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Beszámoló egy új hungarológiai műhely születéséről

1. Az Europaeum Intézet
A Regensburgi Egyetem Europaeum Intézetét 2000-ben hozták létre azzal a

szándékkal, hogy koordinálja az egyetem különböző kelet-európai egyetemekhez és
intézetekhez fűződő kapcsolatait, s ösztönözzön újabb együttműködéseket. Felismer-
ve, hogy az EU keleti bővítése miatt szükségessé válik, hogy egyetemi szinten le-
hessen ismereteket szerezni a kelet-európai térség nyelveiről, kultúráiról, az
Europaeum létrehozásával a Bajor Oktatási és Kulturális Minisztérium tulajdonkép-
pen a küszöbön álló változásoknak igyekezett elébe menni. Az Europaeum felada-
tának tekinti, hogy közelebb vigye egymáshoz Kelet- és Nyugat-Európát: a konti-
nens megosztottságának felszámoláshoz a tudomány, a kultúra eszközeivel igyekszik
hozzájárulni. A kulturális rendezvények – kiállítások, tanulmányi kirándulások, tan-
dem programok – szervezése mellett az intézet 2005 őszéig két képzési programért
volt felelős: a Bohemicumért, az egyéves, nyelv- és országismereti kurzusokat ma-
gába foglaló cseh programért és az Ost-West-Studien nevet viselő kétéves interdisz-
ciplináris posztgraduális képzésért. 2005 őszén aztán tovább bővült a képzési kíná-
lat, „Ungarisch kompakt” néven ugyanis új egyéves kiegészítő képzést hirdetett meg
az intézet.

A program ötletét a kereslet szülte, hiszen egyre több megkeresés érkezett az
Europaeumhoz, hogy különböző területeken szükség lenne olyan szakemberekre,
akik saját szakterületükön kívül a magyar nyelvet és az ország sajátosságait is isme-
rik. Az „Ungarisch kompakt” program indításához szükséges vendégdocensi státusz
finanszírozását a Robert Bosch Alapítványnál igényelte az Europaeum – két másik
egyetemmel, a Lipcsei és a Chemnitzi Egyetemmel közös pályázatot benyújtva. A
pályázat lényege az volt, hogy a Regensburgi Egyetem kínálta egyéves képzés a
német munkaerőpiaci igényekre reagálva a magyar nyelvtanfolyamok és hungaro-
lógiai képzés közötti űrt hivatott kitölteni. A hagyományos nyelvtanfolyamokhoz
képest egyrészt magát a nyelvet is magasabb óraszámban tanulják a kompakt kur-
zus résztvevői, másrészt az országismereti szeminárium keretében az ország törté-
nelmével, gazdasági, politikai, kulturális hagyományaival, jellemzőivel is behatób-
ban ismerkednek. A hagyományos hungarológiai képzésekhez képest pedig
gyakorlatközpontúbb, hiszen a program kötelező részét képezi egy tíz napos tandem
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és egy kéthetes nyári egyetem. A nyári egyetemen a lipcsei és a chemnitzi érdeklő-
dők is részt vehettek, ezen kívül az őszi és a tavaszi félév után is egy-egy harminc
órás intenzív magyartanfolyamon vehettek rész a saját egyetemükön. Miután a Bosch
Alapítvány támogatásra érdemesnek ítélte a magyar vendégdocensi státusz létesíté-
sére benyújtott pályázatot, valamennyi érintet érdeklődéssel várta, hogyan alakul
majd a kísérleti jelleggel indított egyéves program.

Kiegészítő képzésről lévén szó, a hallgatóknak mindkét félévben három kurzust
kellett teljesíteniük: egy magyar nyelvtanórát, egy beszédgyakorlat-órát és egy
országismereti szemináriumot. A programot eredetileg a magyarul egyáltalán nem
vagy csak kezdő szinten tudó hallgatók számára hirdettük meg; kiderült azonban,
hogy több olyan magyar anyanyelvű diák is érdeklődik iránta, aki Németországban
nőtt föl, esetleg német–magyar vegyes házasságban született, így a magyar nyelvet
kiválóan beszéli ugyan, de magyarul írni-olvasni nem tud, s a magyar kultúráról is
hiányosak az ismeretei. A hungarológia ügye nem engedi meg, hogy bárkit is eluta-
sítsunk, így az eredetileg tervezett két csoport mellett egy harmadik, anyanyelvi cso-
portot is indítottunk. Az első „Ungarisch kompakt” évfolyam így összesen 20 diák-
kal indult. A kelet-európai nyelvi kurzusok létszámához és az egyéves program
jelentette heti plusz hat órához képest ez a létszám föltétlenül örvendetes volt. A
hallgatók túlnyomó többsége a bölcsészkarról érkezett (ketten a természettudomá-
nyi karról, ketten pedig a közgazdaságtudományi karról). A diákok motivációit alap-
vetően két csoportba lehet sorolni: egy részük magánéleti okokból jelentkezett a
programra, másik részük pedig a jobb szakmai előmenetel reményében. Ez utóbbi
csoporton belül a többséget azok a bölcsészhallgatók alkották, akik a piacképesség
reményében egy számukra különleges terület ismeretéről szerettek volna bizonyla-
tot szerezni, míg a tanulmányaikat Kelet-Közép-Európa szakirányon folytató köz-
gazdász hallgatók valamelyik szláv nyelv alternatívájaként választották a magyart.

2. A magyar nyelv tanítása Regensburgban
A kompaktkurzus nagy előnye, hogy a diákok a hagyományos nyelvtanfolya-

mok esetében szokásos heti kettő helyett heti négy órában foglalkozhattak a magyar
nyelvvel. Erre az óraszámra szükség is volt ahhoz, hogy két félév elteltével számukra
is érezhetően fejlődjön a nyelvtudásuk. Mivel a magyarok gyerekkoruk óta más
nyelvcsaládokhoz tartozó, vagyis az agglutináló magyartól teljesen eltérő szerkezetű
nyelveket tanulnak idegen nyelvként, a magyar egyetemistáknak a „szerkezeti átál-
lás” már föl sem tűnik, amikor egy új nyelvet kezdenek tanulni. Más helyzetben
vannak azonban a németek, akik idegen nyelvként is csupa a némettel strukturális
párhuzamokat felmutató nyelvet tanulnak. Amikor húsz éves korukban először szem-
besülnek az egymást meghatározott rendben követő toldalékok sokaságával, bizony
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sokan osztják Hanns-Hennig Paetzke, a magyar irodalom legjelentősebb kortárs
német fordítójának benyomását:

Hogyan lehetséges hát belehatolni a magyar nyelv titkaiba, hiszen az agglutináció,
a szótőhöz illesztett képzők hétpecsétes titoknak tűnnek, s azt az érzést keltik, mintha
hirtelenjében visszafelé kellene beszélnem (Paetzke 1995, 19).1

Mit lehet tenni, hogy a kezdeti nehézségek ne szegjék kedvét a diákoknak? Sokat se-
gít a humor, ha egyrészt Teller Ede véleményével kecsegtetjük őket, miszerint a ma-
gyar tudósok világra szóló eredményei a különleges gondolkodást igénylő agglutiná-
ló magyar nyelven való gondolkodással függenek össze; másrészt, ha a magyar nyelv
nehézségeit a mit dem klugen Vater, für keine kleinen Kinder jellegű német szerkeze-
tek miatti „bosszúként” értelmezzük. Valójában persze a fokozatosságot és a folyama-
tos ismétlést kell szem előtt tartani. A már megismert nyelvtani szerkezeteket folya-
matosan ismételtetni kell, ha egyre több időt vesz is ez igénybe az órából. Mert
amennyivel lassabban haladunk ezért az első félévben, annyival gyorsabban haladha-
tunk a másodikban, amikor már bonyolultabb szerkezeteket is automatikusan tudnak
használni a diákok.

Hasznosak – és az érdeklődést is ébren tartják – a fonetikai gyakorlatok. Akár-
milyen meglepő is, de egyetemisták is képesek örömüket lelni a kórusban történő
ismétlésben. Ez főleg az első szavak kiejtésének gyakorlásakor fontos, amikor a
kórusba szívesen belevegyülnek, de egyedül még nem mernének megnyilvánulni a
csoport előtt. Dóla Mónika hasznos észrevétele, hogy ahol csak lehetséges, igyekez-
zünk vizuális segítséget is nyújtani a diákoknak. Az a–á, a–ó fonémák elkülöníté-
sét megkönnyíti, ha a kezünkkel mutatjuk, melyik hang képzésekor kell lényegesen
nagyobbra nyitni a szánkat. A mondókák, versek (Ádám bátyám; Jön a kocsi, megy
a kocsi) és a szósorok (szamár tanár) gyakorlásának két pozitív következménye is
van: a kiejtés javítása mellett a nyelv iránti érdeklődést is ébren tartják. A diákok
kiejtésének javulása kihat a beszédpercepciójukra is, s egyre inkább képessé válnak
ismeretlen szövegkörnyezetből is kiszűrni az általuk már ismert szavakat. E képes-
ségük fejlesztésére hasznos és népszerű gyakorlat a zenehallgatás, amikor a hallga-
tóknak kell „kihallaniuk” a szövegből a kezükbe adott dalszövegből előzőleg kihú-
zott, már tanult szavakat.

A Magyarországgal való kapcsolatot a kurzusok egésze alatt igyekeztünk fenn-
tartani, hiszen fontos, hogy még a nyelvtani nehézségekkel küszködve se veszítsék
szem elől a célt, egy még idegen nép és ország megismerését a nyelven keresztül.
A motiváció szinten tartása és a nyelvoktatás hatékonysága érdekében – ahol csak

1 Saját fordítás – M.E.



181BESZÁMOLÓ EGY ÚJ HUNGAROLÓGIAI MŰHELY SZÜLETÉSÉRŐL

lehetett – igyekeztünk reáliákat felhasználni az órákon. Így a …-nak/-nek hívják szer-
kezetet magyar hírességek újságokból kivágott fényképeivel gyakoroltattuk, a sze-
retnék …-ni szerkezetet magyar vendéglők, színházak és mozik névjegykártyáival,
a névutókat pedig magyar városok valódi térképeivel. Ezekre a kiegészítő anyagokra
azért is nagy szükség volt, mert a magyar nyelvkönyvek vizuális megjelenése álta-
lában sok kívánnivalót hagy maga után. Egy nyelvkönyv esetében természetesen nem
elsődleges szempont az esztétikum, de lehetőleg ebből a szempontból is versenyké-
pesnek kell lennie a külföldiek számára készült magyar tankönyveknek. Ennél fon-
tosabb lenne azonban, hogy a tankönyvek CD-melléklettel jelenjenek meg, ahogyan
az a Nyugat-Európában forgalomban lévő nyelvkönyvek esetében szokásos. Nem
marginális jelentőségű ez a technikai észrevétel, ugyanis a német és francia hallga-
tók a hangkazettákkal egyáltalán nem tudnak mit kezdeni, így – noha szívesen hall-
gatnának magyar nyelvleckéket – erre nincs lehetőségük.

A beszédgyakorlat-órákon tanultakról mindkét félév végén szóbeli vizsgán adtak
számot a diákok. A vizsga anyagának összeállításakor az ECL nyelvvizsga szóbeli
részét tartottuk szem előtt, mivel ezt a magyarvizsgát Németországban is több he-
lyen le lehet tenni. Egy rövid ráhangolódó beszélgetés után a hallgatónak a család-
ját kellett bemutatnia, majd egy (a tanult témakörök valamelyikéhez kapcsolódó)
képet kellett leírnia, végül egy (a vizsgáztatóval folytatott) párbeszéd során kellett
bizonyítania, hogy alapvető helyzetekben magyarul is képes boldogulni. A vizsgák
legfontosabb eredménye a diákok számára a vizsgaszituációban való boldogulás
élménye volt, hogy ti. már az első félév végén képesek voltak húsz percen keresz-
tül aktívan részt venni a magyarul folyó társalgásban.

3. A magyar országismeret tanítása Regensburgban
A magyar országismereti szeminárium tematikájának kialakítása során több –

részben gyakorlati jellegű – problémára is reagálnia kell a lektornak. Az első feladat
annak felmérése, hogy milyen előismeretekkel rendelkeznek a diákok. Fontos ez a
felmérés, hiszen így kerülhetjük el a fölösleges ismétléseket, de az is kiderülhet, hogy
alapos magyarázatra szorul olyasvalami, aminek ismeretét még a külföldiekről is fel-
tételeztük. Célravezető módszer, ha az első alkalommal Magyarország-kvízt játszunk,
melynek során mindenki elmondja mindazt, amit Magyarországról, a magyarokról tud.
A felbukkanó neveket, évszámokat, eseményeket, helyszíneket elég, ha az ötletbörze
végeztével rendszerezi a tanár. A diákok előismereteiről alkotott képhez hasonlóan
fontos annak tisztázása, hogy mi az a tizennégy téma, motívum, ami köré szervezzük
egy-egy félév szemináriumait. A feladat nehézsége, de egyben megoldása is abban áll,
hogy kívülről kell a saját kultúránkra tekinteni. A külföldi egyetemisták számára ugyan-
is sok olyasmi is érdekes lehet, ami a magyarok számára nyilvánvaló. Petőfi és Arany
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barátsága, a rendszerváltás után újra Mikulássá vált Télapó, a majd másfél évszázados
török uralom – néhány a Magyarországon magától értetődő kulturális-történelmi té-
nyek közül, melyek egy külföldi számára azonban magyarázatot kívánó érdekességek.
De ahogyan észre kell venni a különlegeset abban, ami számunkra nyilvánvaló, úgy a
felmerülő témák közötti válogatásra is képesnek kell lenni. Be kell érni azzal, hogy a
magyar történelemből néhány kiemelkedő eseményt és alakot mutassunk be, mert a
teljességre törekedve könnyen fölsorolássá válhat történelmünk bemutatása. A motí-
vumok köré szervezett ismeretanyagra ezenkívül sokkal jobban vissza tudnak emlé-
kezni a diákok. Érdemes tehát megfogadni azt a szakmai tanácsot is, hogy a történel-
mi eseményeket lehetőleg szemléltető anyaggal és kulturális beágyazottságukban
igyekezzünk a külföldiek elé tárni (Szűcs 2001, 1227-1228). A kereszténység fölvé-
telének jelentőségét, mindennek kihatását a magyar nemzet életére jól szemlélteti
Benczúr festménye, az „István, a király”, az augusztus 20-i ünnepségek. A tény, hogy
az esemény 19. és 20. századi alkotókat inspirált, hosszas történelmi elemzésnél is
hatékonyabban érteti meg a külföldiekkel, hogy mekkora jelentősége volt ennek a
döntésnek a magyarság jövőjére.

A magyar országismeret közvetítésekor a kulturális különbségekre is tekintet-
tel kell lenni, s reagálni is kell rájuk, mert így kerülhetjük el az esetleges félreértel-
mezéseket. A német hallgatókat lenyűgöző „Bánk bán” film előtt például tisztázni
kell, hogy mit jelent, s mit nem jelent a kifejezés: „nemzeti dráma”. A huszadik szá-
zadi történelmükkel küszködő németek számára ugyanis a dráma szüzséjét megis-
merve fölmerül a „nemzeti vérbosszú” értelmezés is. Fontos, hogy ilyen vitás ese-
tekben több nézőpontot is ismertessünk, konkrétan a Bánk bán kapcsán például Paul
Ginder (Ginder 1999, 191) és Nemeskürty István (1999, 57-59) egymással megle-
hetősen ellentétben álló értelmezését: míg az előbbi a magyar oligarchák barbár
gyilkosságaként értelmezi Gertrúd halálát, az utóbbi sajnálatos, de érthető okokból
bekövetkezett politikai merényletként láttatja ugyanazt. A majd 800 évvel ezelőtti
eseményekhez fűződő különböző értelmezések még inkább fölkeltik a külföldiek
érdeklődését, s még érdeklődőbben fogadják be az egykori politikai, majd történel-
mi eseményhez fűződő kulturális asszociációkat. A nemzeti jelző magyarországi
jelentését pedig József Attila 2006 óta németül is könnyen hozzáférhető Hazám című
versével magyarázhatjuk el, amely átfogó és (érzelmileg is) mélyre ható magyará-
zatát adja annak, hogy mit jelent a szolidáris nemzet fogalma – azonosságot vállal-
ni azzal a nemzettel, melynek pontosan látjuk a hibáit, bűneit is.

De a nemzeti szimbólum számba menő műalkotások mellett a mindennapi érint-
kezési formákkal is meg kell ismertetni a Magyarországon boldogulni kívánó kül-
földieket. Mivel a két ország között nemigen vannak extrém kulturális különbségek,
az apró, de esetleg mégis kínos helyzetekhez vezető kulturális különbségek fölött
gyakran átsiklik a figyelem. Ez lehet a magyarázata, ha a német kollégáját magyar
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szokás szerint puszival köszönteni akaró magyar politikusnő közeledésére a német
politikusnő német öleléssel válaszol. (A példa valós!) Szükséges tehát elmagyaráz-
ni a külföldieknek, hogy Magyarországon kinek jár puszi, és kinek kézfogás, hogy
egy egyetemi csoporttársnőnek sohasem kívánnánk kézfogással boldog karácsonyt,
s hogy egy félhivatalos találkozón a puszi nem érzelemnyilvánítás, csak jelzés ér-
téke van, nem lehet hát olyan heves, hogy ölelésbe torkolljon. Ugyanígy fontos fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a magyar nők számára nem emancipáltságuk megkér-
dőjelezése, ha a férfiak előre engedik őket az ajtóban, hanem alapvető, sőt elvárt
udvariassági gesztus. Látszólag apróságokról van szó, de éppen az ilyen apróságo-
kon múlik, hogy barátságosnak és udvariasnak vagy távolságtartónak és udvariat-
lannak tartja-e majd környezete az esetleg Magyarországon dolgozó külföldit.

4. Tandem és nyelviskola
A Regensburgi Egyetem „Ungarisch kompakt” programját gyakorlatközpontú

képzésként hirdettük meg. A hallgatók mindkét félév végén Magyarországra utaz-
tak, hogy célnyelvi környezetben gyakorolják a nyelvet, s hogy a gyakorlati tapasz-
talatokat szerezzenek mindarról, amiről az országismereti szemináriumokon hallot-
tak. Az első Pécs–Regensburg tandem (a szervezők által használt megjelölés mögött
az a közös szándék rejlik, hogy évről évre sor kerül majd erre az együttműködésre)
első fele 2006 márciusában volt. Ekkor tizennégy regensburgi egyetemista utazott
Pécsre, hogy magyar tandempartnerével együttműködve feldolgozza az előzetesen
egyeztetett témát. A hallgatók egyéni érdeklődésének megfelelően rendkívül színes
volt a témaválasztás: volt, aki a baranyai németekkel, volt, aki Pécs környezetvédelmi
intézményeivel, megint más a Magyarországon is működő német vállalatokkal fog-
lalkozott a Pécsett töltött tíz napban. A regensburgi diákok Magyarországra utazá-
suk előtt mintegy két hónappal már információkat gyűjtöttek a választott témáról, s
fölvették a kapcsolatot magyar tandempartnereikkel, akik a hatóságoknál, a téma
szakértőinél időpontokat egyeztettek számukra. A gondos előkészítésnek köszönhe-
tően a terepen valóban az interjúkra, üzemlátogatásokra, személyes találkozókra
koncentrálhattak a hallgatók. Tíz napos intenzív kutatásuk eredményeit a második
félév országismereti szemináriumain referátum formájában osztották meg társaik-
kal, valamint írásbeli beszámolót készítettek a tandem során végzett munkájukról.
A dolgozatba foglalt ismeretek mellet ugyanolyan fontos volt a magyar kultúrával
való találkozás, főleg azon diákok számára, akik először jártak Magyarországon. A
pécsiek regensburgi látogatására 2006 októberében került sor, a tandem a Pécsett
kialakított keretek között zajlott. Az együttműködés során a magyar diákok elisme-
réssel nyugtázták, hogy a nyári egyetem látványos fejlődést eredményezett a
regensburgiak magyar nyelvtudásában.
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Ez a pécsi kollégák érdeme, akik a kéthetes – kifejezetten a Bosch Alapítvány
támogatta – képzésben részt vevő hallgatók (a regensburgiak mellett még két chemnitzi
egyetemista) számára tartott nyári egyetem alatt tanították a diákokat. A szintfelmé-
rést követően két csoportban foglalkoztak a diákokkal, akik azon túl, hogy intenzíven
foglalkoztak a magyar nyelvvel, újabb impulzusokat is kaptak, melyek hosszú távon
kedvezően befolyásolják a Magyarországhoz fűződő viszonyukat. Az első (még kísér-
leti jelleggel indított) „Ungarisch kompakt”-ot a Bosch Alapátvány is sikeresnek ítél-
te, így a 2006/2007-es tanévben is támogatásra érdemesnek tartotta.
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