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Hajnal Ward Judit

Tizenöt éves a Rutgers Egyetem Magyar Intézete

A XIX. század végétől kezdődően több hullámban érkeztek bevándorlók Ma-
gyarországról az Egyesült Államokba. A bevándorlások történetéről és hátteréről, az
amerikai magyarság rétegződéséről és életkörülményeiről számos könyv és tanul-
mány született ez alatt az idő alatt Magyarországon és Amerikában (pl. Souders 1922,
Máté 1942, Lengyel, 1948, Weinstock 1969, Puskás 1975, Puskás 1982, Várdy 1985,
Varga 1988, Puskás 2000, Várdy 1985, Várdy 2000). A 2000. évi népszámláláskor
1.398.724 amerikai vallotta magát magyar származásúnak, közöttük körülbelül száz-
ötvenezer New Jersey államban, ami a 2004-es év becslései szerint a teljes lakos-
ság 0,5 százaléka. Az adatok szerint a magyarok összetartanak, az Magyar Távirati
Iroda sajtó-adatbank név- és címgyűjteménye jelenleg 503 amerikai magyar szerve-
zetet sorol fel, kis cserkészcsapatoktól kezdve magyar csendőrök bajtársi közössé-
gén és magyar focicsapaton keresztül kisebb-nagyobb egyházi, politikai és kulturá-
lis szervezetekig. Ebben a közegben kezdte meg működését a Rutgers Egyetem
Magyar Intézete 1991-ben New Jersey államban, amiről eddig egy írás született
(Molnár M. 2002).

Az amerikai magyarok és a hungarológia
New Jersey államot hagyományosan magyarlakta vidékként emlegetik, jelen-

leg a lakosság 1,4 százaléka vallja magát magyar származásúnak. A legutóbbi nagy
bevándorlási hullám 50 éve érte el a keleti partot, amikor a New Brunswickhoz kö-
zeli Kilmer katonai bázison több tízezer 56-os menekültet fogadtak és támogattak
az amerikaiak és amerikai magyarok. A magyar kultúra és a magyar szó tehát nem
ismeretlen a környéken (Gimagine). New Brunswick város, ahol a Magyar Intézet
is található, korábban teljes utcáknak adott otthont, ahol a magyar templomok mel-
lett jól megfért a magyar hentes, étterem, sőt a kocsma is. Ma a páratlan értékű ar-
chívummal és könyvgyűjteménnyel rendelkező Magyar Örökség Központ, a Szent
László katolikus templom, a református templom, és számos ifjúsági, kulturális és
politikai szervezet őrzi a magyar hagyományokat.

A magyar nyelv és kultúra megőrzése a legtöbb magyar bevándorló csoport
számára fontos cél lett, az oktatás változatos formában, szinten és színvonalon folyt
és folyik az Egyesült Államokban. A legnépesebb tanulói réteg az óvodás és általá-
nos iskolás korosztály, akik számára hétvégi magyar iskolák és egyházak kínálnak
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anyanyelvi és országismereti oktatást a tanév közben szombaton vagy esténként, il-
letve a nyári vakáció alatt táborok formájában. A magyar cserkészcsapatok is beil-
lesztik programjukba a magyar történelmi, földrajzi, irodalmi és nyelvi tanulmányo-
kat profiljuknak megfelelő perspektívából. Sok igazán tiszteletreméltó törekvés
található szerte az országban (pl. Széchenyi Magyar Iskola, 1998), és kiváló okta-
tás folyik sok helyen főként a Magyarországról kiszakadt diplomások segítségével
(Kovács 2005). A külföldi magyar iskolák szerepéről írt összefoglalójában azonban
jogosan jegyzi meg Nagy Károly, hogy az amerikai magyar iskolák és szervezetek
sokszor „a környezet valóságaitól egyre távolodó, szintetikus és fiktív magyarság-
és ember-élményt kialakító, tanító, szolgáló és legitimizáló szervekké válnak” (Nagy
1984: 59).

Az eredmények mellett legnagyobb problémát mindig is a pedagógusképzés
megoldatlansága jelentette, erre már évtizedekkel ezelőtt felhívták a figyelmet az
amerikai magyarság szellemi vezérei (Nagy 1972: 24, Bodnár 1974: 4, idézi Tarján
2003). Megfelelő képzés és pedagógus-utánpótlás hiányában a magyar iskolák és
cserkészcsapatok a szerencsére hagyatkoznak, és megesik, hogy az alkalmi tanár a
véletlenszerűen környéken tartózkodó, nem szakképesített, de lelkes amatőrök so-
raiból kerül ki, akik közül nem egy „gügyögve tanít”, ahogy Bérczes László Amerikai
Naplójában szemléletesen leírja (Bérczes 1998). A cserkészek talán még nehezebb
helyzetben vannak, ahogy Tarján Gábor megállapítja: „Manapság az is előfordul,
hogy a közelmúltban kivándorolt családból származó kiscserkész jobban beszél
magyarul, mint a másodgenerációs cserkészvezető” (Tarján 2003).

Ami a felsőoktatást illeti, az Egyesült Államokban több egyetemen és főisko-
lán nyílt lehetőség magyar nyelvtanulásra vagy magyar vonatkozású előadások hall-
gatására az elmúlt évtizedekben (pl. Beloit College, Columbia Egyetem, Kaliforni-
ai Egyetem Los Angelesben, New York-i Egyetem, Ohio Állami Egyetem, Pittsburghi
Egyetem, Portlandi Egyetem stb.). Ez azonban a legtöbb esetben félévente néhány
fakultatív nyelvórára vagy előadásra korlátozódik kis létszámú, 5–15 fős csoportok-
ban. Várdy Béla megállapítása szerint a legtöbb amerikai felsőoktatási intézmény-
ben a magyarságtudomány egyszemélyes vállalkozás, és a programot fenntartó ge-
neráció kiöregedése után utánpótlás nem várható (Várdy 1996). A magyar mint
főszak egyedül az Indiana Egyetemen Bloomingtonban vehető fel az Egyesült Ál-
lamokban (Hungarian Studies).

A magyarságtudományi tárgyak meghonosítása a Rutgers Egyetemen számos
oktató, szervezet és magánszemély nevéhez fűződik. Az egyik legfontosabb szervezet
az ötvenéves Amerikai Magyar Alapítvány, amely 1959-ig az Illinois állambeli
Elmhurst College Magyar Tanszékének programját támogatta Molnár Ágoston irá-
nyításával, majd 1959-ben New Jersey államba, New Brunswickba költözött. Válasz-
tásukban jelentős szerepet játszott a Rutgers Egyetem, ahol magyar nyelvi program-
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jukat is folytatni kívánták. Mason Gross, a Rutgers Egyetem elnöke 1959–1971
között, a magyar nyelvoktatás lelkes híve, lehetővé tette, hogy 1959-től magyar kur-
zusokat tanítsanak a Rutgers Egyetemen. Az Alapítvány három év alatt szándéko-
zott megteremteni a megfelelő anyagi bázist. Az Amerikai Magyar Tanulmányi Ala-
pot ötszáznál is több magánszemély és számos szervezet adakozásából hozták létre
1955-ben (Founding 1959), Molnár Ágoston oktatói státuszt, az Alapítvány pedig
irodát és titkárnőt kapott a Rutgers Egyetemen (Molnár 2005). Anyagi támogatás
hiányában a hatvanas évek közepétől szórványosan folyt magyar nyelvoktatás.

A magyar nyelvoktatás húsz évvel ezelőtt, 1986-ban indult újra az Ágh-házas-
pár kezdeményezésére és anyagi támogatásával a Szláv és Kelet-Európai Tanszék
keretein belül, William Derbyshire, a Szláv Tanszék vezetőjének szakmai irányítá-
sával. A Fulbright Alapítvány jóvoltából 1988-tól magyarországi vendégprofesszo-
rok is oktattak magyar vonatkozású tárgyakat angolul. Az első magyar nyelvtanár
ebben az időben Lutsky Klára volt (1986/87), a Fulbright-professzorok pedig Kö-
vecses Zoltán (1987/88), Bárdos Jenő (1988/90) és Szépe György (1990–1992). A
magyar nyelvoktatást 1990-ben Radnai Zsófia vette át, s ő lett az újonnan alapított
Magyar Intézet első lektora is.

A Magyar Intézet a Rutgers Egyetemen
Az 1766-ban alapított Rutgers egyetem az Egyesült Államok keleti partján talál-

ható New Jersey állam állami egyeteme, az USA egyik legnagyobb és legrégebbi fel-
sőoktatási intézménye. A legfrissebb adatok szerint a 2004/2005-ös tanév második
félévében összesen 48.279 diák iratkozott be a Rutgers egyetemre, ebből 35.745 a BA
fokozatért, 12.534 az MA és PhD programokban tanul. Az egyetem három kampuszon
és négy városban helyezkedik el, 29 fakultása mellett több mint 130 kutatóintézettel
rendelkezik. A 175 tanszék 270 különféle szakterületen oktat 704 épületben 2645 fő-
állású oktató és 6221 főállású dolgozó alkalmazásával, több mint 5500 undergraduate
és 1500 fölötti graduate kurzuson (Rutgers Adattár 2004/2005).

Az intézet alapítását megelőzően itt oktató Fulbright-vendégprofesszorok két-
ségkívül hozzájárultak a Rutgers jelenlegi magyar intézetének megalapításához. A
magyar előkészítő bizottság látogatása után a szerződést a Magyar Köztársaság
Művelődési Minisztériuma részéről Kálmán Attila államtitkár, a Rutgers részéről
pedig Francis L. Lawrence elnök írta alá New Brunswickban 1991. május 17-én
ünnepélyes körülmények között (Memorandum 1991).

Az alapítóokirat szerint a szerződés a Magyar Köztárság Művelődésügyi Mi-
nisztériuma és a Rutgers Egyetem között jött létre tízéves időtartamra a magyar
nyelv, kultúra és történelem, valamint a szomszédos közép-európai kultúrák és tör-
ténelem kapcsolódó elemeinek tanulmányozására és e tanulmányok erősítésére a

TIZENÖT ÉVES A RUTGERS EGYETEM MAGYAR INTÉZETE



190

190. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Rutgers Egyetemen. Az Intézet az 1991-es szerződés szerint „támogatja a magyar
nyelv, irodalom, történelem és kultúra oktatását és a tanterv kidolgozását, egyéni
kutatók projektjeit és a Rutgers Egyetem más kutatási központjaival közös projek-
teket, valamint a Rutgers és egy, vagy több magyar oktatási intézmény közös kuta-
tási projektjeit” (Memorandum 1991). A hosszabbításként funkcionáló megállapo-
dást 2005-ben írta alá a Rutgers és a Balassi Intézet képviselője (Megállapodás 2005)
két évre, illetve felmondás hiányában újabb kétéves időtartamra.

A Minisztérium az eredeti szerződésben azt vállalta, hogy tíz évig magyar nyelvi
lektort finanszíroz, a szövegben azonban nincs utalás inflációkövetésre. A megálla-
pított járadék első pillanatban sem érte el a New Jersey állam létminimumát, ami
alapvető feltétele annak, hogy a lektor és családja beutazó vízumot kapjon. Ennek
következtében a Rutgers Egyetem évente növekvő összeggel volt kénytelen kiegé-
szíteni a lektor bérét. A szerződés hosszabbítása elsősorban a lektori állás közös fi-
nanszírozását jelenti a dollárösszeg pontos megoszlásának megjelölésével, valamint
a kiutazásra, egészségügyi biztosításra és egyéb feltételekre vonatkozó kötelezett-
ségek felsorolásával (Megállapodás 2005). Ezt az összeget egyelőre nem sikerült az
amerikai oktatói státusznak megfelelő szintre hozni.

A Magyar Intézet szerény működési költségkerete, amelyet a Rutgers Egyetem
biztosít, távolról sem fedezi a valós költségeket. A napi működést az Orosz és Ke-
let-Európa Intézettel és egyéb intézetekkel történő együttműködés által lehet fenn-
tartani (Böröcz 1999), ami természetszerűleg függő helyzetet teremt. Infrastruktú-
ra és adminisztratív segítség híján sem komoly pályázat beadására, sem pedig a
tevékenységi kör bővítésére nincs esély. Böröcz József intézetigazgató többször
nyújtott be módosítási javaslatot a minisztériumhoz, amelyeket a lektorok és
Fulbright vendégprofesszorok levelei, jelentései és beszámolói további adatokkal
támogatnak. Az aszimmetrikus érdekviszonyok azt diktálnák, hogy a magyar félnek
kellene tennie valamit, amennyiben az intézet működését egyáltalán fontosnak tartja.
Mindezek ellenére mégis értékelni kell ezt a támogatást, hiszen a magyar állam nél-
kül nem lenne magyar mellékszak a Rutgers Egyetemen.

Az Intézet komoly anyagi nehézségei ellenére is sikeres, angol nyelvű előadás-
sorozatot tart fenn, ami a nagy nyilvánosság előtt is nyitott, csakúgy, mint az 1998-
ban megrendezett kortárs művészeti minikonferencia, a 2002-es diákkonferencia,
valamint a szakestek. Ez utóbbi kivételével szinte minden rendezvényen csak az
egyetemről mutatkozott érdeklődés.

A hungarológiai tárgyak oktatása az Orosz és Kelet-Európai Nyelvek és Irodal-
mak Tanszék keretein belül történik, ami jelenleg a Német Tanszékcsoport része. A
magyar mellékszak tanulmányi részéért ezen tanszék vezetője a felelős, jelenleg
Gerald Pirog egyetemi tanár. Az amerikai oktatási rendszerben a baccaleurátusi fo-
kozat megszerzéséért tanuló diákok a negyedik félév végére választanak főszakot,
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emellett egy mellékszak választása is kötelező, 18 kreditpont értékben. A magyar
szak jelenleg, 2005-ben tizenhat választható tantárgyat sorol fel (1. sz. melléklet).
A nyelvtudás igazolásáról az egyetem külön kérésre bizonyítványt állít ki. A magyar
lektor félévente három kurzust tanít, a Fulbright-vendégprofesszor egyet, angol nyel-
ven. Ez azt jelenti, hogy egy adott félévben a legjobb esetben is mindössze négy
kurzus közül választhatnak a diákok.

A magyar program óráit látogató diákság összetételét és számát nehéz pontosan
meghatározni. Valószínű, hogy összességében a magyar származású diákok vannak és
voltak többségben, de az intézet fennállásának tizenöt évére kiterjedő pontos és meg-
bízható demográfiai adatok, felmérések hiányában nem lehet sem látogatottságot, sem
tendenciákat kimutatni. Az intézet alapításakor az 50 diák négyötöde volt magyar szár-
mazású (Radnai 1992). Ez az arány az 1999/2000-es tanévben a következő: a lektor
27+36, a Fulbright professzor 19+22 diákot tanított a két félév során, ebből magyar
származású volt 21+31, illetve 5+5, tehát a nyelvórán nagyjából hasonló, de a média
szakkal párhuzamosan meghirdetett kurzuson pontosan a fordítottja, vagyis átlagosan
a diákok közel fele nem volt magyar származású.

A magyar szakosok jelentős része nem feltétlenül a humán területekről kerül ki,
a magyar szakot a legváltozatosabb főszakok mellett veszik fel. Emellett sokan mel-
lék- vagy főállásban dolgoznak is az egyetem mellett (pályamódosítók vagy az élet-
hosszig szóló tanulás jegyében egyetemi oktatásban résztvevők), az órák időbeosztá-
sa viszont kizárólag a nappali szakos, mellékállással nem rendelkező egyetemistáknak
kedvez, és az elmúlt tizenöt évben szinte alig változott. A diákok teljesítménye széles
skálán mozog, a felelősségteljes és intelligens részvételtől kezdve a kevésbé elmélyült
és a határidőket teljesíteni nem tudó diákokig (Kovács 2005). A kis létszámú csopor-
tok miatt viszont szinte minden oktató nagyon jó emberi kapcsolatot képes kialakíta-
ni a diákokkal, hiszen egyébként a „mamut-egyetem” tömegoktatási rendszerében
intézeti és tanszéki szinten kevés figyelmet kapnak (Molnár M. 2005).

A Magyar Intézet kiváló, ám gyakran cserélődő oktatói nem sokat tudnak segí-
teni a létszám növelésében, a folytonosság hiánya több problémát okoz. Az amerikai
adózási szabályok miatt a lektort két évre szerződtetik, a Fulbright-professzorok egy
vagy két félévet tanítanak. Ennyi idő alatt nem sok lehetőségük nyílik az egyetem rend-
szerének kiismerésére, tantárgyuk népszerűsítésére, az amerikai diákok ismeretszer-
zési és tanulási szokásaihoz alkalmazkodó tananyag összeállítására, vagy akár előké-
születekre és az oktatás feltételeinek megteremtésére (megfelelő tanterem, vetítési
lehetőség, laborhasználat) a következő félévi kurzust illetően. Ennek egyik mutatója
lehet például az egyetemi források, oktatástechnikai segédeszközök és újdonságok
(WebCT, Blackboard, ECompanion, Digiclass) szembetűnően alacsony kihasználtsági
foka a hungarológia terén. Az Egyetemi Könyvtár adatbázisa alapján a könyvtár nyom-
tatott és elektronikus kötelező olvasmánylistáján (course reserve) nem szerepelt ed-
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dig egyetlen magyar kurzusra előírt könyv vagy tanulmány sem. Összehasonlításkép-
pen: a 2005/2006-os tanév első félévében körülbelül 5600 cikk és könyvrészlet talál-
ható az elektronikus listán (a Reserve Group közlése alapján), ami nem tartalmazza a
könyv formájában felsorolt olvasmányokat. Az sem véletlen, hogy mindössze a négy
évig itt tanító lektornak volt alkalma a nyelvi laborban tartott órákat órarendbe beállí-
tani vagy a korábbi Fulbright oktatóval karöltve online oktatással kísérletezni (Mol-
nár 2004, Hajnal Ward 2005, Hajnal Ward – Molnár 2006). Több vendégoktató nehéz-
kesnek találta a megfelelő szakmai kapcsolat kialakítását a fogadó tanszékek oktatóival
leszámítva a Magyar Intézetet, és a másik munkája iránti teljes érdektelenség sem szo-
katlan (Molnár M. 2005).

A hungarológia oktatásának legnagyobb problémája a beiratkozott hallgatók
rendkívül alacsony száma. A tandíj összegének ismeretében (a 2005/5006-os tanév-
ben a legolcsóbb éves tandíj 9221 dollár, ennyit fizet a bejáró New Jersey lakos, leg-
magasabb a kollégiumi szállást igénylő más államból származó lakos 25.734 dol-
láros tandíja) érthető, hogy a Rutgers számára az egyik legfontosabb mérce a
beiratkozott diákok száma. Az egyetemen nem ritka, hogy egy előadást 200, sőt akár
300 fő hallgat, a magyar kurzusok viszont nem érik el az egyetem által meghatáro-
zott létszámminimumot (30, illetve 20 fő – kurzustól függően). Gerald Pirog sze-
rint rengeteg múlik az oktató személyén is. A diákok nem szívesen jelentkeznek egy
ismeretlen tanár órájára, bár voltak kivételes oktatók, akik magas létszámú csopor-
tokat tanítottak (Pirog 2005). Az alacsony létszám okát az intézetigazgató részben
abban látja, hogy amerikai részről csökkent a Magyarország és Kelet-Európa iránti
érdeklődés. A nyelvtanulás iránti érdektelenség oka az a döntés is, miszerint az
észak-amerikai egyetemek többsége eltörölt minden, az idegen nyelvek tanulására
vonatkozó előírást. Emiatt a legelitebb (nyugat-)európai nyelvek ugyanúgy akut ér-
deklődés-hiánnyal küszködnek, mint a magyar. Ebben az összefüggésben Böröcz
József szerint az a tény, hogy eddig minden évben húsz és ötven között volt a ma-
gyarul tanuló hallgatók száma, „valóságos csoda” (Böröcz 2005).

A rendszeres és megfelelő nagyságrendű anyagi támogatás hiánya okozza a
másik legnagyobb problémát. Az igazgató számos javaslatot tett a magyar kormány
vonatkozó minisztériumainak, miként lehetne a Rutgers Magyar Intézet működését
jobb, biztosabb, nagyobb teret biztosító anyagi alapokra helyezni. De nemcsak itt
volt sikertelen a próbálkozás.

„… megdöbbentő, milyen mértékben nincs érdeklődés sem a magyarországi tőke, sem
pedig a rendszervált(oz)(tat)ás óta Magyarországra települt, észak-amerikai központú
multinacionális tőke részéről a Rutgers Magyar Intézet iránt, annak ellenére, hogy
nagyon konkrét projektekhez – így például egy online „Hungarian Studies” folyóirat
létrehozatalához és fönntartásához – próbáltam támogatást szerezni” (Böröcz 2005).

HAJNAL WARD JUDIT



193

193. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Ehhez azt kell hozzátenni, hogy az Ulrich’s folyóirat-adatbázis szerint 2810
etnikai folyóirat és újság létezik a világon, ebből 1849-et adnak ki az USA-ban. Ezek
között mindössze tíz magyar témájú található, de egyik sem referált szakmai folyó-
irat. Ki más lenne hivatott arra, hogy egy ilyet elindítson és működtessen, ha nem a
Rutgers Magyar Intézete?

A Magyar Intézet jövője
Visszatekintve a tizenöt évre óhatatlanul is felmerül a kérdés: hogyan tovább?

Van-e bármiféle létjogosultsága vagy távlata a magyar nyelvoktatásnak egy amerikai
egyetemen? Fennmarad-e a magyar szak, van-e arra esély, hogy valaha is főszakká
váljon? Milyen módon lehetne az anyagi támogatást folyamatosan biztosítani?

A Magyar Intézet helyzetét Fulbright vendégprofesszorként és az amerikai
magyarság egyik avatott szakértőjeként és kutatójaként ismerő Kovács Ilona min-
den fórumon kiáll az intézet érdekeiért. A jövőt tekintve a versenyképességet tartja
kulcskérdésnek, amihez viszont „a folyamatosság és a helyismeret, az amerikai in-
tézmény működési struktúrájának ismerete, az amerikai felsőoktatás stílusának,
technológiai szintjének ismerete és hosszú távú kapcsolatépítés képessége szüksé-
ges. A legjobban felkészült, de egy-két évre kiérkező lektor előzetes tapasztalatok
nélkül ennek nem tud eleget tenni. Ez hosszú távú stratégiai kérdés” (Kovács 2005).

Az intézetigazgató egy komoly szakmai alapokra helyezett intézet kiépítésében
látja a jövőt, amelynek anyagi és személyi vonatkozásai vannak:

„A Rutgers Magyar Intézetnek ahhoz, hogy tevékenysége minőségileg értelmezhető, a
mai kiszolgáltatottság és szűkösség helyett koncepciózusabb és jövőbe mutatóbb legyen,
legalább három-négy, a társadalom- és bölcsészettudományok meghatározott területén
otthonos, nyitott gondolkodású, fiatal és ambiciózus, főállású oktatóra volna szüksége.
Ehhez csatlakozhatna 4-5 vendégoktató (akik mondjuk egy-egy évre jönnének ide),
továbbá ugyancsak 4-5 részfoglalkoztatású PhD-hallgató, s az ezen szervezet összetar-
tásához szükséges adminisztratív segéderő. Mindehhez épületre, oktatás- és kutatástech-
nikai berendezésekre volna szükség, és rendszeres programtámogatásra” (Böröcz 2005).

A tanulmányi vezető a magyar nyelvoktatásról nyilatkozva úgy véli, hogy min-
den nyelvi program fontos a Rutgersnek. A magyar különleges szerepét Pirog a kör-
nyékbeli magyarok jelenlétének tulajdonítja, bár megjegyzése szerint kockázatos
vállalkozás etnikai alapú nyelvi programot működtetni (Pirog 2005). Tény, hogy az
egyes vendégoktatók személyes kapcsolatait leszámítva, jelenleg az intézet nem
képes arra, hogy az amerikai magyar szervezetekkel lehetséges kapcsolatot kihasz-
nálja. Ennek legnagyobb hátrányát az Böröcz professzor így látja:

„Azért is „rossz hír” a helyi magyarok nagy, politikailag nem mobilizált csoportjai-
nak a Rutgers Magyar Intézet iránti közönye, mert anyagi vonatkozásban az egyetem
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a maga részéről az abszolút minimumot biztosítja csak a Magyar Intézet (és a hozzá
hasonló, nagy számú egyéb intézet) számára. Az egyetem elvárása – s ez az elvárás
számos egyéb interdiszciplináris intézet vonatkozásában igazolódik is – hogy létezik
New Jersey-ben egy az adott intézetet „etnikai alapon” támogató csoport, amely tet-
tekben is kifejezi, hogy fontosnak érzi az egyetemen működő, az „ő kultúrájukkal”
foglalkozó intézetet. Az egyetem azt várja tehát, hogy az amerikai (New Jersey-i stb.)
„magyarság” kisebb-nagyobb (de ha lehet, inkább jelentős) adományokkal támogassa
a Rutgers Magyar Intézetet. Ezen adományokat az egyetem természetesen a lehető
legtisztességesebb és legprofesszionálisabb módon kezelné és használná föl. Erre az
egyetemnek külön szervezete van, szakemberekkel: könyvelőkkel, ügyvédekkel, s évi
több-tízmillió (jövedelemadóból természetesen leírható) dollár érkezik ilyen formá-
ban az egyetemhez. Ilyen támogatás azonban a Rutgers Magyar Intézet vonatkozá-
sában nincs” (Böröcz 2005).

Pirog professzor szerint a folytatás titka abban rejlik, hogy sikerül-e megnyer-
ni a helyi magyarok támogatását, amire talán lenne is esély, ám megerősíti, hogy az
egyetem ugyanakkor, joggal, meglehetősen egyértelműen állást foglal abban, hogy
nem enged beleszólást sem tanulmányi, sem pedig személyi ügyekbe (Pirog 2005).
Nem kedvez a helyzetnek az intézetigazgató és az amerikai magyarok egy részének
jelentősen eltérő álláspontja sem a hungarológia tartalmi kérdéseivel kapcsolatban
(Böröcz 1996).

Az utóbbi években örvendetesen feléledt a kapcsolat az amerikai magyarok és
a Rutgers Egyetem között, Molnár Ágoston egykori Rutgers-oktató (jelenleg az
Amerikai Magyar Alapítvány elnöke) és az amerikai magyarság egy kisebb csoportja
kezdeményezésére. Korábban már az egyik nemzetközi ügyekért felelős dékán ter-
vei között szerepelt, hogy az amerikai magyar közösség tagjai közül egy tanácsadó
testületet szervez, amelynek szerepe az lett volna, hogy a magyar program hírét a
közösség számára elvigye és támogatást szerezzen a Rutgersnek. Ez a testület azon-
ban akkor nem alakult meg, és Molnár Ágoston elmondása szerint az amerikai ma-
gyarság azóta is nehezményezi, hogy a közösség kimaradt például az igazgató vá-
lasztása körüli eseményekből. Bár a Rutgers egyetem attól fél, hogy a közösség
befolyásolni kívánja a személyi döntéseket, az orvosi egyetem dékáni tanácsadó tes-
tülete példa arra, hogy lehet hangot találni az amerikai magyar közösséggel (Mol-
nár Á. 2005).

Ebben az új keletű kapcsolatban az egyetem képviseletét Pirog professzor vál-
lalta, aki úgy véli, hogy egy semleges egyetemi képviselő talán sikeresebb lehet az
amerikai magyarokkal. Pirog reménykedik, hogy sok magyar szívesen támogatná a
programot, magánszemélyek és szervezetek is, de kérdés, hogy lesz-e, aki felvállalja
ezen lehetőségek kiaknázását és képes lesz-e valóban jelentős adományokat szerezni
a magyar program számára. Meggyőződése, hogy az amerikai magyarok egy cso-
portja elkötelezett híve a Rutgers magyar programjának és az együttműködésnek az
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egyetem és az Amerikai Magyar Alapítvány között.  Pirog úgy véli, minden azon
múlik, hogy az egyetem milyen alapokra tudja helyezni a kapcsolatait ezen szerve-
zetekkel. A tanulmányi vezető szerint az amerikai magyaroknak be kell látniuk, hogy
egy egyetemi szintű magyar program az egyedüli módja, hogy megőrizzék az anya-
országról alkotott képet a maga valóságában, ahelyett, hogy valamilyen hamis áb-
rándot dédelgetnének. A lengyel származású szláv tanszékvezető az amerikai len-
gyelekkel von párhuzamot: a fiatalabb amerikai magyar generáció tagjai már
utazhatnak, és megláthatják, milyen Magyarország vagy Lengyelország a valóság-
ban. Az egyetemi program mindenképpen elősegíti, hogy megmaradjon a valós ér-
deklődés az ország iránt, nemcsak „chardash-goulash” szinten (Pirog 2005).

Az amerikai magyar közösség nagy reményeket fűz a közelmúltban a Debre-
ceni Egyetemmel létrehozott egyetemi szintű kapcsolatokhoz, hiszen a szerződés alá-
írásakor a közösség képviselői is jelen voltak. Molnár Ágoston optimista, vélemé-
nye szerint a szerződés aláírásával talán egy új fejezet kezdődhet a magyar szak
életében, amelyhez az Alapítvány mozgósíthatja a jelenleg rendelkezésére álló szé-
lesebb társadalmi támogatást a kormányzóig bezáróan, és ez közvetve kihat a Rutgers
magyar szakjának jövőjére is (Molnár Á. 2005). Pirog a magyar mint főszak bein-
dítására nem lát esélyt jelen feltételek között, de az Európai Tanulmányok főszak
keretében talán a magyar is nagyobb figyelmet kap, mivel ennek vannak nyelvi kö-
vetelményei. A debreceni egyetemmel folytatott tárgyalások több tervet is körvona-
laznak, és minden rendkívül időigényes, de az egyetem részéről érdemes több időt
és figyelmet szentelni a magyar programnak, mint eddig, és erre Pirog professzor
hajlandónak mutatkozik.

Az Intézet jelenléte egy szélesebb, New Jersey állam középső részén túlmuta-
tó amerikai közegben, akár online folyóirat vagy online nyelvoktatás formájában
ugyancsak hozzásegíthetne diákok toborzásához, szervezetek és magánszemélyek
támogatásához, mindezekhez azonban – és ebben minden megkérdezett egyetért –
az anyagi támogatás mellett több idő és figyelem szükséges.
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1. sz. melléklet: A magyar mellékszak követelményei a Rutgers Egyetemen

Magyar mellékszak
A magyar mellékszak hat 3 vagy több kreditpontos kurzusból áll 01:535:102 / 121
szint fölött. Követelmények: 01:535:201, 202 (vagy magasabb szintű, a nyelvi szint-
felmérés alapján), a 259, és legalább három 300-as vagy magasabb szintű kurzus
sikeres elvégzése.

Nyelvvizsga bizonyítvány
Az egyetem a baccaleurátusi fokozat adományozásával egy időben nyelvvizsga bi-
zonyítvány állít ki azon diákok számára, akik hat kreditpont értékű, 300 vagy ma-
gasabb szintű kurzuson B vagy annál jobb érdemjegy megszerzésével bizonyították
magyar nyelvtudásukat a négy alapkészség (írás, olvasás, szövegértés és beszédkész-
ség) terén.

ANGOL NYELVŰ KURZUSOK
01:535:259. Magyar irodalom és civilizáció (3)
01:535:260. A mai magyar kultúra (3)
01:535:360. Magyarságtudomány: Topics in Hungarian Studies (3)
01:535:460. Magyarságtudomány: Advanced Topics in Hungarian Studies (3)

MAGYAR NYELVŰ KURZUSOK
Bevezető kurzusok
Kezdő szintű vagy magyar nyelvet középiskolában két évnél rövidebb ideje tanuló
diákok általában a 01:535:101, 102 kurzusokkal kezdenek. Akik több mint két évet
tanultak középiskolában magyarul, a  01:535:201, 202 kurzusra jelentkezhetnek.

Azok a diákok, akik a családban magyarul beszélnek, de nem részesültek iskolai
oktatásban magyar nyelven, a 01:535:121 kurzusra jelentkezhetnek a 01:535:201, 202
megkezdése előtt. Magyar anyanyelvű, magyar iskolai háttérrel rendelkező diákok
számára a tanszék engedélye szükséges, mielőtt bármelyik kurzusra beiratkoznának.

01:535:101,102. Magyar kezdő (4,4)
01:535:121. Magyar intenzív kezdő (4)
01:535:201,202. Magyar középhaladó (4.4)
01:535:301. Társalgás (3)
01:535:303. Magyar nyelvgyakorlat (3)
01:535:305. Magyar nyelvi laborgyakorlat (1)
01:535:321. Költészet (3)
01:535:355. Fordítástechnika (3)
01:535:401. Haladó nyelvtan, stilisztika és fogalmazás (3)
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01:535:402. Haladó íráskészségfejlesztés (3)
01:535:403. Haladó magyar nyelvgyakorlat (3)
01:535:490. Irodalom szeminárium (3)
01:535:493,494. Egyéni tanulás (3,3)

Forrás: Rutgers Egyetem tanulmányi szabályzata (Rutgers Undergraduate .... 2005,
ford. Hajnal Ward Judit)

2. sz. melléklet: A Rutgers Egyetem Magyar Intézetével kapcsolatos
publikációk, újságcikkek, dokumentumok és weboldalak bibliográfiája
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