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A magyar mint idegen nyelv és a bolognai folyamat*

1. Bevezető gondolatok
Bologna mint egy gyönyörű olasz város neve élt a tudatunkban a középkortól

az utóbbi évtizedig. Mára azonban átértékelődött, és a felsőoktatás irányítói számára
új jelentés társult a város nevéhez: a hagyományos rendszer átalakításáról szóló vi-
ták, túlélési stratégiák kidolgozása. Különösen a nem tömegképzést folytató szakok
esetében kérdéses, hogy megmaradhatnak-e egyáltalán valamilyen formában az
egyetemek kereteiben, esetleg csak szakból szakiránnyá minősülnek át/le, illetve hol
lesz a helyük az alap-, a mester- és a doktori képzés rendszerében.

1.1. Magyarországon ez az átalakítás a teljes bölcsészkari képzést befolyásol-
ja. Napjainkban is folynak az egyeztetések az ún. „kis szakok” átformálásáról. A
magyar mint idegen nyelv – Éder Zoltán szakalapítói munkájának köszönhetően –
1983 óta működik önálló szakként az ELTE-n, azóta megalakult a pécsi és a szege-
di egyetemen is a szak, az ELTE Általános- és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén
belül, valamint a Károli Egyetemen a specializáció. Pécsett doktorálni is lehet a
magyar mint idegen nyelv / hungarológia témaköréből választott értekezéssel. A 2006
őszétől folyamatosan átalakuló képzési rendben a „magyar mint idegen nyelv” a
nyelvmentor alapképzési szakon belüli szakterületi specializáció lett, de még van
lehetőség arra, hogy akár önálló mesterszakként is, vagy a magyar nyelv és iroda-
lom, esetleg az alkalmazott nyelvészeti mesterképzés szakirányaként helyet kapjon.
Itt meg kell jegyeznem, hogy mivel az alapképzésben részt vevő hallgatóknak csak
egyharmada kerülhet állami finanszírozású mesterképzésre, és választhat a felkínált
mesterszakok között – és mivel a tanárképzés egységesen kikerült a BA szintről –,
a korábbi évekhez képest a magyar mint idegen nyelv szakos tanárképzés esetében
radikális csökkenéssel kell számolnunk. A hallgatói létszám növelését a költségté-
rítéses, illetve a más (pl. idegen nyelv) szakokról érkező diákoktól várhatjuk. Ehhez
azonban az lenne szükséges, hogy a nem magyar alapszakos diákokat is felvehes-
sük oly módon, hogy kötelező, célszerű ismeretanyagot tartalmazó magyar nyelvé-
szeti modult írunk elő. (További gondokat okozhat a tantárgyfelelős oktatók igen
szigorúan meghatározott kredit-terhelése, ugyanis hiába szeretne az egyetem meg-
felelni a hallgatók speciális igényeinek, ha az oktatók száma nem bővíthető, és a
tantárgyfelelősök csak 25 kredit gazdái lehetnek…)
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1.2. A külföldi egyetemeken a magyar fő- és mellékszakos képzésre egyre csök-
ken a jelentkezők száma. Annak ellenére, hogy az Európai Unióhoz történt csatla-
kozás idején abban reménykedtünk, hogy az új tagállamok nyelvét majd többen fog-
ják tanulni, éppen az ellenkező tendencia látszik körvonalazódni. Nyugtatgathatjuk
magunkat azzal, hogy a kevéssé ismert nyelvek és kultúrák tanulása mindig egy szűk
réteget vonzott, de figyelembe kell vennünk a gazdasági szempontokat is: meddig
éri meg egy egyetemnek a hungarológiai képzés fenntartása?

Deréky Pál, a Bécsi Egyetem professzora 2006 tavaszán a külföldi hungaroló-
giai oktatás műhelytalálkozóján egyebek között ezekre az illúziókra is felhívta a fi-
gyelmet: „Az EU egyetemein található hungarológiai oktató- és kutatóhelyek talán
mindegyike politikai akarat következtében jött létre, nem valós igény indokolta
megteremtésüket. Valós igényen azt értem, hogy sehol sem dörömböltek hallgatók
százai egyetemük lektorátusának ajtaján ’hungarológiát akarunk’ felkiáltással, nem
pedig azt, ami évtizedek óta ténylegesen van, az egyetemenkénti évi egy–kétszáz
főnyi vagy kevesebb érdeklődő hungarológia iránti igényét, akiknek nagy része per-
sze csak a magyar nyelv alapjait szeretné elsajátítani. Ebből a szempontból teljesen
mindegy, hogy az a politikai akarat Klebelsberg Kunó grófé vagy Köpeczi Béla elv-
társé volt-e, hogy az illető egyetemek jóakaratú, hungarofil professzoraié volt-e: mára
elenyészett” (Deréky Pál előadásának kézirata, 2006).

A hungarológiai oktatóhelyek támogatása a rendszerváltás óta folyamatosan
csökken, az évtizedek óta működő tanszékek, lektorátusok megtartása egyre nagyobb
nehézséget jelent, újabbak nyitása pedig szinte lehetetlen. Differenciálnunk kell azon-
ban az oktatóhelyek között, hiszen a határon túli magyar tanszékek kiemelt támo-
gatást élveznek. A kisebbségi tanszékeket azonban én nem sorolnám a hungaroló-
giai oktatás körébe. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a határon túli magyar tanszékek
az anyanyelvi képzés részét alkotják, akkor az ide irányuló támogatást is külön kell
kezelnünk. Ezek a tanszékek már a bolognai nyilatkozat szellemében működnek,
vagy a közeljövőben állnak át. Gondjaik a magyarországi magyar nyelv és irodalom
szakok átalakulásával állíthatók párhuzamba, nem pedig a magyart mint kevéssé
ismert nyelvet és kultúrát tanító tanszékek és lektorátusok fennmaradásért folyó
küzdelmével.

1.3. 2005. augusztus végén készítettem egy felmérést a külföldi egyetemi ok-
tatóhelyek közreműködésével. A feltett kérdések első csoportja az oktatóhely statisz-
tikai adataira (hallgatói, oktatói létszám, alapítás, oktatási forma) vonatkozott, a
második csoport pedig tartalmi kérdéseket feszegetett. A következőkben az oktató-
hely jövőjére, erősségére és gyenge pontjaira, valamint az egyes területek együttmű-
ködésére vonatkozó válaszok alapján szeretnék egy rövid ízelítőt adni.
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2. Bologna-kérdőív – a 8–12. kérdésre adott válaszok alapján készült
összefoglaló

2.1. Az oktatás jövője

A válaszadók többsége biztosnak látja az oktatóhely jövőjét – néhányan olyannyi-
ra, hogy válaszra sem méltatták a kérdést (Helsinki, Róma, Göttingen, Prága, Beszter-
cebánya, Lille, München, Poznan, Krakkó, Ankara, Párizs–Sorbonne). Érintőlegesen
ezeken a helyeken is feltűntek problémák, pl. Helsinkiben az észt főszakot hasznosabb-
nak tartják a diákok, mint a magyart. Ez utóbbi inkább mellékszakként keresett. Poz-
nanban az önálló költségvetés hiányzik. Párizsban az INALCO-val való szembenál-
lás és versenyhelyzet nehezíti a hallgatói létszám fenntartását, illetve növelését.

Strasbourgban a diákok kérték a magyaroktatás bővítését, de még nem tudjuk
a választ.

Bécsben sikerült a megmérettetésnek elébe menni, és minden elvárásnak meg-
felelni. Biztató a jövőre nézve a több egyetem együttműködésére épülő magiszteri
képzés tervezete.

Jyväskylä a kutatás és a doktori képzés területén erősíti korábbi pozícióit.
Még mindig nem megnyugtató a berlini oktatóhely jövője. Ez annál is inkább

sajnálatos, mert a modern hungarológiai oktatás szempontjából szimbolikus jelen-
tőségű. A rendszerváltás, illetőleg Németország újraegyesülése után megrendült a
berlini magyar tanszék helyzete, és azóta sem sikerült visszaállítani sem a hallga-
tói, sem az oktatói létszámot.

Bordeaux esetében az nehezíti a fennmaradást, hogy ott az ún. kis nyelveket csak
fizetős formában lehet tanulni a bolognai rendszer bevezetése után.

2.2. Az erősségekről és a gyenge pontokról

Helsinki a magyar nyelv és kultúra tanulmányozásához sokféle specializálódási
lehetőséget kínál; ezzel próbálja vonzóvá tenni a szakot, ugyanakkor ebben rejlik a
gyengesége is: a rendelkezésre álló személyi feltételek nem biztosítják az ezekhez
szükséges szakmai hátteret. A másik finnországi hungarológiai bázis, Jyväskylä a
kutatást és a doktori képzést tartja erősségének, de az alapozó szinten lenne még
tennivalója.

Berlin az irodalomtudományi képzést emelte ki, a töretlen hallgató érdeklődést,
valamint a hatalmas hungarológiai szakkönyvtárat. Ezzel szemben nem vehetnek fel
új hallgatókat, nincs állandó professzori helyük, és a meglévő diákokat is szűkösen
tudják csak elhelyezni.

Göttingen – hagyományos – erőssége a finnugrisztika, és a hungarológiai kép-
zést mint a leggyengébb pontot emelték ki. Münchenből nem érkezett válasz erre a
két kérdésre.
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Párizsban nincs önálló magyar szak. A tanszék erőssége az összehasonlító iro-
dalomtudományi és az általános nyelvészeti képzés, valamint a CIEH mint kutató-
központ. Nehéz az együttműködés a konkurens INALCO-val, 2006-tól azonban még
a látszat-együttműködés is megszűnik, marad a verseny, ami viszont kedvezőtlen
hatással lehet a magyar oktatóhelyekre.

Lille egyeduralkodó a régiójában, és az itt megszerzett alapokkal többen foly-
tatják tanulmányaikat a Paris III egyetemen, ahol egy tanév alatt diplomát szerez-
nek. Veszélyt jelent az erős orosz szekció, amely a kis nyelvek lektorátusainak be-
olvasztására törekszik. Ellensúly lehetne a finnugor tantárgycsoport létrehozása, de
ehhez még hiányzik egy finn lektor.

Strasbourgban kedvező az egyetem elvi hozzáállása a magyar tanszék fenntar-
tásához, viszont igen alacsony az éves költségvetése, ami nem teszi lehetővé a meg-
hívásokat, rendezvények szervezését, kiadványok készítését.

Bordeaux-ban a lektor teljes tanári szabadságot élvez. Ezt mint erősséget eme-
li ki a válaszadó kolléga, viszont panaszolja, hogy teljes elszigeteltségben dolgozik.
Úgy érzi, a többiek tudomást sem vesznek róla.

Ankara a kutatást emelte ki erősségként, a mindennapok gyakorlatáról azonban már
mint a gyengeség forrásáról írt: a török felvételi rendszer nem kedvez a magyar szakra
érkező hallgatóknak, akik motiválatlanul, többszörös rostálás után kerülnek a szakra.

Bécsben nagyon magas a habilitált egyetemi tanárok száma. A magyar vendég-
tanár kiemelte a tanszéken dolgozók együttműködési készségét, aminek köszönhe-
tően nagyon gyorsan meg tudnak felelni a legnehezebbnek látszó feladatoknak is,
emellett nagy erősségük a széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer, ami többek
között a közös EU-pályázatokban is nagyon hasznos. Gyengeség a tudományos után-
pótlás nevelése, valamint az, hogy a szervezési munkák miatt a tanárok egyéni ku-
tatásai háttérbe szorultak.

Lengyelország két hungarológiai oktatóhelyéről, Krakkóból és Poznanból is
érkezett válasz. Krakkó erőssége a magyarnyelvűség: II. évtől magyarul oktatják a
fontos szaktárgyakat, s a szakdolgozatok is magyarul készülnek. Poznanban a mű-
fordítás, a lexikográfia és a nyelvészeti tárgyak oktatása emelkedik ki, ugyanakkor
az irodalom tanításához hiányzik a megfelelő szakember.

Prága erőssége a hagyományos filológiai képzés, de ebben rejlik gyengesége is,
a szélesebb értelemben vett hungarológiai képzésre nincs megfelelő szakemberük.

Besztercebánya erőssége a tolmács- és fordító képzés, a kérdőívet kitöltő lek-
tor gyenge pontot nem talált.

2.3. Az együttműködés lehetőségei

Majdnem minden külföldön dolgozó kolléga kiemelten fontosnak tartja a ma-
gyarországi intézményekkel való együttműködést. Itt főként az EU-pályázatoknak,
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illetve a bolognai folyamatnak köszönhető tanár- és diákmobilitásra, valamint az
egyetemközi kapcsolatokra kell gondolni, de többen említik a Balassi Intézet egy-
éves hungarológiai ösztöndíját is (sajnos nem elegen).

A felkínált szakterületek általában megegyeznek az oktatóhely erősségeként
említett nyelvészeti, irodalmi vagy műfordítói területekkel. (Pl. Helsinki szocio-
lingvisztikai és 19–20. századi irodalomtörténeti előadásokat kínál, Bécs német
nyelvű hungarológus képzést, Berlin irodalomtudományi kurzusokat, a Sorbonne
magyar és összehasonlító irodalom előadásokat. Krakkó szintén az irodalomtörté-
netet említi, Poznan műfordítói, pragmatikai, lexikográfiai órákat, illetve vendégelő-
adásokat ajánl. A római tanszék a kiadványok cseréjét szorgalmazza, Ankara pedig
szívesen rendezne közös konferenciákat.)

A kereslet az oktatóhelyek hiányosságaiból fakad, hiszen nem lehet párhuzamot
vonni a magyarországi magyar szakosok képzéséhez biztosított feltételek és a külföl-
di tanszékek, egyszemélyes lektorátusok személyi és tárgyi feltételei között. A kérdő-
ívre válaszolók közül többen jelezték a magyarországi nyelvi ösztöndíjak iránti igényt,
valamint a BA szint erősítését szolgáló együttműködés lehetőségét keresik.

2.4. A kérdőív tanulságai

A válaszok tükrözik az oktatóhelyek általános jegyeit. Ezek: a valós piaci igé-
nyekkel nem számoló filológia-központúság, elöregedő tanári kar, bizonytalan stá-
tus; a tanszék, illetve a lektorátus léte nemcsak az oktatók és a hallgatók lelkesedé-
sétől függ, hanem az egyetemi vezetés jóakaratától, valamint a magyarországi anyagi
támogatástól is. Több helyen nehezíti a munkát a bolognai rendszerre való átállás is.

Bécs kivételével nem láttam nyomát annak, hogy az egy országban – vagy egy
régióban működő oktatóhelyek keresnék egymással a kapcsolatot, az együttműkö-
dés lehetőségét – ami pl. az együtt-pályázást is jelenthetné. Informálisan tudomá-
som van arról, hogy a firenzei magyar tanszéken is vannak olyan elképzelések, ame-
lyek az országhatároktól függetlenül biztosítanák a hungarológiai képzést.

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi feltételek között nem várható lényeges áttörés.
Nekem nagyon tanulságos, hogy mennyire keveset változott az oktatóhelyek mun-
kája az 1989-es felmérés óta. (Ezt Lengyel Zsolttal, Giay Bélával és Szabó Judittal
készítettük. Az akkor 92 működő tanszék és lektorátus közül 53-an válaszoltak. Az
arány most is hasonló. Az oktatóhelyek tartalmi jegyei – nyelvtudományi vagy iro-
dalomtudományi beállítódás, finnugrisztika, műfordítás – mit sem változtak az el-
telt 15–16 év alatt.) Egy hasznosnak tűnő ötlet: az MA szinten például ki lehetne törni
a filológia szorításából, és ún. Magyarország-szakértői (tanácsadói) programokat
lehetne létrehozni két irányban: gazdasági-politikai szakértő, illetve kulturális és
idegenforgalmi szakértő. Ehhez nemcsak a magyarországi magyar tanszékekkel
kellene kapcsolatot teremteni, hanem a filológián kívüli szakterületek művelőivel is.
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Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen vérátömlesztés esetenként igen jó helyezést
biztosíthatna a magyar nyelv és kultúra egyébként meglehetősen kiszolgáltatott ta-
nításának.

Egyelőre hiányzik az e-learningre épülő távoktatás (csak a bécsi egyetem kí-
nál ilyesmit), illetve az élethosszig tartó tanulás. Pedig elképzelhető, hogy az euró-
pai országokban élő, ma már nyugdíjas korú emigránsok szívesen szereznének egye-
temi diplomát anyanyelvük és szülőföldjük kultúrájának ismeretéből. Persze az is
lehet, hogy a kuriózumok iránt érdeklődő, de a szokásos egyetemi tanulmányokból
már kinőtt felnőtt korosztály körében is lenne érdeklődés – főként, ha még hasznos
dolgot is tanulhatnának…

3. Záró gondolatok
A magyar mint idegen nyelv külföldi intézményrendszere a mindenkori kultu-

rális diplomácia fő irányait tükrözi. Így jött létre a két világháború között a német
és az olasz intézményhálózat, majd a második világháború után a szocialista szek-
tor országainak oktató- és kulturális feladatokat ellátó intézményei. Ami napjaink
ilyen irányú tevékenységét jelenti, nem látszanak az eredmények. Pontosabban: lát-
ványos kulturális évadokat szervezünk az erre készséget mutató országokban, de a
hungarológiai szakértelmiség, a hivatásos szimpatizánsok képzésére nem fordítunk
gondot. Az ebben a tárgyban készült, szabadon hozzáférhető tanulmányok nem tar-
talmaznak kulturális stratégiát. Egyéni kezdeményezések persze vannak, leginkább
az EU-s pályázatok partnerkereső kényszerének köszönhetően. Már körvonalazód-
nak az első Joint European BA-képzések, az ún. „joint degree”-k. Ez átjárható, kö-
zös tanterven alapuló képzést jelenthet, amely illeszkedik a közös európai képesí-
tési keretrendszer követelményeihez. Az ilyen típusú, több oktatóhelyet átfogó képzés
lehet a túlélés egyik módja. Ez elsősorban a külföldi oktatóhelyektől követel nagyobb
erőfeszítést. Az évtizedek óta megszokott filológia-központú oktatásból kitörni,
megtalálni az új rendszerben is tanítani képes előadókat nem könnyű dolog. Az sem
könnyű, hogy az alapszakon olyan képzési formát találjunk ki, amely piacképes
nyelvtudást és a munkavállalásnál is hasznos ismereteket kínál a hungarológiai ta-
nulmányokra jelentkezőknek. A magyar mint idegen nyelvi / hungarológiai tanul-
mányokat választó – akár BA, akár MA szinten diplomával rendelkező – hallgatók
jövőjével, elhelyezkedési lehetőségeivel kapcsolatosan meg kell említenünk még egy
tényezőt: az idegen nyelveket beszélő, szakirányú ismeretekkel rendelkező magyar-
országi munkavállalókat, akik versenytársként jelennek meg a munkaerőpiacon.

Az eddigiekből világosan látszik, hogy a hungarológia magyarországi és kül-
földi tanításának hagyományos rendszerét gyökeresen át kell alakítanunk. A nyelvi
képzés fölértékelődött, a hallgatók használható nyelvtudást akarnak. Nem akarnak
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viszont tételes irodalomtörténeti és nyelvtörténeti ismereteket, helyettük közgazda-
sági, szociológiai, politológiai, kultúratudományi komplex tudásra vágynak. Erre a
feladatra azonban még mindig nincsenek felkészült tanáraink, noha nem tegnap je-
lentkezett a fentebb körvonalazott igény – csak nem vettünk róla tudomást. A kül-
földi intézményrendszer megtartásához a magyarországi szakirányú képzés is hoz-
zájárulhat oly módon, hogy a képzési tartalmat alaposan felülvizsgáljuk, és a leendő
magyar mint idegen nyelv szakos tanárokat felkészítjük ezekre a feladatokra, vala-
mint bekapcsolódunk a közös képzési formákba.

NÁDOR ORSOLYA




