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Magyarországi Tanulmányok Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek
(2019– 2021)
Tisztelt Közgyűlés!
A Balassi magyarságismereti ösztöndíjprogramunk az elmúlt két évben meglehetősen sok
nehézségen esett át, egyrészt szervezeti és szerkezeti átalakítások, másrészt a 2020 elején beállt
COVID-járvány beállta miatt.
Kihatással volt a 2019/20-as évadkezdésre az intézet kiköltöztetése a Somlói úti pazar székházából
két külön épületbe a kollégium és tantermek számára a város két egymástól távoleső pontján. Ez
magában is nehézkessé teszi a tanítást, ismerkedést, közös programokat.
A 2020-ban beállt pandémia nemcsak a 2019/20-as tanévet, hanem az akkor érkezett 2020-as
keresztféléves, a 2020/21-es és a mostani, 2021-es ösztöndíjas csoportok teljes képzését
mélységesen befolyásolja. 2020. március 17-én abbamaradt a tantermi oktatás és elkezdődött a
távoktatás. Elmaradtak a tanítás utáni programok, a múzeumlátogatások, koncertek, néptánc. A
kirándulások is természetesen elmaradtak. (Emiatt megszűnt a USD 650-os előfizetés feltétele is, és
idén - amennyiben a járvány alábbhagy és kivitelezhetőek lesznek a kirándulások, ingyen viszik a
diákokat). A képzést teljesen át kellett alakítani, ami lelkierőt, fantáziát és sok többletmunkát kíván
meg mind az igazgatótól, mind a tanári kartól. És jóindulatot, kitartást igényel a diákoktól.
A COVID érdekes eredményeket hozott a programon való részvétel körül. A 2019/20-as, már ott
tanuló diákok egy része márciusban, vagyis tanulmányútjuk utolsó hónapjaiban, otthagyta az
intézetet. A későbbi csoportokat a pandémia nem riasztotta el, legfeljebb többen választottak
egyéni megoldást a kollégiumi szállás helyett.
Míg az elmúlt két évben az északi félteke pályázatai jócskán meghaladják a 20-as létszámot, a
délieknél nagy nehezen jött össze a 15-ös létszám, tehát mindegyik pályázót elfogadta az intézet.
Ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy a pályázók egyre kevésbé tartják be az előirányzott
arányokat:
1919/20-ban 29 pályázó közül csak 5 nyugati, 3 keleteurópai, a többi 20 déli. A 4 cserkész között
egy ottawai, 3 argentin. A 2020-as keresztféléves ösztöndíjra összesen 18-an pályáztak, de csak 10en a déli féltekéről (4 cs.). Az 2020/21-es ösztöndíjra 39-en pályáztak, köztük 15 délamerikai. A 20
elfogadott pályázó között 13 cserkész volt, azúttal főleg San Franciscoból. A 2021-es keresztféléves
ösztöndíjat szintén18-an pályázták meg, köztük 3 argentínai cserkész. A keresztféléves pályázatok
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újabban alacsony létszáma a pandémia és a nehéz anyagi helyzet kombinált eredménye. Itt jegyzem
meg, hogy az intézet továbbra is segíti a venezuelai pályázókat, és olyanokat is befogad, akik már
nem diaszpórában, hanem Magyarországon élő menekültek. A négy kiképzési év alatt (két
szeptember-júniusi és két keresztféléves tanév) tehát 60 pályázónak nyújtott, illetve jelenleg nyújt
magyarságismereti ösztöndíjat, vagyis a 24 cserkész ezúttal a pályázók 40%-át teszi ki, ami igen
örvendetes fejlemény az eddigi átlag 25-30%-hoz képest.
Itt szeretném helyesbíteni a 2019-es közgyűlési beszámolómon leírt számadatokat A Balassi Intézet
magyarságismereti ösztöndíj programon az 1999-es kezdet óta az összlétszám a következő: 1999/00
és 2009 között 255; 2009/10 és 2017 között 224; 2017/18 és 2021 között 140, tehát összesen 619
magyarságismereti ösztöndíjat adományozott a Balassi Intézet a KMCSSZ kezdeményezésére és
külföldi koordinálásával a diaszpóra magyar származású fiataljai számára.
Már évek óta tapasztaljuk, hogy egyre több magyarul nem tudó leszármazott pályázza meg az
ösztöndíjat, ami részben a magyar állam intenzív diaszpóra-munkájának eredménye a Kőrösi Csoma
Sándor programon keresztül. Ma a KCSS-fiatalok olyan vidékekre is eljutnak, ahol eddig alig volt
közösségi élet, és tevékenységükkel óriási lelkesedést keltenek a magyar nyelv és kultúra iránt.
Ezekbe az új kisebb-nagyobb gócpontokba csatlakoztunk mi is, KMCSSZ, a diaszpóra
iskolatáborokon keresztül. Így tápláljuk a magyar fennmaradást közösen otthonról és külföldről
egyaránt.
Végül mandátumom lejártával köszönetet mondok a Szövetség vezetőségének mindenkori
bizalmáért. (Úgy látszik, 22 éves ciklusokban dolgozom, annyi ideig voltam VK.VT. és most, bár nem
végig ilyen hivatalos címmel, Magyarországi Tanulmányok VT-je.) A Balassi Intézettel való munkám,
az, hogy ezáltal hozzájárulhattam sok száz magyar származású fiatal magyarországi tanulmányaihoz,
sok örömet okozott. Ezt az örömet kívánom utódomnak, Dömötörné Hársi Sárinak is, akinek
készséggel és sok szeretettel adom át a lantot.
Jó munkát!
Dr. Némethy Kesserű Judit cscst.
Magyarországi Tanulmányok VT
New York, 2021. február 18
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