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A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM OKTATÁSÁNAK HELYZETE A 
MOSZKVAI ÁLLAMI LOMONOSZOV EGYETEMEN 

1. A magyar nyelv helye az oktatás struktúrájában 

A magyar nyelvet kötelező, kötelezően választható és fakultatív nyelv-
ként oktatják a Lomonoszov Egyetemen; ez karonként, illetve szakonként 
változik. Mind minőségi, mind mennyiségi szempontból a bölcsészkaron 
folyó oktatás a legjelentősebb. 

1.1.Bölcsészettudományi Kar 

A karon a képzés egyszakos. Magyar nyelv és irodalom szakot ötévenként 
indítanak egy csoportban. Ennek oka az, hogy a végzett hallgatókat az 
egyetemnek el kell helyeznie, álláslehetőség pedig szinte kizárólag a főváros-
ban kínálkozik. Évente hat-nyolc hungarológus elhelyezése az egyetem 
számára megoldhatatlan feladatot jelentene, s a végzősök sem kapnának a 
képesítésüknek megfelelő munkát. Az elhelyezéssel kapcsolatos a magyar 
szakosok kiválasztásának egyik jelentős szempontja is: az állandó moszkvai 
lakhely. Ennek hiányában a vidéki hallgatóknak, legyenek bármilyen tehet-
ségesek is, nem tudnak állást biztosítani a fővárosban. 

Az 1980/81-es tanévben beiratkozott, jelenleg a IV. évfolyamot befe-
jezett hallgatók száma 10 fő (2 f iú , 8 leány). Az 1980-ban végzett csoport 
létszáma 6 fő volt (1 fiú, 5 leány). A hallgatók az ún. román-germán tagozat 
valamelyik szakára jelentkeznek, és sikeres felvételi vizsga után — ritkán 
saját kérésre, máskor valamely objektív ok miatt: pl. a korábban választott 
szak nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, illetve „verbuválás" ered-
ményeként — kerülnek a magyar csoportba. A magyar nyelv óraszáma ma-
gas, heti 12—14 óra. Az első és második évben ennek legnagyobb részét a 
nyelvórák teszik ki. Az első évben ezt kiegészíti a fonetika és az ország-
ismeret orosz nyelven. A szaktárgyak oktatására a II. évfolyamtól kerül sor 
orosz nyelven (nyelvtörténet, nyelvészeti szeminárium, néprajz. A hallgatók 
másodévtől rendszeresen évfolyamdolgozatot is írnak magyarból, de orosz 
nyelven. Ez egy átlag magyar egyetemi szemináriumi dolgozatnál alapo-
sabb, hosszabb terjedelmű; a rá kapott érdemjegyet az indexükben külön 
tüntetik fel. Az elkövetkező évek során a hallgatók többsége ezt fejleszti 
tovább, s V. éves korukban szinte kész szakdolgozattal állnak elő. 

A III. évtől a szaktárgyak oktatása heti 12 órában már magyarul folyik 
(irodalomtörténet a hozzá kapcsolódó szemináriumi foglalkozásokkal, le-
író nyelvtan, nyelv- és stílusgyakorlat), s ez elsősorban a lektor feladata. A 
IV. évben ezekhez járul az ún. tolmácsolási gyakorlat oroszról magyarra és 
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fordítva, írásban és szóban egyaránt. Magyar nyelvből és irodalomból fél-
évkor beszámoló, év végén vizsga van, amely írásbeli és szóbeli részből áll, 
jellegét tekintve átmenetet képez a magyar kollokvium és szigorlat között. 
A többi tantárgyat a hallgatók a bölcsészkari programnak megfelelően 
hallgatják. A magyar szakos diákok felének a II., a többieknek a III. évei-
végzése után lehetőségük nyílik, hogy részt vegyenek a Debreceni Nyári 
Egyetemen. Az első magyarországi tartózkodás után észrevehetően javul 
nyelvtudásuk, beszédkészségük, s érzelmileg jobban kötődnek a választott 
szakhoz. A hallgatók fejlődése szempontjából döntő jelentőségű lenne V. 
évben a féléves magyarországi részképzés megvalósítása,amelyre elvileg a két 
ország között aláírt kulturális és oktatási együttműködési munkaterv 
lehetőséget biztosít. 

(Összehasonlításul: a finn nyelv és irodalom szak a magyarral azonos idő-
ben és szintén ötévenként indul; a jelenlegi létszám 6 fő. A szláv filológiai 
tanszék keretében kétévenként indul lengyel (12-13 fővel) és cseh szak 
(8-10 fő), háromévenként szerb-horvát (15 fő), ötévenként szlovák, szlo-
vén és macedón szak (8-8 fő). A bolgár nyelv oktatásáról nincsenek ada-
taim. Ezenkívül létezik egy karok közötti szláv tanszék, amely az egyéb 
karok szláv nyelvek tanulása iránti igényét elégíti ki. Az érdekelt országok 
általában két lektort küldenek, akik közül az egyik mindig a szaktanszéken 
oktat, a másik pedig csak nyelvet tanít a karok közötti tanszéken.) 
1.2.Kötelezően választott második idegen nyelvként a romanisztika-germa-
nisztika tagozat bármely csoportja tanulhat magyarul, s többen élnek is a 
lehetőséggel. A hallgatói létszám évente 6-8 fő; a nyelvet heti négy órában 
tanulják. Az 1983/84-ben végzett hallgatók dékáni engedéllyel és a lektor-
nak a plusz órákba való belegyezésével — ritka kivételként — második 
szaknak vették fel a magyar nyelvet. Heti 8 órában tanulták, szemináriumra 
jártak, évfolyamdolgozatukat, szakdolgozatukat magyar nyelvészetből 
írták, s jövendő munkahelyüket is magyar nyelvtudásuk alapján jelölték ki. 
Az említett hallgatók közül négyen kétszer, négyen pedig egyszer jutottak 
el Magyarországra egyetemi tanulmányaik során. 
1.3. A Magyarország iránt érdeklődő más szakos bölcsészek minden évben 
bejelentik a tanszéken a magyar nyelv tanulásával kapcsolatos óraigényü-
ket (általános és alkalmazott nyelvészet szak, orosz szak, esti tagozat stb.). 
A szándék komolyságától és a tanári munkabírástól függően évente 2-3 
csoport indul, amelyek közül az első év végére csak egy marad. Az itt el-
ért eredmények szerények. 
1.4. A bölcsészkari órákra rendszeresen bejárnak ún. szabad hallgatók. 
Ezek fiatal diplomások, akiknek a munkájukhoz nélkülözhetetlen a magyar 
nyelv elsajátítása (2—3 fő). Lemorzsolódás nincs, s jók az eredményeik 
is. 
1.5 Az ELTE és a Lomonoszov Egyetem közötti közvetlen együttműködés 
keretében évente több diákcsoport küldésére és fogadására kerül sor ún. 
termelési gyakorlat céljából (8 fő diák + 2 fő tanár). Budapestről zömében 
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finnugor vagy magyar szakos hallgatók utaznak a rokonnépeink által lakott 
területekre (1983: Sziktivkár, 1984: Tallin, Tartu), míg Moszkvából főleg 
magyarul tanuló diákok érkeznek, akik az egyetemmel, a könyvtárakkal 
ismerkednek, s lehetőségük nyílik, hogy a Balatonra és 8-10 vidéki városba 
is elutazzanak. Az ilyen utak mind a nyelvgyakorlás, mind az országismeret 
szempontjából igen jelentősek. 
2. Egyéb karokon folyó magyarnyelv-oktatás 

Mivel a Lomonoszov Egyetemen a szűkebb szakosodásra lényegesen na-
gyobb lehetőség van, mint a hazai egyetemeken, ezért több karon kötelező 
vagy kötelezően választott nyelvként oktatják a magyart mint idegen 
nyelvet. 
2.1 Az Újságírói Karon a nemzetközi újságíró szakos hallgatóknak egy nyu-
gati nyelven kívül kötelezően választaniuk kell valamelyik európai szocialis-
ta ország nyelvét (a német nyugati nyelvnek számít). Ezt három féléven 
keresztül heti 6 órában tanulják. A negyedik félévben a diákok felének le-
hetősége nyílik öthónapos magyarországi részképzésre. A diákok között 
gyakran vannak olyanok, akik szüleikkel huzamosabb ideig éltek már 
Magyarországon. 
2.2 A Földrajzi Karon a szocialista országok gazdasági földrajza szak kere-
tében háromévenként indul Magyarországra szakosodott csoport, amennyi-
ben legalább három fő jelentkező van. A hallgatók öt féléven keresztül heti 
4 órában tanulják a nyelvet, s többségük ötödéves korában öthónapos 
részképzésre utazik Magyarországra. Mivel itt a legkisebb létszámú a cso-
port, s a legnagyobb a tanulmányi fegyelem, az alacsony óraszám ellenére 
nagyon jók az eredmények. 
2.3 A Közgazdaságtudományi Karon a nemzetközi közgazdasági szakon 
ötévenként indítanak magyar csoportot, a létszám általában 8 fő. Öt éven 
keresztül heti 10-12 órában tanulják a nyelvet mintáz egyik fő tantárgyat. 
A hallgatók elé állított egyik legfontosabb követelmény a közgazdasági 
szaknyelv elsajátítása, magas szintű fordítói készség megszerzése. A diákok 
egy részének lehetősége nyílik magyarországi szakmai gyakorlatra is. 
2.4 A Történelemtudományi Karon az új- és legújabbkori történeti tan-
széken indulnak magyar történelemmel foglalkozó csoportok elvileg rend-
szeres időközökben, a gyakorlatban azonban esetlegesen. A diákok a 
II—IV. évfolyamon foglalkoznak a magyar nyelvvel heti 6-8 órában. A kö-
vetelmény nem a nyelv aktív használata, hanem a fordítási készség meg-
szerzése. 

3. A magyar nyelv oktatásának személyi feltételei 

A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen önálló finnugor vagy magyar 
(finn) tanszék nem működik. A magyar és a f inn nyelv oktatógárdája ún. 
finnugor csoportot képez a Bölcsészettudományi Kar általános, összeha-
sonlító és strukturális nyelvészeti tanszékén belül, amelynek vezetője 

64 



J.V. Rozsgyesztvenszkij professzor. 
E csoportban a finn szekciót egy szovjet docensnő, a magyart három fő 

képviseli. A magyar szekció vezetője A.P. Guszkova, aki Budapesten védte 

meg kandidátusi disszertációját nyelvészetből. Rajta kívül a magyar szekció-
ban dolgozik még egy Moszkvában férjhez ment magyar kolléganő, aki a 
Lomonoszov Egyetemen végzett orosz szakon és a mindenkori lektor. 
(Az első lektor 1972-75-ig, a második 1975-80-ig, a jelenlegi 1980 szep-
temberétől tanít Moszkvában.) Ez a három fő elégíti ki nemcsak a Bölcsé-
szettudományi Kar, hanem a fent említett karok óraigényét is. Az általános 
óraszám heti 18—24 között van, ezért a kutatómunkára lényegesen kevesebb 
idő jut a kelleténél. 

A tanszék mindössze két, egymásból nyíló szobából áll, melyek közül a 
kisebbik a tanszékvezetőé és helyetteséé, a nagyobbik a tanároké, tudomá-
nyos munkatársaké és aspiránsoké. Ilyen körülmények között egy önálló 
helyiség a csoport számára szóba sem jöhet. 

4. A magyar szakos szakemberképzés színvonalának emeléséről 

A magyar nyelv és irodalom oktatása egy önálló magyar vagy finnugor 
tanszék keretén belül feltehetően hatékonyabban és nagyobb tekintéllyel 
valósulhatna meg. Négyéves tapasztalat után azonban egy magyar tanszék 
jelenlegi létrejöttét megoldhatatlannak tartom. Elsősorban azért, mert nin-
csenek az egyetemen — A.P. Guszkova kivételével — megfelelően képzett 
szovjet hungarológusok, akik biztosítanák az oktatás magas színvonalát 
rendszeres, számottevő tudományos tevékenységet is folytatva, s ezzel 
mintegy moszkvai hungarológiai központtá, alkotóműhellyé alakítanák a 
tanszéket. Számolni lehetne a különböző kiadókban, tudományos kutató-
intézetekben (Nyelvtudományi Intézet, Gorkij Világirodalmi Intézet stb.) 
dolgozó szakemberekkel, akik közül néhányan feltehetően szívesen eljön-
nének óraadónak az egyetemre, de nem biztos, hogy állást változtatnának. 
A heti 20-22 óra s többnyire egy kutatónap nem jelent nagy vonzerőt a 
kötetlen munkaidővel szemben. S kérdés, tudnak-e ezek az emberek olyan 
színvonalon magyarul, hogy tárgyukat magyar nyelven oktassák, vagy csu-
pán passzív nyelvtudással rendelkeznek. A legnehezebb, de talán a legkézen-
fekvőbb megoldás a saját szakembergárda kinevelése lenne. Ehhez megíté-
lésem szerint az alábbiakra lenne szükség: 
a/ A Lomonoszov Egyetem vagy az ELTE magyar szakán végzett volt szov-

jet diákok részére pályázat kiírása magyarországi aspirantúrára magyar 
nyelvtörténetből, összehasonlító finnugor nyelvészetből, irodalomtörté-
netből és néprajzból. Ilyen szakemberek jelenleg ui. nincsenek az egye-
temen. 

b/ Az oktatás színvonalának emelése, illetve bizonyos tárgyak oktatásának 
megoldása érdekében magyar előadók küldése hasonló egyetemekről. 
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(max. 30 napos időtartamban,előre egyeztetett tematika szerint.) 
cl A mindenkor Moszkvában dolgozó magyar lektor munkájának messze-

menő anyagi támogatása, (könyvek, segédeszközök, propagandaanyagok 
stb.) 

PUSZTÁINÉ AMBRUS ÁGNES 

A MAGYAR NYELV OKTATÁSA 
AVARSÓI TUDOMÁNYEGYETEMEN 

A magyar filológia oktatásának Lengyelországban nincsenek régi hagyo-
mányai. A 30-as években a lengyel tudományegyetemeken már folyt 
ugyan magyar nyelvtanítás, de mindenütt csak szabadon választható tan-
tárgy volt. A második világháború után megújultak a magyar-lengyel kap-
csolatok, és 1952-ben a Varsói Tudományegyetemen megkezdte működését 
a magyar filológiai tanszék. Ez mindmáig nem csupán az első magyar 
tanszék a lengyel felsőoktatástörténetében, hanem az egyetlen is. 

Varsóban a magyar szakot kétévenként indítják nagyszámú (15-20 fős) 
csoporttal, és a hallgatók ötéves, egyszakos képzésben részesülnek. A beju-
tásnak nem előfeltétele a magyar nyelv ismerete, a hallgatók az alapoknál 
kezdik a magyar nyelv tanulását. Az oktatás nyelve a többi tantárgy eseté-
ben a lengyel. 

A tanterv két részre oszlik, az egyik a kötelező alaptárgyakat, a másik 
a fakultatív tárgyakat tartalmazza, amelyeknél csak a tárgyak minimális 
mennyisége kötött. Ez az elosztás lehetővé teszi az irodalmi vagy nyelvé-
szeti szakosodást, amely a negyedik évfolyamon kezdődik. 

A kötelező tantárgyak a következők: 
— Leíró magyar nyelvtan 
— A magyar nyelv története 
— Az általános nyelvtudomány alapjai 
— Finn nyelv 
— A finn nyelv leíró nyelvtanának alapjai 
— A magyar irodalom története 
— Bevezetés az irodalomtudományba 
— Magyarország története 
— A magyar kultúra (művészet és néprajz) története 
— Ismeretek a mai Magyarországról 
— Műfordítói szeminárium 
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