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Gulya Oános 

Hungarológia desiderata avagy variációk 
- * ) ugyanarra a témara 

Több ok késztetett arra, hogy gondolataim, tapasztala-
taim révén itt, ma valamit elmondjak a hungarológiáról. An-
nál is inkább, mert ez a téma mindig aktuális, és mindig szük-
séges az alapos átgondolása. Ezenkívül több zavaró dologgal 
is találkoztam^ elsősorban az irritált, hogy a téma körül any-
nyi ellentmondásosságot lehet tapasztalni. Mivel a hungaroló-
gia összekapcsolódik a lektori tevékenységgel, magam is ta-
lálva éreztem magam. Hadd mondjak el mérgelődéseim közül a té-
mával kapcsolatban néhányat. 

A szakirodalom jó részét tüzetesen átolvasva láttam, 
hogy a régebbi időkben létezett egy olyan nézet, amely szerint 
a hungarológiának legfőbb célja, hogy valamiféle nem magyar 
irodalomkutatót termeljen ki, aki aztán majd eredményesen kép-
visel bennünket az adott országban. A cikk szerzője szerint ez 
a legfontosabb, fontosabb, mint az, hogy a hungarológia kere-
tein belül központi helyen a magyartanítással foglalkozzunk. 
Egy másik nézet szerint a hungarológia tantárgy. Van, ahol va-
lóban annak tartják, én ezt a magam részéről kétlem. Úgy gon-
dolom, ennek a nézetnek a kialakításában a német Landeskunde 
irányzat játszott nagy szerepet, s ahogy Kárpáti Paul barátom-

*) Az itt közölt szöveg a konferencián elhangzott előadás 
videóról leírt, némileg rövidített változata. 
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tói megtudtam, nemcsak Gragger Róbert volt ennek első kuta-
tója, hanem a tulajdonképpeni alapozás egy Becker nevezetű 
német professzorhoz kötődik. Hogy ez mennyire kényes problé-
ma, arra csak egy példát hadd mondjak el: az egyetemi tan-
rendben és a magyar szakon ez a szó, Landeskunde. elő sem 
fordul. Egy másik irányzat a hungarológia legfőbb céljának a 
fordítóképzést tartja, erős irodalomcentrikusság jellemzi, ami 
a hungarológia más területén is jellemző. A magam több mint 
tízéves tapasztalatai kétkedésre késztetnek. Hiszen az az alap-
probléma a diákjaimmal, hogy egyáltalán olvassanak német i-
rodalmat, mert némely országban nem szokás olvasni. Ha tehát 
mi mindenáron az irodalmat és a fordítást állítjuk a közép-
pontba, nem a legszerencsésebben járunk el. Egy további né-
zet a finnugrisztika, itt minden attól függ, hogyan értel-
mezzük. Mert a finnugor-komparatisztika kevésbé érdekli di-
ákjainkat; inkább az egyes népek, egyes nyelvek, kultúrák, 
néprajzi kérdések, s ehhez hasonló ismeretekhez vonzódnak, 
mintsem ezeknek absztrahált együtteséhez. 

A kérdéskört bonyolítja az is, hogy a hungarológiát 
párhuzamba szokás állítani a magyarságtudománnyal, magyarság-
ismerettel. Már csak praktikus okokból is el kellene válasz-
tani a kettőt egymástól, véleményem szerint. Olyan megfonto-
lás alapján, amelynek több évszázados hagyománya van: bennün-
ket kívülről általában a hungarus szóval szoktak jelölni, mi 
magunk magyart mondunk, a két vonal elválik egymástól. Más-
hogy tekintenek ránk kívülről, és másként látjuk mi magunkat 
belülről kifelé tekintve. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a 
hungarológia nem más, mint a magyar nemzet hiúságának a tuda-
ta. Talán érdemes lenne a hungarológiáról objektíven elgon-
dolkodnunk. ) 

Én is megkíséreltem a hungarológia meghatározását. Ez 
a kísérlet, hangsúlyozom: kísérlet, a következőképpen hang-
zik. A hungarológia speciális ismeretek rendszere, és az en-
nek létrehozására irányuló tevékenység, amely a magyarság or-
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szagunkon kívüli, egyetemes megismerését hivatott szolgálni. 
Speciális jelzőn azt értem, hogy az összes ismereteknek egy 
kiválasztott részét kell felhasználni. A kiválasztás szem-
pontja, hogy mi az, ami azon külföldiek ill. idegenek számá-
ra célirányos, akik hazánkban szeretnének megismerkedni a 
magyar kultűrával. Az ismeret szót tulaj donképen a tudomány 
helyett használom, elkerülve ezzel azt a vitát, hogy a hun-
garológia mint ilyen egyáltalán tudomány-e. Az ismeret szó-
val azt szeretném hangsúlyozni, ha nem is tudományos a szó 
lexikai értelmében, de csakis tudományosan megalapozott is-
meretekről lehet szó. A rendszer szót azért emiitettem, hogy 
a tudományos technológián belül maradjak, s arra utaljak, 
hogy a cél szempontjából fontos ismereteket kell rendszerbe 
foglalni. Az egyetemes jelzőt nagyon fontosnak tartom, u-
gyanis a hungarológia célja nem lehet rövidtávú, mindenkép-
pen nagyobb periódust kell, hogy érintsen, s bármilyen tudo-
mánynak csak a summázását adhatja. A szolgálat a definícióban 
az a jó értelemben vett, politikailag irányított tevékenysé-
get, az elkötelezett tudományt jelenti. 

Hungarológiáról beszélvén meg kell határoznunk annak 
célját is. Szerintem a hungarológia célja egy ideális ma-
gyarságkép alakítása vagy kialakítása. Persze, sokan fölte-
hetik a kérdést, létezik-e egyáltalán magyarságkép? El kel-
lene végezni az egyes oktatóhelyeken egy olyan vizsgálatot, 
amely választ adna néhány kérdésre: milyen ott a magyarság-
képj mik ennek a képnek a történelmi okaij milyen lehetne az 
ideális képj miként, milyen stratégiával lehetne alakítani 
ezt? 

A hungarológiába, akárhogy is értelmezzük, sok minden 
beletartozik. Sokféleképpen lehet és sokféleképpen kell is 
értelmezni. Ahány ország, annyi hungarológia létezik, mindig 
a helyi adottságoknak megfelelően, hogyan vélekednek rólunk, 
milyen a magyar kultúra befogadási készsége, stb. Akárhogyan 
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is műveljék ezt a hungarológiát, kell hogy legyen egy alap-
vető vonása ennek a tevékenységnek: soha, semmilyen körülmé-
nyek között nem lehet egyoldalú, nem lehet egyirányú. Ha azt 
akarjuk elérni, hogy irodalmunk, nyelvünk, kultúránk vissz-
hangot keltsen, arra kell törekednünk, hogy kapcsolatot ta-
láljunk az ottani kultúrával. 


