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Giay Béla 

Tisztelt Konferencia! Kedves Kollégák! 

A szervezőbizottság nevében szeretettel köszöntöm az 
I. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia résztvevőit 
és vendégeit. Tisztelettel köszöntöm Manherz Károly művelő-
dési miniszterhelyettest, Tabajdi Csabát az MSZMP KB osztály-
vezető-helyettesét és Köpeczi Béla akadémikust, a Hungaroló-
giai Tanács elnökét. Köszöntöm kedves külföldi kollégáinkat, 
a Művelődési Minisztérium megjelent munkatársait, a hazai fel-
sőoktatási és tudományos intézetek képviselőit, a magyar ven-
dégtanárokat és lektorokat. 

Húsz évvel ezelőtt 1969-ben került sor az első magyar 
lektori konferenciára Budapesten. A magyar vendégoktatók 
szakmai tanácskozását eddig hét alkalommal rendeztük meg. E-
zek a konferenciák lehetőséget biztosítottak az oktatási ta-
pasztalatok megvitatására, az intézményi és személyi kapcso-
latok erősítésére, és ösztönzést adtak a hungarológia nemzet-
közi műveléséhez. Az elmúlt két évtizedet a hungarológia ok-
tatásának és kutatásának korábban nem tapasztalt fellendülése 
jellemezte. Számottevően növekedett a külföldi felsőoktatási 
intézményhálózat, és sorra alakultak azok a hazai szervezetek 
és intézmények, amelyek társadalmi, tudományos vagy szakmai 
célokból indíttatva részt vesznek ennek a tevékenységnek a 
szervezésében és támogatásában. Itt mindenekelőtt az Anyanyel-
vi Konferenciára, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságra, 
a Magyar Lektori Központra és a Magyarságkutató Intézetre u-
talunk. 
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Napjainkban a hungarológia oktatása már három konti-
nensre terjed ki, és 29 országban 96 egyetemen folyik. A 
szervezeti keretek, amelyben ezt a tevékenységet végzik, 
rendkívül differenciáltak, az oktatási célok és a tartalmi 
mutatók is nagyon eltérőek. A főfoglalkozású hungarológus 
oktatók száma külföldön megközelíti a háromszázat, a hallga-
tóké a négyezret. 

Az elismerésre méltó eredmények, az extenzív fejlődés 
számadatai és biztató tendenciái mellett számos gond és rég-
óta megoldatlan szakmai probléma nehezíti az oktatás helyze-
tét. Elég csak a tankönyv-és jegyzetkészítésre, a hallgatók 
részképzésére vagy az oktatók továbbképzésére utalnunk. 

Amikor három évvel ezelőtt a legutóbbi lektori konfe-
rencián megállapodtunk abban, hogy 1989-ben nemzetközi ta-
nácskozást szervezünk, akkor az a felismerés is motivált ben-
nünket, hogy a hungarológia-oktatás további céltudatos fej-
lesztéséhez, az előttünk álló feladatok megoldásához minde-
nekelőtt a szakmai kapcsolatok, az együttműködés erősítésére 
van szükség, amelynek megfelelő szervezeti keretet is kell 
adni. így született meg az elhatározás a szakma legszélesebb 
fórumának, a nemzetközi hungarológia-oktatási konferenciának 
az összehívására. Ugy vélem, hogy meg kell alapoznunk a hun-
garológia külföldi egyetemi oktatásának új fejlődési szaka-
szát. Ehhez többek között differenciált oktatási stratégiák 
kidolgozására, hatékony módszerekre, korszerű eszközökre, a 
különböző oktatási célokhoz és egyetemi elvárásokhoz jól al-
kalmazkodó tananyagokra van szükség. Ez a folyamat az érde-
kek kölcsönös tiszteletben tartása mellett a komplex hely-
zetfeltárással kezdődhet meg, amelynek autentikus fóruma le-
het ez a mostani tanácskozás. 

Tisztelt Kollégák! Konferenciánk szakmai és tudományos 
jelentőségét mutatja, hogy azon 22 országból közel l5o meghí-
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vott szakember, köztük a hungarológia számos kiemelkedő kép-
viselője vesz részt. A konferencián négy szekcióban több mint 
7o előadás fog elhangzani a hungarológia-oktatás elméleti, 
történeti, nyelvészeti és módszertani kérdéseiről. 

örömmel tölt el bennünket, hogy ennek a tanácskozásnak 
helyet adhattunk és köszönjük, hogy önök elfogadták meghívá-
sunkat. 

A konferencián két szűkebb szakmai megbeszélésre is 
sor kerül. Megtartjuk a magyar vendégtanárok és lektorok szo-
kásos évi munkaértekezletét, és kerekasztal beszélgetést foly 
tatunk a hungarológiai központok működésének eddigi tapaszta-
latairól. A tanácskozás programját könyvkiállítás, grafikai 
kiállítás, videobemutató és az Állami Népi Együttes műsorának 
megtekintése egészíti ki. A konferencia valamennyi résztvevő-
jét szeretettel várjuk ma este hét órára az együttes székhá-
zában tartandó fogadásra. 

A mai délután fontos eseménye lesz a Hungarológus Ok-
tatók Nemzetközi Társaságának alakuló közgyűlése. Kérjük, 
hogy azok a kollégák, akik a társaság munkájában részt kíván-
nak venni, töltsék ki a belépési nyilatkozatot, és juttassák 
el a titkársághoz. 

Befejezésül konferenciánk résztvevőinek szakmai sike-
reket, inspiráló vitákat, kapcsolatokat erősítő alkalmakat 
kívánok. 

Szeretnénk, ha külföldi vendégeink jól éreznék magukat 
az üj, demokratikus arcát kereső Magyarországon. Köszönöm a f 
gyelmüket. 


