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A
kozmopolita szemléletû súlyponto-
zás nemegyszer aránytalanságokat
teremt(het) a nemzeti–etnikai érté-

kek rovására, s ebben a helyzetben is érvé-
nyes a megfordíthatóság. Jól tudjuk, a je-

lenkor sok szempontból értékválságban
van, s mértékeltolódással küzd, ezért nem
könnyû ilyenkor arányosságokat pártolni.
Úgy gondoljuk, mégis szükség van rá, ha
a valóságtól, a tényektõl nem akarunk túl-

Vagyis az oktató ne kizárólag normakö-
vetõ magatartást sugalmazzon, hanem en-
gedjen – ha a téma megkívánja – tág teret az
egyéni erõfeszítéseknek is, közelebb hozva
ezáltal nemcsak az adott tananyagot, de leg-
jobb esetben a személyiségben bekövetke-
zõ tartós fordulat által a diák egész további
életvitelét is az irodalomhoz. (4)

Nem osztom teljes mértékben azt az állás-
pontot, miszerint amíg a mûvészet csupán
egyfajta menedéket, pótlékot jelent az élet
valósága helyett, addig nem érvényesülhet
maradandóan a nevelés valóságos feladata
sem, hiszen számos esetben éppen valami-
lyen sorsdöntõ fordulat hozza közelebb az
egyént a mûalkotáshoz, legyen szó akár iro-
dalmi, akár képzõmûvészeti vagy zenei pro-
duktumról.

Nézetem szerint a lényeg korántsem eb-
ben rejlik, hanem abban, hogy a megfelelõ,
a diákot elõtérbe állító, annak személyes
igényeit és elvárásait tudomásul vevõ taná-
ri hozzáállás az egyik leghatékonyabb esz-
köze, illetve módja a tanítás-tanulásbeli si-
kerek elérésének, valamint a mûvészet kö-
zelebb hozásának a mindennapokhoz.

„Az élet mûvészete szempontjából egy
ember számára nincsen vége a tanulásnak,
minden fejlõdés továbbmegy, mivel életünk
során állandóan új tapasztalatokkal, sike-
rekkel és kudarcokkal kerülünk szembe…
Érzelmi életünk tudatos befolyásolása a leg-
lényegesebb momentum… ahhoz, hogy
döntsünk az önfenntartás és a másikhoz va-
ló odafordulás között.” (5)

(1) Az olvasás anatómiája – Szociológiai tanulmá-
nyok. Szerkesztette: KAMARÁS I.–HAJDÚ RÁFIS G.
Gondolat Kiadó, Bp. 1982.
(2) ANCSEL ÉVA: Mûvészet, katarzis, nevelés. A pe-
dagógia idõszerû kérdései hazánkban. Tankönyvkiadó,
Bp. 1970.
(3) ZRINSZKY LÁSZLÓ: Pedagógusszerepek és vál-
tozásaik. ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Bp.
1994.
(4) Az olvasás anatómiája…, i. m.
(5) Magatartásminták – azonosulás. Szerkesztette:
ZRINSZKY LÁSZLÓ. Gondolat Kiadó, Bp. 1978.

Szabó Eszter

A kultúraközvetítés lehetõségei
filológiai szakon

Új szlovákiai hungarológiai mûhely

Mai világszemléletünk egyik fő iránya az európaiság igénye az élet
minden területén, legyen az politika, gazdaság, tudomány vagy

kultúra. A különböző szférákból eredő információk nagyban
befolyásolják praktikus életvitelünket, és nagymértékben módosítják

gondolkodásunkat, azaz kialakítják ezredvégi személyiségjegyeinket.
A médiáknak, illetve az internetnek köszönhetően szabadabb az

átjárás az egyik információhalmazból a másikba, s az új lehetőségek
újabb igényeket szülnek, és fordítva. Így van ez a szellemi élet minden

területén, a kultúraközvetítés minden szintjén.



zottan elrugaszkodni. A fentieket beveze-
tõnek szántuk szûkebben vett mondaniva-
lónkhoz, amely hiánypótlásról és hagyo-
mányteremtésrõl szól a kultúrakövetésben,
szlovákiai magyar viszonylatban, felsõok-
tatási szinten, filológiai szakon s az elhiva-
tottság  jegyében.

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem
nyolc karral mûködik: a humán tudomá-
nyok, a természettudományok, a politikai tu-
dományok és nemzetközi kapcsolatok kará-
val; továbbá közgazdasági, pénzgazdálkodá-
si, jogi és filológiai karral. Közülük szlová-
kiai magyar közeg-
ben, a magyar szak-
nak köszönhetõen, tán
legismertebb a Filo-
lógiai Kar, amely a
maga nemében egye-
düli Szlovákiában. A
kar elsõdleges célki-
tûzése: nyitni az eu-
rópai szellemiség irá-
nyába, mindamellett
megõrizni és átadni az
oktatott nyelvek, iro-
dalmak, kultúrák spe-
cifikus értékeit. E ket-
tõs célzat törvénysze-
rûen kétirányú szer-
vezést és fejlesztést
von maga után, amely
alatt értenünk kell:
egyfelõl az idegen-
nyelv-oktatás egyre
szélesebb, egyre bõvülõ skáláját, másfelõl a
nyelvi ismeretek elsajátításán túl az egyete-
mi szintû nyelvtudományi és irodalomtu-
dományi felkészítést. A kettõs cél megjele-
nése nem véletlen, hiszen eredõje lett a tár-
sadalmi élet diktátumának, ugyanis komoly
hiány mutatkozik tolmácsokban, szakfor-
dítókban, mûfordítókban. Ezen túl az élet jó
néhány területén érvényre jutott egy érték-
építõ tendencia, így például az oktatásban az
elit képzés gondolata, amelynek megvalósí-
tására megfelelõ módus az elmélyült filoló-
giai képzés és stúdium. Az 1997-ben
megalakult kar ma már biztosítja a szlovák,
angol, német, magyar, orosz, ukrán, len-
gyel, francia, olasz, spanyol, portugál, latin

és arab nyelv, illetve szak oktatását. Kézen-
fekvõ, hogy a kultúraközvetítés ilyen közeg-
ben nemcsak lehetõség, hanem igény és kí-
vánalom. A filológus hallgatónak nemcsak
joga, hanem kötelessége is a szellemi érté-
kek megismerése és továbbadása. Az ilyen
irányú képzésnek ez az alapvetõ küldetése
egyrészt benne foglaltatik, másrészt fokoza-
tosan beépül az oktatás belsõ strukturális
rendjébe, s érvényre jut mind a tolmács- és
fordítóképzésben, mind a tudósképzésben.

A magyar filológia szakon az oktatás a
Finnugor és Balti Nyelvek Tanszékén folyik

(ebben a tanévben a
német nyelvvel páro-
sítva). Úgy tervezzük,
hogy a jövõben a ma-
gyar szak több más
nyelvszakkal is kom-
binálható lesz, így
szlovák, angol, fran-
cia és olasz nyelvvel;
más irányban a tan-
szék bõvíti a finnugor
nyelvek stúdiumát is,
elõször a finn, majd
az észt nyelvvel.
Mindez színesíti pro-
filunkat, s egyben
összetettebbé teszi a
munkaszervezést, de
úgy véljük, motiválja
és hatékonyabbá teszi
egy filológiai oktatói
és tudományos mû-

hely mûködését szlovákiai magyar viszony-
latban. Igyekszünk egy sajátos filológiai
jelleget kialakítani a tanszéken belül is, s a
kar többi tanszékével együttmûködve is. Ez
a tendencia már a képzés kezdetén megje-
lenik egy ún. „közös alap diszciplínasor”
beiktatásában. Ezek a következõk: Beve-
zetés a nyelvtudományba; Bevezetés az iro-
dalomtudományba; Bevezetés a fordításel-
méletbe; Latin nyelv. A továbbiakban ál-
landó jelleggel érvényesül az összehasonlí-
tó szempont és szemlélet mind a nyelvtudo-
mányi, mind az irodalomtudományi diszcip-
línák ismeretanyagában. Különösen gon-
dos szelekciót igényel (esetünkben) a Beve-
zetés a magyar kultúrába tárgy hungariszti-
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A besztercebányai egyetemen
prioritása van az ötéves kétszakos

magiszteri képzésnek, amely a
nappalin (tehetségesek esetében)
bővíthető egy harmadik szakkal,
négyéves stúdiumban, a második

évfolyamtól kezdődően. Ugyancsak az
ötéves magiszteri szakoktatás

biztosítja a harmadik évfolyamtól
kezdve a tudományos kutatók, a

doktoranduszok előképzését is, akik
feltehetőleg felsőfokú intézményekben

oktatnak majd, vagy tudományos
intézetek dolgozói lehetnek a jövőben.



kai, illetve hungarológiai ismeretanyaga.
Minden évfolyamra jellemzõ, hogy az elmé-
leti diszciplínákon túl nagy számarányban
fordulnak elõ a gyakorlati órák, így például
a konszekutív és szimultán tolmácsolás, a
szakfordítói gyakorlat, a szépirodalmi (lírai,
epikai, drámai) szövegek fordítása, stilisz-
tikai, kommunikációs, nyelvhelyességi és
helyesírási gyakorlatok, s nem kis hang-
súllyal a lexikográfia elméleti és gyakorla-
ti ismeretei. Úgy gondoljuk, kellõ arányok-
ban, megfelelõ óraszámban oktatjuk mind a
nyelvtudományi alaptárgyakat, mind a ma-
gyar és világirodalmi
ismeretanyagot. A fel-
sõbb évfolyamokban
választható tárgyként
specifikusabb tudo-
mányágak ismeret-
anyaga is megjelenik
egy átgondolt bontás-
ban, így például a
néprajz, a dialektoló-
gia, az onomasztika,
a szociolingvisztika,
a drámaelmélet, és a
számítógépes kom-
munikáció. A fent em-
lítettek elõrevetítik azt
a törvényszerûen be-
következõ gondunkat,
hogy egyre több ok-
tatóra, kutatóra, illet-
ve gyakorlati szakem-
berre lesz szükség
mind a tanszéken, mind a karon.

A besztercebányai egyetemen prioritása
van az ötéves kétszakos magiszteri képzés-
nek, amely a nappalin (tehetségesek eseté-
ben) bõvíthetõ egy harmadik szakkal, négy-
éves stúdiumban, a második évfolyamtól
kezdõdõen. Ugyancsak az ötéves magiszte-
ri szakoktatás biztosítja a harmadik évfo-
lyamtól kezdve a tudományos kutatók, a
doktoranduszok elõképzését is, akik feltehe-
tõleg felsõfokú intézményekben oktatnak
majd, vagy tudományos intézetek dolgozói
lehetnek a jövõben.

Az egyszakos magiszteri képzés levele-
zõ formában jutott érvényre, fõleg a munka
mellett továbbtanulni szándékozók igénye

alapján. Néhány szakon már megnyílt a há-
roméves bakkalaureátusi stúdium, s ez is
bõvül az érdeklõdés függvényében. Ebben
új elem, hogy ha a hallgató megfelelõ tanul-
mányi eredményeket ér el, a negyedik, ötö-
dik évfolyamon folytathatja tanulmányait,
így lehetõséget kap a magiszteri diploma
megszerzésére is. Mivel a civil szféra nem-
csak minõségi, hanem mennyiségi tekintet-
ben is nagyigényû a tolmácsolás és fordítás
szakembereit illetõen, a kar végzõseinek
aligha van félnivalójuk professzionális kitel-
jesedésüket illetõen. A turizmus, a diplo-

mácia, a kül- és belke-
reskedelmi érdekelt-
ségek, a médiák, az
állami és magánválla-
latok egyre nagyobb
mértékben igénylik
idegen nyelv(ek)et
kellõ szinten ismerõ
s z a k e m b e r e k e t .

Oktatóink termé-
szetesen kiveszik ré-
szüket a tudományos
kutatásból is. A besz-
tercebányai Filológiai
Karra jellemzõ az
egyes tanszékek köz-
ti támogató együttmû-
ködés. Ha valamely
szakmai célzat meg-
kívánja, s adott a
szakembergárda és a
megfelelõ kutatói

program, összeállhat a tudományos team.
Így tanszékünk két irodalmár docense az
elkövetkezõ idõszakban a Szlovakisztika
Tanszék kutatói programjában is részt vesz,
amelyben az irodalomtudomány módszerta-
ni kérdései adják a vizsgálandó témakört.
A tanszék önálló kutatói programját pragma-
tikusabb céllal állítottuk össze, a téma: A ma-
gyar filológus szakképzés nyelvi és irodal-
mi kommunikációja. Ezen belül bevallottan
elsõdleges szándékunk a hiányzó tanköny-
vek és tansegédletek megírása és elkészíté-
se. Eredményeinkrõl azonban csak egy–há-
rom év múlva tudunk beszámolni.

Említést érdemel még az a néhány tudo-
mányos összejövetel, amelyeket a közeljö-
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A jövőre gondolunk elsősorban,
amikor a doktoranduszképzés

tervezetét is érvényesíteni szeretnénk a
hároméves nappali és a négyéves

levelező formában. Hazai és külföldi
(elsősorban magyarországi)

szakemberek jelentik a megfelelő
színvonalú képzés garanciáját, hogy

tehetséges hallgatóink tudományos
előmenetelre is számíthassanak. A
választott idegen nyelvi felkészítés

megoldható a karon belül, 
a szakképzés pedig a belső 
és külső oktatói segítséggel.



võben szándékozunk szervezni. Ez év júniu-
sában a Filológiai Karon egy nemzetközi ta-
nácskozás kerül megrendezésre A fordítás és
tolmácsolás elmélete címmel. Ugyancsak
júniusra esik Az ifjú filológusok konferen-
ciája, amelyen fiatal kollégák és egyetemi
hallgatók részvételével számolunk. Tanszé-
künk ez év októberében tervez egy nem-
zetközi szimpóziumot Az összehasonlító
nyelv- és irodalomtudományi vizsgálódás
korszerû aspektusai címmel. Minden rendez-
vényünkre várjuk a külföldi és hazai szak-
embereket.

Figyelemre méltó kezdeményezés az is,
hogy a hallgatók részére nemcsak az egye-
tem, hanem a Tolmácsok és Mûfordítók
Egyesülete is tervez elõadás-sorozatot, sze-
mináriumokat, amelyeken önkéntes alapon
történik a részvétel. Nagy érdeklõdés van ez
iránt, tudniillik elismert külsõ és belsõ szak-
embereket kérnek fel az elõadásokra, s a
programot is kreatívan módosítják a sajátos
igények és a kért témák függvényében. Szól-
nunk kell arról is, hogy a kar vezetése kü-
lönös figyelmet szentel a tankönyvek kiadá-
sának, mert a tankönyv- és egyéb szak-
könyvtári állomány a jelenben és jövõben
egyaránt alapvetõen fontos a hallgatók szem-
pontjából. Az eddig megjelent egyetemi
jegyzetek mellett  az orosz, az ukrán, az
arab nyelvû szkriptumok után, már 1998-ban
napvilágot látott a Bevezetés a magyar hang-
tanba címû is.

A kar oktatóinak nem kis büszkeségére a
múlt évben indult a Filológiai Revü
(Filologická Revue), amely az egyetlen ilyen
jellegû szakfolyóirat Szlovákiában. A ne-
gyedévenként megjelenõ kiadványban a
publikációk nemcsak szlovák nyelvûek, ha-
nem bármelyik nyelven íródhatnak. Ez a
tudományos szemle nem csupán a kar okta-
tóinak a publikációs fórumaként értelme-
zendõ, hanem jóval tágabban, ugyanis más
felsõoktatási intézmények és tudományos in-
tézetek kutatási eredményeit is rendszeresen
közölni kívánja. Egyébiránt a kar szellemi-
ségébõl adódik az européer magatartás kul-
tiválása, a nyitottság és tolerancia igénye
mások és a másság iránt. Folyamatosan és
tudatosan építjük kapcsolatainkat mind a
hazai, mind a külföldi felsõfokú intézetek-

kel, mint például a piliscsabai Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemmel, az egri
Eszterházy Károly Tanítóképzõ Fõiskolá-
val vagy a szegedi Juhász Gyula Tanárkép-
zõ Fõiskolával. Igyekszünk kapcsolatot te-
remteni olyan intézményekkel is, amelyek
enyhíthetik az egyik legnagyobb gondot,
az anyagi problémákat.

A tanszék oktatói különösen odafigyel-
nek arra, hogy a hallgatókat egyre elmélyül-
tebb munkára és hatékonyabb tanulásmód-
szerekre sarkallják. Ennek egyik lehetõ-
ségét a gyakori könyvtárhasználatban, azaz
a permanens olvasásban, a memoriterek
alkalmazásában, a hazai és külföldi tanul-
mányutakban, versenyekben látjuk; a má-
sik lehetõség a tudományos diákköri kon-
ferenciára való felkészítésben, illetve fel-
készülésben rejlik. A tudományszak anya-
gából adódó témákon túl, hangsúlyozot-
tan gondolnunk kell a tolmácsolás- és for-
dításelmélet, valamint gyakorlat kérdései-
re, az összehasonlító eljárások különbözõ
módjaira a nyelvtudományon és az iroda-
lomtudományon belül. Igaz, szükséges még
néhány szemeszternyi érlelõdés e tekintet-
ben, ezek a kívánalmak azonban, fõleg vé-
giggondolás céljából, már megjelennek a
kiírt tudományos diákköri témákban. (Pél-
dául konkrét irodalmi mûvek komplex
összehasonlító elemzése; Balassi-versek
szlovák fordításának konfrontatív nyelvi
vizsgálata; Az irodalmi stilisztikum értéke
és fordíthatósága; Nyelvi kommunikáció:
diskurzuselemzés; A szleng és a fiatalok be-
szédkultúrája; A diákok szókincsének vizs-
gálata; A magyar és szlovák nyelv hangál-
lományának összevetése.) Egyértelmû,
hogy sokat nyom a latban a hallgatók által
hozott, javasolt téma is, ha szakszerûsé-
gében megfelelõnek tekinthetõ.

Ez utóbbi  elvet hangsúlyozottan érvénye-
sítjük, azért is, mivelhogy diákjaink egy
része érettségizett magyar nyelv és iroda-
lomból, a másik része nem. Ezt a tényt a tan-
széken folyó képzés koncepciója a kezde-
tektõl magában foglalja, vagyis mind a tar-
talmi, mind a formai és módszertani össze-
tevõk kellõ részarányokban, eltérõ módon
jelennek meg a két diákcsoport oktatásában.
Míg az egyik csoport a korábbi években
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anyanyelvi szinten foglalkozott a magyar
nyelv és irodalommal, a másik csoportba
tartozók családi és egyéb szûkebb környe-
zeti hatások közepette tanulták a nyelvet.
Ennélfogva õk felvételikor inkább csak
kommunikatív szinten ismerik a magyar
nyelvet és a reáliák szintjén beiktatják a
magyar kultúra ismeretanyagát. Nem cso-
da, hogy egy ideig a jellemzõ hiátusokkal,
vétségekkel, interferenciákkal küszködnek.
A teljesség és a rendszerezés igénye nélkül
említünk néhány példát: pontatlan artikulá-
ció, tájnyelvi ejtés, tájszók használata, re-
dundáns fogalmazás, fölösleges idegenszó-
használat, tükörfordítások, szlovakizmu-
sok, egyfajta mozgó határ érvénye ekviva-
lens kifejezésekben vagy konnotációban.
Ezek kiküszöbölése állandó feladatunk, fõ-
leg a szemináriumi munkák és gyakorlatok
során, de azon kívül is, sõt – szerencsére el-
fogadottan – a diákkollektíva mindennapi
életében is. El kell mondanunk, hogy a cso-
port lelkiismeretes és önkritikus hozzáállá-
sa már eddig is komoly elõrehaladást ered-
ményezett.

A jövõre gondolunk elsõsorban, amikor
a doktoranduszképzés tervezetét is érvé-
nyesíteni szeretnénk a hároméves nappali és
a négyéves levelezõ formában. Hazai és
külföldi (elsõsorban magyarországi) szakem-
berek jelentik a megfelelõ színvonalú kép-

zés garanciáját, hogy tehetséges hallgatóink
tudományos elõmenetelre is számíthassa-
nak. A választott idegen nyelvi felkészítés
megoldható a karon belül, a szakképzés pe-
dig a belsõ és külsõ oktatói segítséggel.

A doktoranduszképzésben kiemelten ke-
zeljük a következõ témaköröket: a nyelvtu-
domány és irodalomtudomány kutatási mód-
szerei; az irodalmi kommunikáció; a szép-
irodalmi szöveg interpretációja; az inter-
diszciplináris tényezõk; a recepcióelméletek
pragmatikus célzatai; a tolmácsolás és for-
dítás elméleti és gyakorlati kérdései; az iro-
dalmi komparatisztika története és elméle-
te; a hermeneutikai, stilisztikai stb. elemzé-
sek legújabb eredményei.

Célunk, hogy 
1. magas szintû oktatás által, a legjobb

szakemberek segítségével tegyünk eleget a
tolmács-, fordító- és tudósképzés követel-
ményeinek magyar filológiai szakon, s
ezáltal is érdemben emeljük a szakma
tekintélyét;

2. a magyar nyelvet és irodalmat, tudo-
mányt és mûvészetet, a szelektált hungaro-
lógiai ismeretanyagot átadjuk és vonzóvá te-
gyük felsõfokon, a magyar és nem magyar
kultúrán nevelõdött hallgatóknak, hogy azt
õk is továbbadják majd.

Erdélyi Margit
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