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BEKÖSZÖNTŐ 

Közel negyedszázada, 1973-ban került először az olvasók kezébe a 
Nemzetközi Előkészítő Intézet folyóirata, az Intézeti Szemle. Az akkori 
előszó szerzője, Ginter Károly így írt a kiadói szándékról: "Ki szeretnénk 
elégíteni azt a jogos közlési vágyat, amely benne él oktatóinkban, szeret-
nénk, hogy az elgondolások, vélemények, nézetek az egész intézet közös-
sége előtt nyilvánosságot kapva írásos vitákban formálódjanak ..., hogy 
tájékoztatást adva a ... szakmai eredményekről ... a NEl-t ... bekapcsoljuk 
az országos és nemzetközi tudományos vérkeringésbe." 

Az 1973-ban megfogalmazott célok megvalósítása a 90-es évek má-
sodik felében is változatlanul időszerű, mi több — ha számba vesszük az 
azóta végbement változásokat az intézet életében, s mindazokat az érle-
lődő folyamatokat a magyar felsőoktatás rendszerében, amelyek alakítani 
fogják az intézet helyzetét is — e szándék beteljesítése parancsoló szük-
ségszerűség. 

A megjelent számokban lapozgatva megállapítható: az Intézeti 
Szemle értékes hagyományt teremtett. Csak sajnálni lehet, hogy tizennyolc 
szám után a folyóirat kiadása 1989-ben megszakadt. Az intézet feladatá-
nak bővülése ugyanis nem csupán belső átalakulással — és sajnos elbi-
zonytalanodással — járt együtt, hanem politikumba burkolódzó, jónak 
aligha nevezhető indulatoktól vezetve jó hírét is megkérdőjelezték, letöröl-
ték nevét, s megkísérelték, hogy a távolról szemlélődő előtt külső képét is 
bemaszatolják. Szerencsés lett volna, ha a Szemle ebben az időszakban is 
hiteles tükröt tarthatott vona a súlyos gondok ellenére is tovább folyó inté-
zeti munkának. Egy ilyen folyóiratnak — nézetem szerint — mással aligha 
pótolható szerepe, hogy napvilágra hozza mindazokat az értékeket, ame-
lyeket egy szakmai műhely aranyfedezetként halmoz fel a mindennapi, 
kívülről talán rutinszerűnek tűnő munka hátterében. 

Intézetünk immár nemcsak a magyar nyelvnek idegen nyelvként fo-
lyó oktatásával, hanem a szomszédos országok magyar népcsoportjai ér-
telmiségének képzésében vállalt tevékenységével is vitathatatlanul betago-
lódott a hungarológia intézményrendszerébe. A magyar nyelvre és a ma-
gyarságra általában vonatkozó ismeretek bővítése, feldolgozása — elsőd-
legesen az intézetben folyó képzés szempontjai szerint — alapvető oktatói 
kötelezettség, mindennapi feladat még akkor is, ha valaki reáliákat oktat. 
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Nem képzelhető el ugyanis — különösen a rendelkezésünkre álló szűk 
időkeretben — igazán eredményes, a hallgatók kellő intenzitású fejlődését 
elősegítő képzés a magyar mint idegen nyelv oktatásának alapos szakmai 
és módszertani ismerete, vagy a kisebbségbe kényszerült magyarság mű-
veltségi — elsősorban oktatási — viszonyainak elmélyült tanulmányozása 
nélkül. Ezért szorgalmazza az intézet vezetése olyan makacsul az ilyen 
irányú kutatásokat. 

Úgy vélem, az Intézeti Tanács helyesen döntött, amikor elhatározta 
a Szemle újraindítását lehetőséget teremtve arra, hogy közkinccsé váljanak 
az intézet munkatársainak eredményei, s a publikációk nyomán ne va-
lamiféle rosszízű önpropaganda, hanem a valós teljesítmény rajzolja ki az 
intézet önmagához méltó képét. 

Ehhez kívánok az Intézeti Szemle minden szerzőjének és szerkesztő-
inek sok sikert! 

Budapest, 1996. március 12. 
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