődés 
mutatkozik (pl. India, Kazahsztán). 
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- A bővítéssel párhuzamosan el kell végezni a jelenlegi hálózat felül-
vizsgálatát, ami azt jelenti, hogy lektorainkat, vendégtanárainkat vissza-
hívjuk azokról az oktatóhelyekről, amelyek szakmai haszna csekély, vagy 
a fogadó egyetem nem biztosítja az oktatáshoz szükséges feltételeket. 

5.2. A Nemzetközi Hungarológiai Központ fejlesztése 
A Nemzetközi Hungarológiai Központ csak akkor válhat teljes értékű 

szakmai-módszertani, tudományszervezési és szolgáltató intézménnyé, ha 
megtartja önállóságát, differenciálja feladatrendszerét és lehetővé válik 
felgyorsított fejlesztése. Az intézmény Magyar Nyelvi Intézettel történő 
esetleges összevonása ellen érvek sokasága sorakoztatható fel. Ezek kö-
zül álljon itt az egyik legfontosabb, a tevékenységi kör problémája. Az a 
terület, amely a Nemzetközi Hungarológiai Központ kompetenciájába 
tartozik, a magyarságra vonatkozó tudományos ismeretek komplexumá-
nak külföldi egyetemi oktatását és kutatását foglalja magában, s az intéz-
mény különössége éppen abban rejlik, hogy megpróbálja e nehezen át-
fogható interdiszciplináris együttest leegyszerűsítés nélkül kezelni. A 
Magyar Nyelvi Intézet feladatkörébe viszont a jogszabályok csak a hun-
garológia egy részterületét, a magyar mint idegen nyelv oktatását utalták, 
a magyar felsőoktatásban tanuló idegen nemzetiségű fiatalok számára. 
Emellett az intézmény a határon túli magyar fiatalok felkészítését végzi a 
felsőfokú tanulmányokra. 

Az esetleges összevonás azzal a veszéllyel járna, hogy a hungarológia 
hazai háttérfeladatai leszűkülnek a magyar mint idegen nyelv oktatására, 
s ezzel elveszítenénk többéves munkával kiépített nemzetközi kapcsola-
tainkat, mivel külföldi partnereink éppen az előzőkben jelzett nyitottságot 
várják tőlünk. 

A Nemzetközi Hungarológiai Központ jövőbeli feladatai - a hunga-
rológiai tevékenységek előzőkben javasolt fejlesztése alapján - a követ-
kezőkben foglalhatók össze: 

- a vendégoktatók kiválogatásának,, felkészítésének és bérezési rend- /(£*> 
szerének felülvizsgálata, amelyhez a szempontokat a hungarológia fogai- ;w ' 
mának újragondolása jelentheti; ^J^TT"* 

- az egyes oktatóhelyekre lebontott egyéni szakmai-támogatási prog- * 
ram kidolgozása a helyi adottságok és a hungarológia egyre karaktere-
sebb nemzeti változatai alapján; 

- az oktatóhelyeknek nyújtott szolgáltatások (könyv, folyóirat, multi-
média stb.) bővítése, színvonalának, szakszerűségének javítása; 

37 



KISSNÉ PAP MARGIT 

- a külföldi partnerek igényei alapján könyvkiadási program összeál-
lítása a hiányzó magyar és idegen nyelvű hungarológiai tankönyvek, ké-
zikönyvek mielőbbi megjelentetése érdekében; 

- a tudományszervezői tevékenység erősítése, mind a vendégoktatók, 
mind az oktatóhelyek tudományos kutatásai terén; 

- az időszaki kiadványok elmúlt évben megkezdett felülvizsgálatának 
folytatása: korszerűbb folyóirat struktúra kialakítása, a külföldi folyóira-
tok támogatási rendszerének kimunkálása, honlap indítása, ismertető fü-
zet megjelentetése az intézményről; 

- a könyvtár és dokumentációs tár gyűjtőkörének véglegesítése, a töb-
bi szakterülettel történő együttműködés kimunkálása, az állomány számí-
tógépes feldolgozása és internetes elérhetőségének biztosítása, az egyes 
oktatóhelyekre vonatkozó dokumentumok szakszerű gyűjtésének meg-
kezdése. 

5.3. A külföldi magyar intézetek és a hungarológiai intézményrend-
szer kapcsolatának kialakítása 

Jelenleg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete 
alatt 15 magyar intézet működik külföldön. Az intézmények - feladat-
rendszerüket, jogi helyzetüket, fenntartásukat tekintve - alapvetően kü-
lönböznek a hungarológiai oktatóhelyektől, de tevékenységüknek vannak 
érintkezési pontjai. Az érintkezési pontok alapján indokolt az a több he-
lyen megfogalmazott igény, hogy kapcsolataikat intézményesítsük. A 
hungarológia és a magyar intézetek közötti együttműködés fontosabb te-
rületei a következők lehetnek: 

A külföldi magyar intézetek: 
- ellátják a fogadó országban dolgozó magyar lektorok és vendégtaná-

rok érdekképviseletét, diplomáciai, szakmai, technikai segítséget nyújta-
nak munkájukhoz; 

- az Oktatási Minisztérium(OM) felkérése és megbízása alapján köz-
vetítenek és intézkednek a hungarológiát érintő konkrét ügyekben; 

- arra felkészült munkatársaik részt vesznek az egyetemi hungaroló-
giai műhelyek oktató- vagy kutatómunkájában; 

- segítik a befogadó ország hungarológusait, hungarológiai intézmé-
nyeit magyarországi kapcsolataik építésében; 

- szakmai-módszertani rendezvényeket, konferenciákat szerveznek az 
egyetemi hungarológiai műhelyek oktatóinak és kutatóinak, részt vesznek 
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közös kiadványok megjelentetésében (lásd pl. a Párizsi Magyar Intézet 
jelenlegi és a Berlini Magyar Ház korábbi gyakorlatát); 

- magyar nyelvtanfolyamokat indítanak és ösztönzik a magyar nyelv-
vizsga-bizonyítvány megszerzését; j 

- bekapcsolódnak az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által irá-
nyított hungarika gyűjtésbe; 

- könyvtáraik fejlesztésénél, állománygyarapításánál munkamegosz-
tásra törekednek az egyetemi hungarológiai könyvtárakkal. 

A hungarológiai terület, illetve a magyar vendégoktatók: 
- ha az őket foglalkoztató egyetemek ehhez hozzájárulnak, részt vesz-

nek a magyar intézetek hungarológiai tevékenységében: magyar nyelv-
tanfolyamokat vezetnek, közreműködnek a hungarológiai rendezvények 
előkészítésében, hungarológiai jellegű kiadványok szerkesztésében, ma-
gyar nyelvvizsgák megszervezésében, egyetemközi kapcsolatok kialakí-
tásában stb.; 

- azokon a helyeken, ahol nem működik magyar intézet, de igény mu-
tatkozik az ilyen típusú tevékenységek iránt (pl. Zágráb, Eszék, Ljublja-
na), a magyar vendégoktatók - ha a fogadó felsőoktatási intézmény ezzel 
egyetért, s a NKÖM-től erre felhatalmazást és anyagi támogatást kapnak 
- a helyi igényeknek megfelelően alkalmanként filmvetítéseket, szerzői 
esteket, kerekasztal-beszélgetéseket, szavalóversenyeket, előadásokat stb. 
szerveznek. 

Az OM és a NKÖM között kialakuló, írásos megállapodáson nyugvó 
együttműködés lehet a további kerete a két terület közötti folyamatos in-
formáció-cserének (pl. kölcsönös részvétel a nyári konferenciákon), idegen-
nyelvű hungarológiai szakkönyvek, fordítások együttes kiadásának, a 
külföldi hungarológiai könyvtárak munkamegosztáson alapuló támogatá-
sának stb. 

5.4. A Hungarológiai Tanács megújítása 
A Hungarológiai Tanács további működésére vonatkozóan a Nemzet-

közi Magyar Filológiai Társaság és a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma is javaslatokat fogalmazott meg. Előző egy, a Felsőoktatási 
és Tudományos Tanácshoz (FTT) hasonló, államigazgatástól független 
testület felállítását kezdeményezte, utóbbi a két tárca közös koordináló 
testületét szeretné létrehozni. 

Jelenleg a hungarológia területén az Oktatási Minisztérium és intéz-
ményei mellett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és intézmé-
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nyei (OSZK, magyar intézetek), a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, az Anyanyelvi Kon-
ferencia és a Magyarok Világszövetsége rendelkeznek olyan hatáskörrel 
és kapcsolatrendszerrel, hogy az együttműködésben számolni kell velük. 
Döntés kérdése, hogy a szakterület által kétségtelenül igényelt szakmai 
tanácsadó, egyeztető fórumot a felsorolt intézmények, szervezetek közül 
ki hozza létre és ki működtesse. Bármilyen döntés szülessen is, az a meg-
oldás nem helyeselhető, hogy az új testület résztvevői között hierarchiát 
állítsunk fel, vagy egyes partnereket kizárjunk az együttműködésből. 
Márpedig egy közös, OM-NKÖM dominálta testület óhatatlanul ilyen 
veszéllyel járna. 

Kiindulva a Hungarológiai Tanács több mint tíz éves működésének ta-
pasztalataiból, valamint abból, hogy a hungarológia intézményesülése az 
Oktatási Minisztérium területén a legjelentősebb (gondoljunk a Nemzet-
közi Hungarológiai Központra és a hozzá kapcsolódó külföldi oktatóhe-
lyekre, a Magyar Nyelvi Intézetre, valamint a felsőoktatásban folyó hun-
garológiai tevékenységekre), úgy véljük, az előbb jelzett alternatívák kö-
zül szakmai szempontból az volna a legindokoltabb, ha továbbra is az 
Oktatási Minisztérium szervezné a szakmai egyeztető fórum működését. 
A megújuló testület alapja a jelenlegi Hungarológiai Tanács lehetne, a 

/következő változtatásokkal: 
- Feladata maradjon továbbra is a döntéselőkészítés és a koordináció, 

az oktatási tárcához tartozó hungarológiai oktatás, kutatás, valamint a 
kapcsolódó tevékenységek területén. (Hatáskörébe fejlesztési koncepci-
ók, nemzetközi együttműködések és projektek, kutatási és kiadványter-
vek, konferencia-programok, stb. véleményezése, háttérintézmények fe-
ladatrendszerével és költségvetésével kapcsolatos állásfoglalások, a ven-
dégoktatói pályázatok bírálata stb. tartozhatnak). 

- A partnerintézmények igényeinek megfelelően elvégezné a hungaro-
lógiai oktatással közvetlen kapcsolatban nem lévő hungarológiai elképzelé-
sek, tervek, javaslatok véleményezését is. 

- Személyi összetétele a jelenlegi Tanács szakmai szempontból legér-
tékesebb tagjainak, a partnerintézmények javaslatainak és az új feladatok-
nak a figyelembevételével alakítható ki. 

- Az elnök és a titkár személyéről - széleskörű konszenzus alapján - a 
testület működtetőjének kell dönteni. 

- Az elnökhelyettesi feladatkörrel a NKÖM, vagy az MTA képviselő-
je bízható meg. 
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6. A hungarológia költségvetési feltételeinek, finanszírozásának fej-
lesztése 

a) Az előzőkben javasolt fejlesztési elképzelések megvalósítására csak 
akkor van esély, ha a hungarológiai intézményrendszer jövőbeli támoga-
tása nem az eddigi inflációt követő költségvetési politikán alapul, hanem 
a nemzetközi kötelezettség-vállalásokhoz és a szakmai feladatokhoz iga-
zodik (az Országimázs Központ 4,5 milliárd Ft-os költségvetése bizo-
nyítja, hogy átléphetők a költségvetési korlátok); 

b) a Nemzetközi Hungarológiai Központ ez évi 145 millió Ft-os költ-
ségvetésének legalább a megduplázására volna szükség ahhoz, hogy: 

- a szakmai feladatok ellátására alkalmas munkatársakkal bővíthesse 
személyi állományát; 

- vendégoktatókat küldhessen ki a most alakuló oktatóhelyekre, illet-
ve a további segítséget igénylő tanszékekre; 

- elindítsa a tankönyv- és kézikönyv programot; 
- új folyóiratkiadási és -támogatási rendszert valósítson meg; 
- bővítse szolgáltatásait; 
c) a költségvetés korrekciója mellett tárcánknak kezdeményezni kell 

azt is, hogy a központ egyes célfeladatokra hozzájuthasson az Ország-
imázs Központ támogatásához; 

d) a megújuló Hungarológiai Tanács esetében rendezni kell a költség-
vetési feltételeket, és dönteni kell arról, hogy testület titkársága hol mű-
ködjön. 
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