
Aczél Petra
„M űvészettel és vitézséggel”

—  A Balassi Bálint Intézetről —

„A kulturális önállóság — a szellem i kultúra terén — nem  
abban áll, hogy mindentől, m i idegen, fé lénken  vagy elbiza
kodva elzárkózunk, hanem  abból, hogy positiv szellemi 
m unkánk által oda törekedjünk, hogy a világ ne csak törté
neti múltunkról, nyersterm elésim kről s nehány lovagias 
erényünkről ismerjen, de ismerjen műveltségünkről, tudo
m ányunkról is, más szóval: hogy a tudományos élet nagy 
nem zetközi munkájában egy m űvelt nem zethez m éltó részt 
biztosítsunk magunknak ”

/Trefort Ágoston/

Balassi Bálint, a vitézséggel küzdő és m űvészettel érző, verselő 
költő m unkásságának köszönhetően a m agyar irodalom  erőteljesen 
kötődött Európához. A  Spenser és Ronsard kortársaként m agyar 
virtussal, m agyar nyelven író Balassi tém ájában, költészetének fo r
m atárával egyszerre volt nem zetközi és jellegzetesen magyar. 
Ahogy angol és francia költőtársai, ő is „felszabadított valami m a
gasfeszültséget, m egnyitott valam i távlatot, am elyről a középkori 
költő  nem  is á lm odott.,A Az irodalom történészek olyan reneszánsz 
költőként értelm ezik figuráját, aki Janus Pannonius európaiságát 
idom ítja a m agyar nyelvhez, és a m agyar nyelvet emeli ezáltal a kor 
egyenrangú kultúra-hordozójává.

„Balassi Bálintban m ár a 16. században m egfogalm azódott a 
kulturális igény a m agyar irodalmi hagyomány európaibbá tételére, 
ugyanakkor az európai kultúrát is gazdagítani kívánta a hagyom á
nyos m agyar kultúra egyre hatékonyabb bemutatásával. [ ...]  A zt 
mondhatjuk, hogy a hungarológiai intézm ény első képviselője volt.

i Szerb, 1973. 277.
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[ ...]  vele született m eg az igazi irodalm i m agyar nyelv, vele erősö
dött és vált m eghatározóvá a m agyar kulturális nyitás Európa fe lé :

«Ha én is azért az m agyar nyelvet ezzel akartam  m eggazdagíta
ni, hogy m egesm érjék mindenek, hogy m agyar nyelven is m eglehet
ne ez, azmi egyéb nyelven meglehet, ez jó  akaratért nem  érdemiem, 
hogy botránkozónak híjának az emberek .»

A  feladat, am ely az új hungarológiai intézetet életre hívta, fő kén t  
ebben áll. ”2

Balassi Bálint m unkásságát m a egy intézet m űködése értelmezi 
újjá, vonatkoztatja korunkra. A m agyar kultúra éltetésére és ter
jesztésére, a hungarológia nemzetközi képviseletére 2002. január 1- 
jével létrejött a Balassi B álint Intézet a közel fél évszázados m últra 
visszatekintő M agyar Nyelvi Intézet, és az 1989-tól m űködő N em 
zetközi Hungarológiai K özpont jogutódjaként.

A  hungarológia -  vagy m ás néven m agyarságtudom ány -  fény
kora a két világháború közötti időszakra tehető, és az akkor alig 
harm inc esztendős Gragger Róbert nevéhez fűződik. Az ő egyedü
lálló kezdem ényezése nyom án a m agyar nyelv és m agyar irodalom  
korábbi oktatásának feladata kultúrm isszióvá nem esedett. A terüle
téből fájdalm asan sokat vesztő M agyarországon az állam nem zetből 
a határokon átívelő kultúm em zet kialakulásának rem ényében a 
nem zetm egtartó politika szerepe erősödött meg. A kor kultúrpoli- 
tikusai, gróf K lebelsberg Kuno, később H óm an B álint teret enged
tek a graggeri elhatározás m egvalósításának. K ulturális, jó  értelem 
ben vett külföldi propagandájuk célkitűzése a m agyarság ism ertté 
tétele, a  nem zetek versenyében M agyarország előbbre vitele volt. 
Ennek szellem ében alakította ki K lebelsberg és G ragger a külföldi 
m agyar intézetek, kulturális képviseletek, a külföldi m agyar tanszé
kek és lektorátusok rendszerét. Később, Hóm an B álint m inisztersé
ge alatt idehaza is m egalapozták a hungarológiai intézm ényhálóza
tot. A húszas évektől a kultúrdiplom ácia hatékony m űködése révén 
m egalakultak a  Collegium  Hungaricum ok (1924-ben Bécsben és 
Berlinben, 1927-ben Róm ában). 1944-ben 14 ország 38 városában 
összesen 69 m agyar kulturális és tudom ányos képviselet létezett.

2 di Francesco, 2002.117-118.
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Folyóiratok indultak, am elyek világnyelveken szóltak és tájékoz
tattak a m agyar tudom ányos kutatások eredm ényeiről (Ungarische  
Jahrbücher, Revue d ’Etudes Hongroises, The H ungárián Quarter- 
ly). A  m ásodik világháború után, 1948-tól következtek be azok a 
változások, am elyek a hungarológiai intézm ényrendszerben is 
éreztették hatásukat. A  Kultúrkapcsolatok Intézete által m eghatáro
zott kulturális diplom ácia hangsúlya szinte kizárólagosan Kelet- 
Európára tevődött át. Á talakult a m agyar m int idegen nyelv oktatá
sa is, az ide érkező diákokat nem  elsősorban a kultúra iránti érdek
lődés, hanem  m ás „diplom áciai” szándék irányította felénk. A  kül
földi diákok nagy szám a m iatt ugyanakkor sorra alakultak az 
oktatási intézm ények, köztük az 1957-ben elődintézm ényeivel 
m egalapozott M agyar Nyelvi Intézet. 1977-ben a politikai nyitás
nak köszönhetően K laniczay Tibor kezdem ényezésére alakult meg 
a N em zetközi M agyar Filológiai Társaság, am ely 2002-től m ár 
N em zetközi M agyarságtudom ányi Társaságként m űködik tovább, 
és m int ilyen a nem zetközi hungarológia ötévenként sorra kerülő 
seregszem léjének feladatát is vállalta. 1983-ban jö tt létre a M agyar 
Lektori Központ, amely 1989-től a Nem zetközi H ungarológiai 
K özpont elnevezést kapta. A  hatvanas évektől kiszélesedett a  kül
földi m agyar intézetek rendszere is. A  bővülő hungarológiai intéz
m ényrendszer azonban m ég erőteljes állam politikai felügyelet alatt 
állt, a  m agyarságtudom ány m űhelyeinek m unkája viszonylagos 
elszigeteltségben folyt. A graggeri elképzelés újraértelm ezésére 
2001-ben került sor, am ikor az Oktatási M inisztérium  által létreho
zott H ungarológiai M unkabizottság Klaniczay Tibor és Köpeczi 
B éla hungarológia-m eghatározását felhasználva a következőképpen 
ragadta m eg a hungarológia diszciplínáját: „a m agyar nem zettel 
kapcsolatos m inden kultúr hagyomány, annak megőrzése, fe jlesztő - 
se, a területre vonatkozó tudományos ism eretek oktatása és
megismertetése. ”3

Az állam i feladatvállalások és a m eghatározásban foglalt tevé
kenység elvégzésére 2002. január 1-jén m egalakult egy olyan köz
ponti szerepű intézet, am ely az ism ert kultúrintézetekhez (Goethe,

3 U jváry, 2002.
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Cervantes, British Council) hasonlóan jó  értelem ben vett nemzeti 
propagandával, a kultúra, a nyelv és a m agyarságtudom ány ism ertté 
tételével foglalkozik. A  m agyar hungarológia nem zetközi viszony
latban is magas színvonalú központjának létrehozásával biztosítha- 
tóvá válik  a m egfelelő kom m unikációs csatornák, és az információ- 
csere kódjának kidolgozása a hazai és külföldi tudom ányos 
m űhelyek, illetve elszigetelten dolgozó kutatók között.

A z utóbbi években erőteljes szándék m utatkozott arra, hogy a 
m agyar nyelv iránt érdeklődést tanúsítók ne kizárólag a szókin
csünkkel, nyelvészettel, irodalom történettel ism erkedjenek meg, 
hanem  a hungarológia olyan áfogó tudom ányággá alakuljon, amely 
a m űvelődéstörténettől a néprajzon keresztül a társadalom történetig 
közvetít ism ereteket a m agyar nyelv segítségével, elsősorban kü l
földön. M a m ár elm ondhatjuk, hogy a hungarológia interdiszcipli
náris, nemzetközi hatású és érvényű tudom ány, am ely a  nem zetkö
zileg és történetileg kialakult felfogások, gyakorlatok és elképzelé
sek összessége.

A  népszerűsítésben jelentős feladat hárul a  külföldi egyetem ek 
m agyar lektoraira és vendégtanáraira. A  lektorok feladata elsősor
ban a  m agyar m int idegen nyelv tanítása. A fogadó egyetem  igé
nyeitől függően tarthat szem inárium okat m agyar nyelvészetből, 
irodalomból, valamint a hungarológia tárgykörébe tartozó más tu
dom ányágakból .

A  vendégoktató az adott országgal kötött kétoldalú kulturális 
egyezm ény keretében tölti be állását. A  vendégtanár feladata a kü l
földi oktatóhely igényétől függően előadások tartása m agyar vagy 
idegen nyelven, szem inárium ok vezetése m agyar nyelvészetből, 
irodalomból, történelem ből, illetve a  hungarológia tárgykörébe 
tartozó más tudom ányágakból. Esetenként be kell kapcsolódnia a 
m agyar nyelv oktatásába is.

A Balassi Bálint Intézet — oktatás- és tudom ányszervezői tevé
kenységéből adódóan -  lektorokat és vendégoktatókat küld szerte a 
világon csaknem  félszáz felsőoktatási intézm énybe. Jelenleg az 
államközi egyezm ények keretében 22 ország 37 egyetem én 43 ok
tató tanít m agyar nyelvet és m agyarságism eretet. A  kiküldött lekto
rok  és vendégtanárok magas szintű szakm ai tapasztalatokkal bíró
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oktatók, sokan közülük tudom ányos fokozattal rendelkeznek a m a
gyar nyelvtudom ány vagy a m agyar irodalom tudom ány területén. A 
m agyar nyelv és kultúra oktatásán, tévesztésén túl az egyetem eken 
folyó m unka jellegétől függően könyvkiadással, hungarológiai ku
tatással is foglalkoznak. A  Balassi Bálint Intézet hirdeti meg a lek
tori pályázatot, amelynek szakm ai felügyeletében, elbírálásában is 
részt vesz.

A fentieken túl az intézet szakm ai kapcsolatban áll további lő  
ország 31 egyetem én m űködő olyan hungarológiai oktató- és kuta
tóhellyel, ahol nem  állam közi egyezmény alapján dolgozik m agyar 
kutató, vagy csak külföldi hungarológusokból áll a  tanszék. Intéze
tünk kiem elt céljai között szerepel a teljes nem zetközi hungarológi
ai intézm ényhálózatának és tevékenységének feltérképezése. Ennek 
érdekében a továbbiakban is keressük a kapcsolatot m inden olyan 
külföldi intézm énnyel és m űhellyel, ahol a hungarológiát művelik.

Az Intézet m agyarországi m űködésének keretében a szórvány
ban élő, m agyar szárm azású vagy külföldi hallgatók tanulhatnak 
m agyar nyelvet és különböző hungarológiai tárgyakat, valam int 
részt vehetnek az egy éves egyetem i előkészítőn, amely lehetőséget 
nyújt m ind a m agyar nyelvi, m ind a szaktárgyi felkészülésre. Az 
Intézetben m agyar nyelvből állam ilag akkreditált és nem zetközi 
EC L nyelvvizsgát lehet tenni. Az intézmény ellátja a határon túli 
m agyarok oktatásával és a m agyar nyelv ápolásával kapcsolatos 
feladatokat; részt vesz a határon túli m agyar és m agyar nyelvet 
oktató pedagógusok és m ás szakem berek továbbképzésében; nyelvi, 
szaknyelvi utóképzést, m agyarságismereti, kisebbségi kurzusokat 
szervez.

A határon túli m agyar m űhelyekkel való kapcsolattartás jelentős 
fórum a a Szépirodalm i Figyelő, amely által széles körű tájékozódá
si lehetőség nyílik a külhoni közönség szám ára a kortárs m agyar 
szépirodalom  és folyóirat-kínálat terén.

A  Balassi Bálint Intézet fontos célkitűzése em ellett a m agyar
ságtudomány területén folytatott publikációs tevékenység össze
hangolása. A  kutatási, szervezési, tankönyv- és tananyag-fejlesztési, 
valam int kiadói feladatok keretében tudom ányos és ism eretterjesztő
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kiadványokat jelentet meg m agyar és idegen nyelven; hungarológiai 
ösztöndíj- és tám ogatási rendszert dolgoz ki és működtet.

Az Intézet belföldön és külföldön egyaránt a m agyar nyelv és 
kultúra, a m agyarságtudom ány m inél szélesebb körű m egism erteté
se és népszerűsítése céljából kiállításokat, kulturális rendezvénye
ket, szakmai konferenciákat és ism eretterjesztő előadásokat szervez.

A sokrétű feladat kapcsolódási területeinek m egfelelően az Ok
tatási M inisztérium  háttérintézményeként szoros, operatív kapcso
latban áll a Nem zeti Kulturális Örökség M inisztérium ával és a K ü
lügyminisztériummal .

A z e tmúlt, m integy fél esztendő m űködését két tudományos 
konferencia, egy m ódszertani továbbképzés, két kiállítás és három  
kiadvány, kiadványsorozat fémjelzi.

Ez év m ájus 31-én rendeztük meg a „Nyelv és kultúra a XXL 
században"  című tudományos szimpózium ot, am elynek célja az 
volt, hogy a M agyarországon működő külföldi kulturális intézetek, 
hungarológiai tevékenységet folytató és oktató társintézm ények, a 
külföldi m agyar intézetek vezetői m egism erjék a  Balassi Bálint 
Intézet arculatát, egymás tevékenységét, valam int feltárják és ösz- 
szehangolják a szakmai, tudom ányos, kulturális együttműködés 
további lehetőségeit.

A  tanácskozás három  szekcióban zajlott a nyelvoktatás és kul
túraközvetítés feladatairól és tapasztalatairól, a m agyarságtudo
m ány lehetőségeiről és a magyar nyelv és hungarológiaoktatás 
tartalmi, módszertani kereteiről. A  tudom ányos szimpózium ra 
m eghívást kaptak a külföldi m agyar intézetek, a magyarországi 
külföldi kultúráitézetek, a tudományos és szakmai társintézm ények 
vezetői, képviselői és az egyetemek, oktatóhelyek kutatói, tanárai.

A z Apáczai Közalapítvány és a Balassi Bálint Intézet 2002. jú 
nius 28—29-én közösen rendezett konferenciát az Intézet Somlói úti 
épületében a m agyar nyelvet és a m agyarságtudom ányt a  határain
kon túl oktató pedagógusok számára, M agyarul -  határok nélkül 
címmel.

A  két napos rendezvény célja az volt, hogy a határainkon túl élő 
m agyar nyelvet és m agyarságtudom ányt oktatókkal közelebbről 
m egism ertesse a működésüket tám ogató szervezeteket; m ódszerta
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ni előadásokkal, hagyom ányos és m ultim édiás tananyagok bem u
tatásával segítséget nyújtson m unkájukhoz. A  tudományos találko
zó alkalm at adott arra is, hogy a jelenlevők egymás közötti szak
mai együttm űködése m egerősödjön.

A  Balassi Bálint Intézet 2002. augusztus 2 6 -2 7 -én rendezte meg 
évenkénti vendégoktatói és lektori konferenciáját „ARTE E T  
M ARTÉ. H ungarológia a XXL században  címmel. A konferencia 
ebben az évben különösen fontos esem énynek ígérkezett. E lsősor
ban azért, m ert ez volt az első vendégoktatói és lektori konferencia 
a jogelőd  intézetek, a M agyar N yelvi Intézet és a  Nem zetközi H un
garológiai K özpont egyesülése óta. A rendezvényt Dr. H iller István, 
az Oktatási M inisztérium  politikai állam titkára és Dr, Schneider 
M árta, a Nem zeti K ulturális Örökség M inisztérium  m űvészeti és 
nem zetközi kapcsolatokért felelős helyettes állam titkára nyitotta 
meg.

A  „Hungarológia és társtudom ányai” tém akörében elhangzott 
előadásokat a lektori, vendégtanári szakmai beszám olók, m ajd 
kerekasztal-beszélgetés követte, amelyen az Oktatási M inisztérium  
nem zetközi és tudom ányos, valam int felsőoktatási helyettes állam 
titkárai válaszoltak a felm erülő kérdésekre. A  konferencia m ásodik 
napján a külföldi m agyar intézetek igazgatói és a lektorok, vendég
tanárok eszm ecseréjére került sor, a hungarológia képviseletének, 
oktatásának tem atikus szem pontrendszerét érvényesítve.

A  kulturális, népszerűsítő program ok között szeptem ber 11-én 
került sor a M agyarországi Észt Intézet kaunisz Erdély /szép Erdély/  
cím ű kiállítására, am elyre az észt állam fő felesége, Dr. Ingrid 
Rüütel asszony, és Dr. M ádl Dalma, a M agyar Köztársaság elnöké
nek felesége is ellátogattak, előadást tartottak.

Szeptem ber 18 és 21 között az Osztrák-M agyar Akció A lapít
vány, a k-education Austria, az O sztrák Kelet- és Délkelet-Európa 
Intézet és a Balassi B álint Intézet szervezésében m agyar és osztrák 
középiskolai történelem  szakos tanárokat láttunk vendégül egy, a 
két ország közös m últját elem ző szakm ai továbbképzésen.

Hasonlóképpen ad otthont az Intézet novem ber 4-én a Határon 
Túli M agyar Tankönyvtanács szakszótárakról folyó ülésének.
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A z Intézet időről időre fotókiállítással, az év bizonyos napjaihoz 
kötődő esem ényeivel, rendezvényeivel várja az idelátogatókat. K i
állítási sorozatunk indul „A világ m agyar szem m el” címmel.

E lektronikus felületünkön, az interneten hozzáférhető honlapun
kon (w w w .bbi.huj bővebb inform ációkat kaphatnak az intézetről, 
rendezvényeinkről, tudom ányszervező tevékenységünkről, de talál
hatók ott nyelvi tesztek, szavazórovat, friss program jaink leírásai is, 
ugyanakkor egyes kiadványaink szem elvényei is olvashatóak, hasz
nálhatóak.

A Balassi Bálint Intézet N yílt N apja 2002. novem ber 28-án várja 
az érdeklődőket. A N yílt N ap nem csupán az oktatási, hanem  a 
tudom ányos, népszerűsítő tevékenységeink bem utatását is szolgálja 
majd. A  délelőtt folyam án lesz lehetőség óralátogatásra, nyelvi 
szintfelm érésre. Kora délutántól kerül sor a diákoknak és tanárok
nak szóló szakm ai-m ódszertani előadásra, próbavizsgát lehet majd 
tenni, illetve részt lehet venni idegen nyelvű kerekasztal- 
beszélgetésekben, m elyeknek tém ája a m agyar nyelv és annak ok
tatása lesz. Ism eretterjesztő előadás keretében Balassi koráról, a 
korabeli hadászatról hallhatunk, a k iállítások pedig a m agyar és a 
nem zetközi kultúra iránt érdeklődők szám ára kínálnak értékes pil
lanatokat. A  NyOt Nap zárásaként m agyar táncház várja m ajd a 
m ozogni vágyókat.

A z Intézet tudom ányos ism eretterjesztő előadássorozata, film 
klubja várhatóan januártól indul.

Balassi Bálint a hungarológiáért, a m agyar kultúráért küzd 
most, a  XXI. században, m űvészettel és vitézséggel. Az Intézet 
egyúttal új értelm et ad a  vitéz m agyar költő m agyarságának, m űvé
szetének, nemzetközi hírnevének.

Ebben az együttm űködésben pedig az egész nem zet képe és 
képviselete gazdagodhat.

158

http://www.bbi.huj


A Balassi Bálint Intézet utolérhetőségei:

Főigazgatója:
Cfm:

Telefonszám:

E-mail: 
W EB-cím

Dr. U jváry Gábor
1016 Budapest
Somlói u. 51.
209-22-55
386-00-26
bbi@ bbi.hu
ww w.bbi.hu

R ö v i d í t é s e k  é s  i r o d a l o m j e g y z é k

S z e r b
1973  SZERB Antal: A világirodalom története. Budapest,

M agvető, 1973.
D l FR ANC ESCO
2 0 0 2  Dl FRANCESCO, Amedeo: Köszöntő. In: Szépiro

dalmi F igyelő  1 (2002) 2. sz. 116—118.
U j v á r y
2 0 0 2  UJVÁRY Gábor: M agyarságtudom ány idehaza és

külföldön. A Balassi Bálint Intézetről. In: Európai 
Utas 13 (2001) 2. sz. 5-11.

159

mailto:bbi@bbi.hu
http://www.bbi.hu



