
DR. GARAMVÖLGYI KÁROLY OKTATÁSI 
MINISZTERHELYETTES ÜNNEPI MEGNYITÓJA 

Tisztelt Elvtársak, Vendégeink, kedves Barátaim! 

Engedjék meg, hogy az Intézet 25 éves fennállása alkalmából vala-
mennyiüknek tolmácsoljam a minisztérium vezetésének jókívánságait. 

Az évforduló, az ünnepi alkalom mindig visszapillantásra, összege-
zésre serkent, és arra, hogy a megtett út e mérföldkövénél a továbbhala-
dás irányát is lássuk és kijelöljük. 

Az, hogy a külföldiek szervezett intézményes oktatását 25 évvel eze-
lőtt elkezdhettük, s az, hogy e tevékenység az elmúlt negyedszázad alatt 
megerősödött és kiteljesedett, számos tényező és feltétel együttes meg-
létét kívánta. E tényezők között a társadalmi, politikai feltételek mellett a 
tudományos, a kulturális és a gazdasági feltételek a legfontosabbak. 

Ebben az Intézetben ötven-hatvan ország évente mintegy 600 diákja ta-
nulja meg a magyar nyelvet, azt a nyelvet, amelyet 200 évvel ezelőtt alkal-
matlannak tartottak a tudományok művelésére. Ezt a nyelveta latin és a né-
met nyelv hivatalos egyeduralma idején, az évszázados hódoltságok korsza-
kában a nép és ahhoz hű tudósok, pedagógusok őrizték meg. Ez az ünnepi al-
kalom így ünnepe mindazoknak, akik nyelvünk fennmaradásán, csinosítá-
sán, hajlékonyabbá tételén fáradoztak; névtelenek és ismert nevűek, költök 
és nyelvtanírók, nyelvújítók, hitvitázók és iskolamesterek, Sylvester János-
tól Kazinczy-ig, Ilosvai Selymes Pétertől Illyés Gyuláig. 

S az ünnep kapcsán szóljon a megemlékezés a magyar tudományról, 
iskolarendszerünkről, a szocialista magyar pedagógiáról, hiszen a Föld 
közeli és távoli országaiból érkező diákok többsége elsősorban nem nyel-
vünk kedvéért, hanem azért jön hozzánk, hogy a mi nyelvünkön olyan tudo-
mányos ismereteket, felsőfokú képzettséget szerezzen, aminek mind hazá-
ja, mind önmaga hasznát látja. Abban, hogy felsőoktatásunk megfelel ennek 
a kívánalomnak, -hatszáz éves egyetemi hagyományaink mellet t -része van 
annak is, hogy olyan példákra tekinthetünk és mutathatunk, mint a Bolyaiak 
és Semmelweis Ignác, mint Eötvös Loránd és Szent-Györgyi Albert. Lukács 
György és Benedikt Ottó. 

Ám hiába volna szép és gazdag a nyelvünk, élénk a tudományos éle-
tünk, megfelelően differenciált az iskolarendszerünk, ha hiányoznának azok 
a társadalmi, politikai és gazdasági feltételek, amelyek a külföldi ösztön -
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díjasok nagyszámban és szervezetten való fogadását lehetővé teszik. Hogyan 
lehetett volna az oktatás ezen formájáról beszélni a felszabadulás előtt, ami-
kor az iskolarendszert a zsákutcák, a megkülönböztetések, a falak jellemez-
ték? ! Hogyan lehetett volna egy olyan társadalomban, amelynek jelszavait 
és ideológiáját a faji, vallási és nemzetiségi uszítás jellemezte?! Hogyan 
lehetett volna a külföldi ösztöndíjasok fogadásáról beszélni a 3 millió kol-
dus országában, ahol a diplomások időnként annak is örültek, ha ínségmun-
kához jutottak?! 

A mai naphoz az utat 1917 és 1945 nyitotta meg. 
Szervesen kapcsolódik ez az intézeti ünnepség a Nagy Októberi Szo-

cialista Forradalom 60. évfordulójának közelgő országos és világméretű 
megünnepléséhez. A Nagy Október után fokozatosan kialakuló új világpoli-
tikai viszonyok, a szocializmus minden területen megmutatkozó hatása a -
lapján a gyarmati rendszer felbomlása, a fejlődő országok sorának kiala-
kulása kellett ahhoz, hogy ezekből az országokból itt és most így tanulhas-
sanak. Az ellenforradalmi elnyomás éveiben pedig a világon szinte egyedül 
a Szovjetunió adott segítséget az elnyomott országok szabadságért küzdő 
üldözött fiainak, közöttük a magyaroknak is a tanuláshoz. Ma pedig minden 
szocialista ország internacionalista kötelességének tekinti, hogy erejéhez 
mérten részt vállaljon ebből a nemes feladatból. 

25 évvel ezelőtt, tehát alig 7 évvel a felszabadulás után a romokból 
új életre ébredő Magyarország már fogadta a külföldi diákok első csoport-
ját . Elsőként éppen az akkor lángokban álló és harcoló Korea fiait s több 
európai szocialista ország ösztöndíjasait. 

A fejlődő országok fiai részére az ötvenes évek végén, a hatvanas 
évek elején nyitottunk kapukat. Az első időkben bizony megcsodáltak a bu-
dapestiek egy-egy afrikai diákot, hát még ha a külföldi diákok egy-egy egész 
csoportját látták együtt. Napjainkra azonban megszokottá, természetessé 
vált a kép. A külföldi diák hozzátartozik egyetemeink életéhez, mindennap-
jaihoz mind Budapesten, mind a többi egyetemi városunkban. 

A külföldiek számának fokozatos emelkedésében az ugrás a hatvanas 
évek második felében következettbe. Az ország gazdasági fejlődése ekkor 
tette lehetővé az adományozott ösztöndíjak számának gyors emelését. 

Az Intézet épületeinek, dolgozóinak, hallgatóinak számára vonatkozó 
statisztikai adatok jól tükrözik ezt. 1965-benegyetlen épületben, 1969-ben 
már három épületben folyhatott az oktató-nevelő munka. Az intézet állomá-
nyában dolgozó oktatók száma ötről 1971-re 60 fölé emelkedett. Napjaink-
ban csaknem eléri a százat. A hallgatók számában bekövetkezett változás 
hasonló mértékű. A hetvenes évek kezdetére elért szám kisebb-nagyobb in-
gadozásoktól eltekintve állandósult. 

A tárgyi, személyi feltételek alapjainak megteremtése után az Intézet 
kollektívája hozzáláthatott a munka tartalmi feltételeinek folytonos javításá-
hoz. Természetesen nem minden előzmény nélkül. Építhettek azokra a gya-
korlati és elvi tapasztalatokra, amelyek a korábbi években itthon és a szo-
cialista országok testvérintézményeiben már összegyűltek. Itt és most t isz-
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telettel kell megemlékeznünk azokról, akik ezt a munkát 25 évvel ezelőtt 
—úttörőként— elkezdték, s az első időben végezték. A hatvanas évek máso-
dik felétől a sajátos igényeknek megfelelően az Intézet oktatói maguk írják 
a tankönyveket és jegyzeteket. A jelen és a közelmúlt idejét hasonló alko-
tói munka szakaszaként könyvelhetjük el, és értékeljük az úttörő módszer-
tani tevékenységet. 

Az Intézet — lévén tehát a magyar idegen nyelvként való oktatásának 
egyik bölcsője és központja — az elmúlt években feladatokat vállalt a külföl-
dön oktató magyar lektorok munkájának segítésében i s . Mindezt lektori 
konferenciák s ezzel kapcsolatos kiadványok fémjelzik. 

A Nemzetközi Előkészítő Intézet dolgozóinak belső és külső kiadvá-
nyokban s egyéb fórumokon közzétett szakmai publikációi mellett az Intézet 
bővülő tevékenységi körét és feladatvállalását jelzi az 1972-ben létrejött 
Nemzetközi Diákklub. Ez a klub - az internacionalizmus és a népek közöt-
ti barátság fejlesztése jegyében — a Magyarországon tanuló külföldiek diák-
egyesületeinek kulturális, társadalmi és politikai tevékenységét hivatott 
koordinálni. 

Természetesen minden tevékenységnek és nevelési hatásnak egyetlen 
célt kell szolgálnia, azt, hogy a külföldi diákok - amellett, hogy otthonosan 
érezzék magukat, s otthonuknak, második hazájuknak tekintsék a szocialis-
ta Magyarországot, s példának a szocialista társadalmat — minél több tu-
dást, minél nagyobb képzettséget szerezzenek az itt töltött évek alatt. 

Az egyetemeken, főiskolákon velük foglalkozó tanárok munkájáról is 
meg kell emlékeznünk, akik tanulmányaik segítése érdekében fokozott figye-
lemmel, hozzáértéssel és szeretettel látják el e feladatukat i s . 

A külföldiekkel való lelkiismeretes foglalkozás fokozottabb biztosítá-
sa érdekében a Külföldi Diákok Osztálya létrehozásával bővítettük a Nem -
zetközi Előkészítő Intézet feladatkörét az elmúlt tanévben, hiszen a fejlő-
dőországok segítése mellett továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük: fogad-
ni a szocialista országok ösztöndíjasait, s ugyanígy magyar fiatalokat kül-
deni a Szovjetunió és a többi baráti szocialista ország egyetemeire és főis-
koláira. Míg a fejlődő országok diákjainak fogadásakor nálunk a szakember-
ellátásban való segítés motívuma dominál, addig a szomszédos baráti or-
szágokkalvaló kapcsolatainkban a kölcsönösség és a szocialista kooperáció 
elve a meghatározó. 

Itt kell említést tenni arról is, hogy immár több ezer azoknak a ma-
gyar szakembereknek a száma, akik az elmúlt 30 évben külföldön — legtöb-
ben közülük a Szovjetunióban—végeztek egyetemi, főiskolai tanulmányokat, 
s ma a népgazdaság és a kulturális élet legkülönbözőbb területein folytat-
nak alkotótevékenységet. Ugyanígy a világ legkülönbözőbb részein találkoz-
hatunk olyan felsőfokú végzettségű szakemberekkel, akik a tárgyalások so-
rán magyarul szólalnak meg, akik nálunk szereztek diplomát. 

Tekintve, hogy a magyar oktatási intézmények sorában a Nemzetközi 
Előkészítő Intézethez hasonló speciális feladatkört ellátó intézményt nem 
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találunk, különösen fontosak a különböző országokban hasonló tevékenységet 
végző intézetek, fakultások közötti szakmai kapcsolatok. Éppen ezért üdvö-
zöljük örömmel a meghívott vendégek között a szovjet, az NDK-beli, a bol-
gár, a lengyel és a csehszlovák társintézmények képviselőit. 

Kívánom, hogy a ma kezdődő szakmai tanácskozás valamennyi rész t -
vevője számára hasznos és gyümölcsöző legyen. A következő szakmai na-
pokprogramja legyen szerves folytatása az eddigi munkának, s kiindulópont-
ja a további, az eddigieknél intenzívebb szakmai információ-cserének. 

Pártunk és államunk a fejlődő országok iránti internacionalista köte-
lességtudatból nagy fontosságot tulajdonít az itt folyó munkának, hiszen a 
kulturális, oktatásügyi kapcsolatok fejlesztése fontos szerepet játszik a 
szocialista és fejlődő országok közötti barátság megerősítésében. 

Tisztelt Elvtársak! 
Az Intézet kollektívája iránti elismerés kifejeződése látható az elmúlt 

évek során az intézet dolgozóinak juttatott számos kitüntetésben, el ismerés-
ben. Ezek a kitüntetések - bár egy-egy dolgozó kapja kézbe - mindig az 
egész kollektívának szólnak. Munkájukat a többiekkel együtt végezve, sike-
reücet mindig az egész részeként érik el . Ha valamely oktatási intézmény-
ről el lehet mondani, hogy oktatási feladatai mellett fontos nevelési felada-
tokat is ellát, úgy a Nemzetközi Előkészítő Intézetről különösen! Hiszen 
itt teljesen új környezetben kell biztosítani a megfelelő nyelvtudást s az 
esetleges előképzettség hiányainak pótlását, távol a családtól, az otthontól. 
Tehát otthont és családot is kell helyettesíteni. Az új környezetnek és kol-
lektívának olyannyira kell e r re törekednie, hogy végbemehessen a hallga-
tókban a fiziológiás, pszihés és szociális akklimatizáció i s . Mindez a to-
vábbi tanulmányok sikerének egyik alapfeltétele. Ilyen nevelői hatások é r -
vényesítésére sohasem egy-egy ember, csakis egy igazi nevelői kollektíva 
képes. Hiszen itt — különösen az első napok, hetek korlátozott kommuniká-
ciós lehetőségei között—minden gesztusnak, minden hangsúlynak jelentése, 
meghatározó jelentősége lehet. Itt valójában mindenkinek nevelőnek, peda-
gógusnak kell lennie a szó legigazibb és legszebb jelentésében.! 

E gondolat jegyében kívánok sok sikert az Intézet régi és új dolgozó-
inak, hallgatóinak, s mindazoknak, akiknek a külföldiek oktatásával bármi-
lyen kapcsolatuk van vagy volt külföldön vagy idehaza, itt a Nemzetközi 
Előkészítő Intézetben, a főiskolákon, az egyetemeken, a különböző intéz-
ményekben vagy társadalmi szervezetekben. 
Kívánom, hogy az elkövetkező évtizedek újabb sikereket, a tartalmi munka 
színvonalának további emelkedését hozzák a következő jubileumig, s azon 
túl i s . A konferencia munkájához sok sikert kívánok. 
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