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Adalékok a strasbourgi magyar oktatóhely történetéhez

Strasbourg geopolitikai helyzeténél fogva kitűnő adottságokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy egyetemén az idegen nyelveknek és kultúráknak intézményes keretet adjon. A 
Strasbourgi Egyetem – melynek története a XVI. századra nyúlik vissza – jelenlegi 
formájában 2009-ben három egyetem egyesítésével jött létre: az Université Louis 
Pasteur, mely az orvos- és természettudományoknak adott helyet, a híres Universi-
té Robert Schuman, ahol sok neves politikus végezte jogi tanulmányait, valamit a 
bölcsészettudományokat oktató Université Marc Bloch.

Nem véletlen, hogy a magyar nyelv műhelyének körvonalai is ebben az intéz-
ményben rajzolódtak ki az 1950-es évek végén, majd pedig 1960-ban kezdetét vette 
a magyaroktatás. A strasbourgi oktatóhely megalakulása óta meghatározó szerepet 
játszik a magyar nyelv és kultúra franciaországi jelenlétében. Ötven év után időszerű 
történetét a rendelkezésünkre álló adatokból összerakni, és helyét a franciaországi 
magyaroktatás történetében kijelölni. Mielőtt azonban erre a félévszázadra vissza-
tekintenénk, érdemes egy vázlatos áttekintést tennünk a Franciaországban létesült 
magyar oktatóhelyekről a kezdetektől napjainkig. 

A franciaországi magyaroktatás rövid története

Franciaországban a magyar nyelv programszerű oktatása francia kezdeménye-
zésre indul el a párizsi Élő Keleti nyelvek Főiskoláján (INALCO) 1931-ben. A finn-
ugor nyelvek kiváló tudósa, Aurélien Sauvageot ekkor tartja első magyar kurzusát, és 
ettől az időponttól kezdve tekintjük folyamatosnak a magyar nyelv oktatását ebben 
az országban. Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy ezt megelőzően már katedrához 
jut egy-egy magyar tanár francia egyetemen, így az 1800-as évek végén az orien-
talista Újfalvy Károly, majd pedig az 1900-as évek elején az irodalmár Kont Ignác. 
Mindkettőjük tevékenysége mérföldkő a franciaországi hungarológia terén.

A két világháború közötti időszakban különösen nagy lendületet kap a magyar 
nyelv ügye: 1928-ban Párizsban létrejön a Magyar-Francia Egyetemi Tájékoztató 
Iroda (Bureau Franco-Hongrois de Renseignements Universitaires), amely a kle-
belsbergi kultúrpolitika fontos részét képező Collegium Hungaricumok sorában 
helyezkedett el. Az intézet létrejöttét követően számos olyan kezdeményezés indul 
el, amely a magyar nyelv és kultúra műhelyeinek kialakítását készíti elő.   
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Ebben a sorban tartjuk számon a Lille-i Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
1937-ben létrehozott magyar lektorátust. Talán nem véletlen, hogy itt az az egykori 
Eötvös-kollégista Hincz Viktor tanít, aki Aurélien Sauvageot tanítványa a kollégium-
ban, és akit az akkori igazgató, Bartoniek Géza Aurélien Sauvageot szolgálatába 
állít, amikor a nyelvész Magyarországra érkezik. Említést érdemel, hogy ebben az 
időszakban tanít a lille-i egyetemen megbízott előadóként Müller Lipót is, a párizsi 
tanulmányi központ igazgatója. Minden bizonnyal a nagynevű elődöknek is köszön-
hető, hogy a lille-i magyar lektorátus a mai napig létezik. A korszak magyar vonatko-
zásához tartozik, hogy 1939-ben Nizzában a Centre Universitaire Méditerranéen-en 
megalakul a Petőfi-tanszék, ahol meghívott előadók tartanak magyar stúdiumokat a 
francia hallgatóság számára. 1942-ben újabb eseménynek lehetünk tanúi: Lyonban 
is elindul a magyaroktatás, olyan neves tanár vezetésével, mint az író, szerkesztő 
és fordító Just Béla, aki majd 1946-ban Grenoble-ban is megszervezi a magyar lek-
torátust.  Ha arra keressük a választ, hogy kik és miért tanulták ebben az időben a 
magyar nyelvet, idézzünk Paikert Géza korabeli tanulmányából, amely a Magyar 
Szemle 1940. márciusi számában olvasható (Paikert 1940, 137-142):

„A magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődő és a magyarul tanuló külföldiek leg-
nagyobb részben természetesen filológusok. Számosan csatlakoznak ezekhez azonban 
olyan hallgatók, akik azért tanulnak magyarul, hogy tudományos kutatásaikban vagy 
hivatásukban, esetleg üzleti életükben a magyar nyelv tudása segítségükre legyen, sőt 
akadnak olyanok is, akik a magyar nyelvet hazánk iránti rokonszenvből, „l’art pour 
l’art” tanulják.” 

A Grenoble-i lektorátus megalapítása után 1960-ig kell várnunk, hogy újabb 
színhelye legyen a magyar nyelv oktatásának, ezúttal Strasbourgban létesül egy lek-
torátus. (Ennek körülményeiről részletesen beszámolunk a következő fejezetben.) A 
vidéki oktatóhelyek sorát a bordeaux-i zárja, ahol 1987-ben a nyelvész Korompay 
Klára szervezi meg és indítja el az oktatást (Korompay 1990, 81-89). 

Ezt követően 1985-ben a párizsi Sorbonne Egyetemen (Université de la Sor-
bonne Nouvelle Paris III.) Jean Perrot nyelvész vezetésével létrejön az Egyetemközi 
Magyarságtudományi Központ (Centre Interuniversitaire d’études hongroises, CIEH), 
amely a nagy múltú, mai nevén Keleti Nyelvek és Civilizációk Intézetével (Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales) közösen végezte a magyar stúdiu-
mok oktatását, és a tanulmányokat lezáró diplomát is közösen adták ki. 2004-ben a két 
intézmény különvált, így Párizsban jelenleg két helyszínen folyik magyaroktatás. 

Történetünkben még egy adalék érdemel figyelmet: a magyar nyelv kiváló tudó-
sa, Aurélien Sauvageot 1967-ben nyugdíjba vonult, és nyugdíjas éveit Aix-en-Pro-
vence-ban töltötte, ahol bekapcsolódott az egyetem nyelvészeti körébe. Nem kétsé-
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ges, hogy a magyar nyelv ügyét mindig és mindenhol szolgáló francia nyelvésznek 
köszönhető, hogy a magyar nyelv bekerült az Aix-en-Provence-i egyetem Általános 
Nyelvészeti Tanszékének választható tantárgyai közé.  

Említést érdemel, hogy a fent említett tanszékek és lektorátusok mellet a dijoni 
és párizsi Politikatudományi Intézet (Institut d’études politiques) tantárgykínálatában 
is szerepel a magyar nyelv, és sok leendő politológus és diplomata gondolja úgy, 
hogy érdemes ezt a nyelvet tanulni.  

A Magyar Tanulmányok Tanszék múltja

Gondolatok egy lektorátusról
Strasbourgban – mint ahogy fent olvashattuk – 1960-ban veszi kezdetét a 

magyar nyelv oktatása, és egy fiatal magyar történészre, Hunyadi Istvánra esik a 
választás, hogy a magyar lektorátust megszervezze. Ki is volt Hunyadi István, és 
hogyan nyerte el elsőként a magyar katedrát, idézzük saját emlékeit, amelyeket e 
tanulmány szerzőjéhez írt levelében mesél el:

„A lektorátus története úgy kezdődött, hogy az 1956-os magyar forradalom nagyon 
megrázta a szabad világ közvéleményét. Azelőtt a baloldali propaganda hatása alatt köz-
helynek számított, hogy Magyarország a második világháborúból kifolyólag németbarát, 
azaz volt ellenséges ország, amelynek a polgárai hasonlóan kezelendők, mint a németek. 
Nagyon kevesen voltak olyanok, akiknek személyes élményük volt magyarokról: szemé-
lyes ismertség, magyarországi tartózkodás háború alatt vagy után, stb. Ezek tudták, hogy 
ez a kép torz vagy egyenesen hamis. De ilyenek kevesen voltak, és nem volt hatásuk a 
közvéleményre. Másrészt szintén elfogadott nézet volt, és ez ellen a kint élő magyarok is 
tehetetlenek voltak, hogy tudni illik, a kommunistáknak sikerült a lakosságot megtörni, 
legalábbis a fiatalságot maguk mellé állítani és fanatizálni. Ezt látszottak bizonyítani az 
egykori híradók is. Ez ellen csak néhány ember emelte fel szavát, amit a közhangulat 
nem vett figyelembe. Ezért is lett a magyar forradalomnak olyan elsöprő hatása, amikor 
bebizonyosodott, hogy ez a kép teljesen hamis. Ebben a magyarbarát hangulatban egyik 
volt történelem tanárom az egyetemen, Georges Livet professzor előállt 1958 folyamán 
azzal a javaslattal, hogy a straszbourgi egyetem létesítsen egy magyar lektorátust. Ez 
ugyan létezett már 1918 előtt is, amikor Straszbourg német volt, de erről akkor 1958-ban 
még nem volt tanácsos említést tenni. Mindenesetre a terv sikeres volt, a bölcsészkar 
elfogadta az indítványt, és felterjesztette a felsőbb hatósághoz. 
Livet professzor jól ismert engem mint volt tanítványát, mert két dolgozatomat is ér-
dekesnek találta. Az egyik XIV. Lajos magyar kapcsolatairól szólt, a másik pedig a 
szakdolgozatom volt, amelyik Straszbourg város részvételéről szólt a XVI. századi 
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törökellenes harcokban Magyarországon. Tehát így nyilvánvalóvá vált Straszbourg régi 
érdeklődése Magyarország és egyáltalában Közép-Európa iránt. Ezért Livet profesz-
szor mindjárt javasolt is engem lektornak, mondván, hogy segédtanárállásom mellett 
el tudom látni lektorságomat, mivel van állandó fizetésem.   Ugyanis az egyetem a lek-
toroknak csak pótdíjat fizetett, mert azok tulajdonképpen fizetésüket az őket kiküldő 
államtól kapják. A pótdíj különben nem járt nyugdíjjal, és a nyári hónapokra nem is járt 
fizetés. Én mint az egyetem által kinevezett lektor, az akkori magyar kormánytól nem 
számíthattam fizetésre. Ezért volt lényeges, hogy volt már egy másik állásom, amelyik 
mellett elláthattam a lektorságot.
1960 tavaszára meg is érkezett a francia miniszteri rendelet a magyar lektorátus létesí-
téséről az 1960/61-es iskolaévtől kezdve. ” 

Hunyadi István beszél továbbá arról, hogy első diákjai főleg magyar szárma-
zású hallgatók voltak, illetve olyan francia fiatalok, akik „férfi vagy nőismerősük 
kedvéért akartak megtanulni magyarul”. A tanár úr emlékeiből felidéz néhány ta-
nítványt, mint például Jean Bérenger-t, aki később a Sorbonne Egyetemen az újkori 
történelem tanára lett, és azóta is magyarbarátként tartják számon. Ugyancsak az 
akkori magyar lektorátuson csiszolgatta magyar nyelvi tudását a Budapesti Olasz 
Intézet egykori igazgatója, aki magyarországi évei alatt jól megtanult magyarul, és 
nem akarta elfelejteni a nyelvet. Hunyadi tanár úr felidézi még annak az egykori 
elzászi tanárnak az emlékét, aki a Magyarországon elesett honfitársai sírját kutatta 
fel, miközben megtanulta a magyar nyelvet, és évekig diákja volt a lektorátusnak. A 
visszaemlékezéséből az is kiderül, hogy kezdetben az Újkori Történelem Tanszéké-
nek könyvtárában zajlottak a magyarórák, majd 1967-ben egy új egyetemi kampusz 
épült, ahol az újonnan létrehozott bölcsészkar is helyet kapott, és itt már külön he-
lyiséget biztosítottak a magyar lektorátus számára. (Jóllehet más épületszárnyban, 
de a jelenlegi Magyar Tanulmányok Tanszéke a mai napig ugyanitt található.)

Az akkori nyelvválasztási lehetőségről megtudhatjuk, hogy az egyetemen tanu-
ló bölcsészhallgatók a magyar nyelvet harmadik élőnyelvként választhatták, illetve 
fakultatív tárgyként szerepelt még a tantárgyi kínálatban. Így az érdeklődő diákok 
száma meglehetősen alacsony volt, évente 2–3, legjobb esetben 4–5. 1968 tavaszán 
azonban kibővült a magyar lektorátus kínálata, és a magyar nyelv mellett magyar 
civilizáció is bekerült a tantárgyak sorába. Hunyadi tanár úr kezdetben heti 5 órában 
tanított, és ebből 2 óra jutott a kezdők számára. A tananyagot illetően elmondja, hogy 
akkor még nem volt jól használható franciáknak szánt magyar nyelvkönyv, ezért 
német nyelvű grammatikát használt, amelyről a következőket írja: 

„Ez, úgy emlékszem, a Szabó–Bánhidi nyelvészek szerkesztésében jelent meg, és a 
címe körülbelül „Lehrbuch für Ungarisch” volt. A haladók személyes szintjük szerint 



190 cz. Farkas Mária

vagy a Lehrbuch egy későbbi fejezete vagy egy általam választott szöveg alapján ta-
nultak. A nyelvtani részt általában a Lehrbuch alapján tanítottam. Természetesen saját 
észrevételeim figyelembevételével. Ezenkívül próbáltam a hallgatókat beszéltetni is. 
A Lelkes-féle francia nyelvű nyelvkönyvet már későn kaptam meg ahhoz, hogy gya-
korlatilag használni tudjam.” 

Lektori évei végéről az alábbiakat mondja el: 
„1965-ben Franciaország felvette a kulturális kapcsolatokat Magyarországgal, és meg-
állapodtak abban, hogy 1968-tól Magyarország küld ki lektort helyettem. Így lektori 
pályám véget ért. Első utódom Benda Gyula lett, akinek az apját, dr. Benda Kálmánt 
már évek óta ismertem. A budapesti Kulturális Kapcsolatok Intézetének az illetékese, 
Antal László külön megkért, hogy legyek Benda Gyulának a segítségére. Ez így is tör-
tént. Eleinte még tartottam előadásokat is nála, és a legjobb kapcsolatot tartottam fenn 
vele. Húsvét körül kijött egy másik ember a Kulturális Kapcsolatok Intézetéből, egy 
Rajnavölgyi nevű „elvtárs”, aki szabályszerűen felszólított, hogy ne tartsam tovább a 
befolyásom alatt a lektorátust. Sohasem tudtam meg mi volt ennek az oka. De ettől 
kezdve csak felületes kapcsolataim voltak a lektorátussal, amely kapcsolatok azonban 
fennmaradtak.”

Az elmúlt ötven év tanárai:

1960–1968:  Hunyadi István
1968–1971:  Benda Gyula
1971–1975:  Martonyi Éva 
1975–1976:  Nemes Gábor 
1976–1980:  Tóth László
1980–1984:  Vígh Árpád 
1984–1989:  Bácskai Mihály
1989–1993:  Szabó Magda 
1993–1994:  Kálmán Péter 
1994–1999:  Sztapkovics Ildikó 
1999–2003:  Till Katalin 
2003–2009:  Farkas Mária 
2009– : Szépe Judit

Adatok az elmúlt évek hallgatói létszámából: 
(A magyar tanszéken található dokumentációban 1987-től található erre vonatkozó 
adat.)
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Év Hallgatói létszám
I. évfolyam II. évfolyam III. évfolyam civilizáció

1987 9 2 - -
1988 12 7 4 83
1989 7 4 3 -
1990 11 4 1 131
1991 10 7 1 225
1992 10 - - 117
1993 16 12 7 88
1994 15 9 4 -
1995 13 4 3 41
1996 10 4 4 14
1997 17 7 7 12
1998 - 7 2 13
1999 14 7 9 10
2000 14 8 4 3
2001 19 8 6 5
2002 9 3 3 6
2003 30 8 8 10
2004 32 7 6 15
2005 33 16 11 19
2006 29 5 6 13
2007 26 7 5 29
2008 23 6 6 33
2009 21 5 7 12
2010 27 14 4 22

A diplomával zárt hároméves képzésre beiratkozott hallgatók létszáma az 1997/1998-as 
tanévtől:
1997/1998 3
1998/1999 7
1999/2000 7
2000/2001 7
2001/2002 9
2002/2003 9
2003/2004 4
2004/2005 14
2005/2006 16
2006/2007 6
2007/2008 6
2008/2009 4



192 cz. Farkas Mária

2009/2010 5
2010/2011 4
2011/2012 7

Nyelvkönyvek 
A tanszéki könyvtárban közel háromezer könyv található: szépirodalom magyarul 

és franciául,  lexikonok, kézikönyvek, atlaszok, szótárak és természetesen nyelvköny-
vek, amelyek hűen tükrözik az elmúlt ötven év magyar mint idegen nyelv nyelvkönyv-
kínálatát, és egyszersmind magukon hordozzák azokat a jegyeket, amelyeket az adott 
időszak idegen nyelv tanításának módszertana megkövetelt. A teljesség igénye nélkül 
érdemes visszatekinteni az időben, és kiragadni néhány könyvet azok közül, amelye-
ket a strasbourgi lektorok használtak: a sort Aurélien Sauvageot 1965-ben megjelent 
Premier livre de hongrois című könyve nyitja, majd pedig Lelkes István 1967-ben írt 
nyelvkönyve, a Manuel de hongrois folytatja. Mindkét könyv francia nyelven magya-
rázza a magyar grammatikát, és erősen magán viseli a hatvanas években még uralkodó 
fordító-grammatizáló módszer jellemzőit. Tovább tallózva a nyelvkönyvek sorában 
előkerülnek a 70-es évek kommunikatív nyelvoktatásra törekvő magyar nyelvkönyvei, 
ahol már a közvetítő nyelv nem kap szerepet: Sárosy Józsefné – Szabó Balázsné: Ta-
nuljunk magyarul! (1978), Erdős József – Kozma Endre – Prileszky Csilla – Uhrman 
György Színes Magyar Nyelvkönyv (1979) két kötete munkafüzettel együtt. A 90-es 
évekből már nagyobb könyvválaszték állt a strasbourgi lektor rendelkezésére: hasz-
nálhatta az 1992-ben kiadott Erdős József – Prileszky Csilla: Halló, itt Magyarország! 
című könyvet vagy Kovácsi Mária 1993-as Itt magyarul beszélnek című tankönyvét, de 
itt találjuk a HungaroLingua sorozatot is (Hvalacska Edit – Hoffmann István – Laczkó 
Tibor – Maticsák Sándor) 1993-ból. Felfedezhetjük még Kassai György és Szende 
Tamás francia anyanyelvűek számára írt könyvét az Assimile-t (1994). 

Napjaink gazdag magyarnyelvkönyv-kínálata már könnyű helyzetet teremt a je-
lenlegi vendégoktató számára, hiszen a nyelvkönyvek kavalkádjából kiválaszthatja a 
számára és hallgatói számára legalkalmasabbat, esetleg szemezgethet a könyvek leg-
javából, és ha kedve adódik, akkor levehet a polcról egy-egy régi példányt, melynek 
anyagából kikövetkeztetheti, hogyan és mit tanítottak elődei az elmúlt évtizedekben.

A Magyar Tanulmányok Tanszék jelene

A tanszék helye az egyetem oktatási struktúrájában
Az egykori magyar lektorátus, amely továbbra is államközi egyezmény kereté-

ben működik – jelenleg a Département d’études hongroises (Magyar Tanulmányok 
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Tanszék) nevet viseli, és a Strasbourgi Egyetem Langues Vivantes (Élő Nyelvek) 
karának egyedüli egyszemélyes tanszéke. Az oktatóhely egy helyiséggel rendelke-
zik, amely több funkciót tölt be: tanszéki iroda, könyvtár és szeminárium terem. A 
mindenkori vendégoktató egyben a tanszékvezető is, és ilyen szerepében tagja az 
egyetem kari tanácsának, valamint képviseli a tanszéket minden lehetséges fórumon. 
Megemlítendő, hogy a vendégoktató „lecteur” munkakörét az egyetem 2003-ban 
átminősítette „maître de langue” státusszá, és ezzel egyszersmind nagyobb tekintélyt 
kapott a magyar vendégoktató a francia felsőoktatás hierarchiájában.  

A magyar tanszéken az oktatómunka súlypontja a nyelvoktatás, de emellett 
szerepet kap a magyar kultúra is (Farkas 2005).

A tanszék képzési formái:
• Magyar tanulmányok (önálló) szak
• Nyelv és kultúrák szak része
• Választható tantárgy 

A tanszék tantárgykínálata: 
• Initiation à la langue hongroise (1) 
• Initiation à la langue hongroise (2) 
• Langue, littérature et civilisation    
• Civilisation hongroise sur textes traduits  

A tanszék egy hároméves képzéshez kötött diplomát ad ki (Diplôme d’université 
d’études hongroises), valamint a magyar nyelv és kultúra része a „Nyelv és kultú-
rák” szakot lezáró diplomának is (Licence langues et interculturalité), ahol a képzés 
három nyelvre épül, és ennek egyik választható komponense a magyar nyelv.

Hallgatók
Franciaországban a magyar nyelv az úgynevezett „ritka nyelvek” csoportjába 

tartozik, és a diákok tanulmányaik során többnyire második vagy harmadik nyelv-
ként választják. Akik a magyar nyelvet Franciaországban tanítják (vagy tanították), 
azok tudják, hogy ez a nyelv nem vonz tömegeket, nem tekintik könnyen elsajá-
títható nyelvnek (Szépe 2010), keveseknek nyújthat megélhetést, és nem tágítja 
nagyban a munkavállalási lehetőségeket sem. Ennek ellenére elégedettek lehetünk 
a strasbourgi hallgatók érdeklődésével, és különösen örvendetes az a tény, hogy a 
magyar nyelvet választó diákok jelentős része az átlagon felüli kedvvel tanulja ezt 
a nyelvet, akik közül sokan elkötelezetté válnak a magyar nyelv és kultúra iránt. Az 
utóbbi években figyelhető meg az a tendencia, hogy egyre több török diák iratkozik 
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be a magyar kurzusokra, nem titkoltan azzal a reménnyel, a nyelvrokonság meg-
könnyíti nyelvtanulásukat. 

A Strasbourgi Egyetem gazdag idegen nyelvi kínálatában 23 nyelv szerepel: 
angol, német, spanyol, olasz, portugál, kínai, japán, görög, holland, dán, norvég, 
svéd, török, orosz, lengyel, bolgár, szerb, szlovák, cseh, horvát, héber, perzsa és a 
magyar nyelv mint egyetlen finnugor nyelv a választékban.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyit változott a magyarul tanulók motivá-
ciója a fent idézett tanulmány óta (Paikert 1940, 141.), és Strasbourgban a bőséges 
nyelvi kínálatból miért esik éppen a magyar nyelvre a hallgatók választása. Íme 
néhány strasbourgi diáktól kapott válasz: 

• szeretnék egy nem indoeurópai nyelvet megismerni 
• érdekesnek tűnik a nyelv, és teljesen más a  kultúrája
• 4 napot töltöttem Budapesten: nagyon szép a város, és kedvesek az emberek
• kíváncsiságból 
• egy ritka nyelv 
• érdekes a kultúrája 
• szeretnék egy olyan nyelvet tanulni, amelyet nagyon kevés ember beszél
• nehéz nyelvnek tartják, ez vonz benne
• nagyon érdekes és különleges nyelv
• nagyon gazdag a kultúrája, és teljesen más, mint a francia kultúra 
• szeretnék Magyarországon tanulni 
• a magyar tanszék előtt mentem el, és azt gondoltam, hogy miért ne próbálnám meg 

ezt a nyelvet

Hogy miként vélekedik egy francia hallgató a magyar nyelvről, kiderül az aláb-
bi sorokból:

”Ce qui m’a d’abord plu dans cette langue, c’est sa sonorité. Je trouve que des mots tels 
que nagyszerű ou csütörtök enchantent l’oreille. De plus, cette langue finno-ougrienne 
est une langue à part avec le finnois. J’aime ce qui sort un peu de l’ordinaire et il est vrai 
qu’on ne croise pas souvent des gens qui apprennent le hongrois ou sachant au moins 
que ce n’est pas une langue slave. 
Enfin, cette langue n’est pas des plus faciles puisqu’elle se classe parmi les plus dif-
ficiles. Devoir choisir la conjugaison définie plutôt que la conjugaison indéfinie selon 
que le COD est défini ou pas, les nombreux suffixes que l’on rajoute pour reconnaître 
la fonction d’un mot dans une phrase ne sont que quelques exemples de ces difficultés. 
Mais ceci est également un attrait pour moi car ce serait moins intéressant si c’était une 
langue trop facile. Il y a un an, j’ai enfin eu la chance de passer une semaine en Hon-
grie, voyageant entre Pápa, Győr, Budapest, bien sûr, et le lac Balaton. Je suis tombée 
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sous le charme des paysages de ce pays. Depuis, je m’intéresse aussi à la culture et à 
l’histoire de ce pays, c’est pourquoi je suis également les cours de civilisation hongroise 
à l’université   Dans un peu plus d’un an, j’espère pouvoir passer une année Erasmus 
en Hongrie afin d’améliorer mon hongrois et de me fondre dans la culture hongroise. 
J’espère à mon retour pouvoir donner plus d’importance dans mes études à la langue 
hongroise pour qu’elle me serve dans ma vie professionnelle.” (Margaud Baraquin) 

Talán érdekes elmondani, hogy Kosztolányi Dezső A játék című versének fran-
cia nyelvű fordítása egy strasbourgi hallgató, Colette Gralhien ihletésére született 
meg: miután a magyar civilizációs óra keretében a Nyugatosok, köztük Kosztolányi 
Dezső költészetével ismerkedtek a diákok, a fent említett hallgató önszorgalomból 
és minimális magyar nyelvi ismereteivel kezdte olvasgatni és ízlelgetni a Koszto-
lányi-verseket, és különösen megtetszett neki a szépen csengő A játék című vers, 
ám felettébb sajnálkozott azon, hogy a versnek nem létezik francia fordítása. Nem 
sokkal ezután történt, hogy a Kaláka Együttes Lackfi János költővel és műfordítóval 
egyetemünkön szerepelt az akkor aktuális József Attila emlékév alkalmából. Ekkor 
Lackfi János tudomást szerzett a francia diáklány történetéről, és néhány nap múlva 
egy kedves levél kíséretével megérkezett a tanszékre a fordítás: 

Dezső Kosztolányi: Le jouet

Le jouet,
C’est curieux 
C’est tout rond et c’est tout beau,
Miraculeux, merveilleux,
L’ouvrir, le fermer c’est rigolo,
Bulle, bille, bouton, anneau,
Flamme de bougie, flacon magique,
Ombre irisant, feu diabolique.
Je joue avec ma propre vie,
Je joue à cache-cache avec les ombres,
Avec les greniers et les chambres,
Avec la lumière aillée et blonde,
Mon miroir lance des reflets
Sur le sable, sur les arbres;
Et le soleil, ce gros dernier d’or,
Soudain sur mes genoux s’affale.
Je joue avec mes yeux colorés,
Je joue avec ces deux menues mains,
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Je joue avec ce moi qui joue,
l’enfant n’est qu’un jouet pourtant.
Je joue, c’est danse joyeuse,
Je suis visible comme chaque chose. 
Visible mon reflet, mon flamme,
je joue, je tourne, tourne en rond.
Je joue et des fois je me lève
la nuit durant,
et je joue que tous ceux qui dorment,
sont des enfants.
  (Traduction de János Lackfi)

Tanórán kívüli programok

Az ötven év során az oktatóhely tevékenysége jelentősen kibővült. Nagy ered-
ménynek tekinthető, hogy az elmúlt években nemzetközi konferenciáknak adott 
helyet a Magyar Tanszék, mindez köszönhető annak a szimpátiának és kitüntető 
figyelemnek, amelyet az oktatóhely az egyetem vezetésétől kap. A Strasbourgi 
Egyetemen a Tudományos Tanács (Conseil Scientifique) dönt az egyetem által ren-
dezett konferenciákról, valamint azok pénzügyi támogatásáról. Ennek köszönhe-
tően sikerült életre hívni hat egymást követő évben egy-egy konferenciát: Image et 
nation (2004 ), Aspects de la culture hongroise (2005), Échanges de cultures : sur 
les problèmes de la traduction (2006), Genèse et épanouissement de la modernité 
hongroise (2007), Une nation vivant dans sa langue (2008), Unicité et diversité de 
la langue hongroise (2009).

Az eredmények sorában tarthatjuk számon a tanszék kiadványait is: Genèse et 
épanouissement de la modernité hongroise. Communications choisies des Journées 
d’Études Hongroises, sous la direction de Mária Farkas, Université Marc Bloch, 
Strasbourg, 2007, 144 p. Ez a tanulmánykötet négy – a magyar tanszék által rende-
zett –  konferencia anyagából válogat (vö. Varga 2008). A Balassi Intézet támogatá-
sával jelent meg az a kötet, amely Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója 
alkalmából rendezett konferencia előadásait tartalmazza: Une nation vivant dans 
sa langue. Actes du Colloque sous la direction de Mária Farkas, Université Marc 
Bloch, Strasbourg, 2008. 265 p. (vö. Szépe 2010). A tanszéki kiadványok sorában 
még egy könyv látott napvilágot: Mária Farkas: La culture hongroise refletée par 
une revue ouverte à l’Occident, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2009, 124. p., 
amely a két világháború közötti időszak illusztris folyóiratának, a Nouvelle Revue 
de Hongrie-nak kultúraközvetítő szerepét mutatja be (vö. Bácskai 2010).
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Az ötven év során a strasbourgi vendégoktatók azon túl, hogy egyetemi órái-
kat ellátták, törekedtek arra, hogy Magyarországot és a magyar kultúrát minél több 
oldalról bemutassák. Ennek jegyében valósultak meg az elmúlt évtizedekben azok 
az irodalmi és zenés estek, filmklubok, tudományos és ismeretterjesztő előadás-
sorozatok, kiállítások és folklór programok, amelyek mind ezt a célt szolgálták.   
Mivel a magyar nyelvet tanuló hallgatók nagy része még nem járt hazánkban, így 
sok esetben első találkozásuk a magyar kultúrával ilyen formában történt. Ma már 
számos hallgató élhet azzal a lehetőséggel, hogy ösztöndíjjal részt vegyen a Balassi 
Intézet által meghirdetett nyári egyetemeken. 

A 2007/2008-as tanévtől vette kezdetét az az Erasmus-kapcsolat, amely a Pécsi 
Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékének Hungarológiai Szemináriuma és 
a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke között jött létre. Ennek értelmében évente 
egy-egy hungarológia szakos diák cseréjére van lehetőség, és ennek köszönhetően 
már két pécsi hallgató végezhette gyakorló tanítását a magyar tanszéken. 

Nagy segítséget jelent a vendégoktató számára a strasbourgi, illetve elzászi ma-
gyar diaszpóra jelenléte. 1956 után sok magyar keresett menedéket Strasbourgban 
és környékén, akik nagy része továbbra is fenntartja és ápolja magyarságát, s akik 
közül sokan jó emberi és szakmai kapcsolatot alakítanak ki a mindenkori vendég-
oktatóval. E sorok írója, miként elődei és utóda, mindig számíthatott a strasbourgi 
magyar szervezetekre és az Európa Tanács mellett működő magyar képviseletre.  

Összegzés

A fentiekből kitűnik, hogy a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanulmányok Tanszé-
ke a franciaországi magyaroktatás fontos helyszínévé vált. Az elmúlt évtizedekben 
az oktatás dinamikus fejlődésének lehettünk tanúi, és láthattuk, hogy az itt tanító 
vendégoktatók jelentős erőfeszítést tettek arra, hogy a magyar nyelvet és kultúrát 
a francia hallgatósággal megismertessék. Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy 
a strasbourgi oktatóhely továbbra is nagy elhivatottsággal igyekszik betölteni azt a 
küldetést, amelynek szolgálatára ötven évvel ezelőtt létrehozták
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Farkas, Mária
Contributions to the history of the Department of Hungarian Studies in Strasbourg

This study sets out to collect elements of how Hungarian studies were introduced into Strasbourg. Af-
ter a brief overview of various official and personal initiatives to disseminate the Hungarian language 
in France, we will focus on the foundation of the Department of Hungarian Studies in Strasbourg. We 
will show how the first instructor of Hungarian language in Strasbourg, István Hunyadi started his 
work in 1960.We will also see the situation of the Hungarian studies at the University of Strasbourg, 
as well as the number of students interested in this discipline. Finally, it is also shown in the study 
how the teachers of Hungarian have tried to make the Hungarian studies in Strasbourg more attractive 
among students.


