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Giay Béla 

A hungarológia a külföldi felsőoktatásban 

1. A magyar nyelv, nyelvészet, irodalom, történelem 
stb. külföldi egyetemi oktatása ma már három kontinensre és 
közel száz egyetemre kiterjedő, szervezetileg és tartalmilag 
nagy mértékben differenciált intézményrendszerrel rendelke-
zik, és egyre több külföldi szakember foglalkozik a fenti 
szakterület kutatásával is. Ennek a magyar nyelv és kultúra 
nemzetközi ismertségéhez viszonyítva jelentős tevékenység-
nek - közkeletű szóval a hungarológiának - azonban tisztá-
zatlanok a fogalmi alapjai és elvei. Azok a kísérletek és el-
képzelések, amelyek az utóbbi hat-hét évtizedben a hungaroló-
gia vagy a gyakran szinonimájaként használt "magyarságtudo-
mány" mint önálló tudományos diszciplína megalkotására irá-
nyultak, zátonyra futottak, illetve nem vezettek távlatokban 
is használható eredményekhez."'" A fogalom tartalmának feltárá-
sát célzó újabb keletű elemzések, valamint az ezzel kapcsola-

2 
tos törteneti áttekintések és eszmecserék azt a felfogast e-
rősítik meg, hogy a hungarológia önálló tudományként, olyan 
értelemben, mint pl. a matematika vagy a történelem stb. nem 
alakult ki és nem is hozható létre. Ezzel összefüggésben ér-
demes felidézni, hogy Eckhardt Sándor már a 3o-as évek végén 
rámutatott arra, hogy a magyarságtudomány szóban nem valami 
új tudomány, módszer rejlik, hanem csupán olyan program, amely 
a magyarsággal foglalkozó tudományok célkitűzéseit magában 



- 28 -

foglalja és azokat organikusan kiegészíti, összehangolja.^ 
A fogalommal kapcsolatos bizonytalanságot érzékelteti 

az évek során kialakult szóhasználat, az intézmények elneve-
zése - és maga az intézményi gyakorlat is. A Nemzetközi Ma-
gyar Filológiai Társaság sikeres hungarológiai kongresszuso-
kat tart, kiadványának címe: Hungarológiai Értesítő. Újvidé-
ken az egyetemen 1976 óta működik a Magyar Nyelv, Irodalom 
és a Hungarológiai Kutatások Intézete. Az Ankarai Egyetemen 
lévő magyar oktatóhelyet Hungarológiai Intézetnek nevezik. 
Több helyütt, a hasonló céllal működő szervezeti egység ne-
ve: magyar filológiai tanszék. Egyes egyetemek programjában 
a "Bevezetés a hungarológiába" elnevezésű tantárggyal talál-
kozhatunk, másutt a hasonló tartalmú tantárgy neve: "Beveze-
tés a magyar filológiába". A tudományos közleményekben és a 
mindennapi szakmai szóhasználatban váltakozva fordulnak elő 
a hungarológia és a magyarságtudomány elnevezések, anélkül 
hogy világos lenne: szinonimákról vagy eltérő jelentésű sza-
vakról van-e szó. Tisztázatlan a hungarológia és a nemzetkö-
zi magyar filológia fogalmi elhatárolása, ill. azonossága, 
valamint a hungarológia és a finnugrisztika tudományos és 
oktatási kapcsolatrendszere is. 

Mivel az előadásban nem célom a kérdés kimerítő elem-
zése, ezért a hungarológiának az utóbbi időszakban megfogal-
mazott meghatározásai közül csak hármat emelek ki. Kósa 
László definíciójában a "hungarológia magyarságtudomány: a ma 
gyarsággal és környezetével foglalkozó tudományok összefogla 4 
ló neve." Jankovics Oózsef meghatározása szerint a "hungaro 
lógia magyarságtudomány, filológiai jellegű komplex tudomány 
szak, amely a magyar népre, etnikumára, történetére, nyelvére 
kultúrájára irányuló interdiszciplináris tudományos kutatási 
tevékenység összessége. Célja a nemzeti civilizáció komplex 
kutatása, mely megegyezik a nemzetközi modern filológia ha-
sonló irányultságú törekvéseivel (germanisztika, poloniszti-
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5 ka, hispanisztika stb.)" Felfogásában a hungarológia "csak 
részben a nemzeti önismeret tudománya, ugyanakkor nemzetközi 
tudományszak..." 1985-ben készült egy a hungarológiával 
foglalkozó minisztériumi előterjesztés. Ebben található az a 
meghatározás, amely praktikus célzattal, a szakterület kül-
földi művelése, az oktatás felől közelít a problémához: "a 
hungarológia olyan tudományos alapokra épülő komplex tevé-
kenység, multidiszciplináris együttes, tantárgy, amely a ma-
gyarságra, annak anyagi-szellemi kultúrájára, természeti és 
társadalmi körülményeire, illetve ezek történelmére és jele-
nére vonatkozó tudományos szakismereteket ölel fel."^ 

Anélkül, hogy belemélyednénk a történetileg változó 
tartalmú fogalom fent idézett meghatározásainak összevetésé-
be, érdemes három szempontot kiemelni: a komplexitást, a 
komparatív jelleget és a kettős kötődést. A hungarológia 
mindenképpen gyűjtőfogalom, amely sok, külön a magyar élet-
tel, kultúrával kapcsolatos ismereteket foglal magában. Ezek-
nek az ismereteknek az egymáshoz való viszonyulása a hungaro-
lógián belül több változatot tesz lehetővé, amelyeknek az 
összhangját a "szelektív szintézis" teremti meg.8 A magyar 
kultúra az emberi civilizáció része, és szerepét csak kompa-
ratív módszerekkel ismerhetjük meg. A hungarológia nemcsak 
nemzeti, hanem nemzetközi diszciplína is, amelynek a nemzeti 
önismerettel összefüggő vonatkozásaira is érdemes lenne több 
figyelmet fordítani. 

A hungarológia elnevezésre a fogalom tartalmával és 
használatával összefüggő minden gond ellenére szükség van: az 
általános gyakorlat alapján nemzetközi szóval nevezik meg az 
egy-egy nyelvvel, nyelvcsaláddal, illetve nemzeti kultúrával 
foglalkozó tudományszakokat. A magyarságtudomány szó erre a 
célra alkalmatlan, önmagában is problematikus szóösszetétel. 

2. Az említett minisztériumi előterjesztésben talál-
ható definíció alapján elmondhatjuk, hogy a hungarológia nem-
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csak a magyarságra vonatkozó kutatási tevékenység összessége, 
hanem pedagógiai céllal szelektált és összeállított sajátos 
ismeretegyüttes, tantárgy is. A hungarológia mint tantárgy a 
jelenlegi helyzetben elsősorban a külföldi felsőoktatásban 
értelmezhető. Rákos Péter szerint a "Magyarországon kívüli 
hungarológia legtermészetszerűbb missziója az ok tat ás és a 
szó legtágabb értelmében felfogott ismeretterjesztés minden q 
lehető formája és foka." A külföldi egyetemek magyar oktató-
helyein a magyar nyelv oktatását nem lehet elválasztani a ma-
gyar kultúra megismertetésétől, a Magyarországra vonatkozó 
ismeretek terjesztésétől. Az ismeretek strukturális felépí-
tésében meghatározóak a helyi igények és szükségletek, tehát 
a hungarológia oktatásában számos érvényes változat alakítha-
tó ki és többféle oktatási módszer alkalmazható. 

A hungarológia oktatása a nemzetközi felsőoktatás ré-
sze, amelynek helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy vi-
szonylag szűk körben művelt, "kis" tudományszak. Ez mind szer-
vezeti, mind tartalmi, ill. módszertani tekintetben sajátos 
nehézségek forrása. Például a hungarológia-oktatás beillesz-
kedése a külföldi egyetemi struktúrákba eléggé problematikus. 
Az oktatás néhány helyen, mindenekelőtt a nemzetiségi magyar 
oktatóhelyeken szervezetileg önálló magyar filológiai tanszék 
keretében folyik, a legtöbb egyetemen azonban a finnugor tan-
székek, szemináriumok jelentik a szervezeti hátteret. 

A hungarológia-oktatás tartalmilag a legtöbb egyetemen 
más szakokhoz hasonlóan egy nyelvi-irodalmi modell formájában 
jött .létre és valósulhatott meg. Az utóbbi néhány évben azon-
ban már egyes helyeken szerény lépések történtek az inter-
diszciplinaritás irányában is, Ennek a szervezeti keretét el-
sősorban az utóbbi években létrejött hungarológiai központok 
jelenthetik. 

Az egyetemi oktatás célrendszerét és didaktikai lehe-
tőségeit döntő módon befolyásolja, hogy a magyar nemzetiségi 
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oktatóhelyek hallgatóit nem számítva, a hungarológiai ismere-
teknek nincs közoktatási előzménye. A hallgatók azokat az is-
mereteket, amelyeket más, szélesebb körben ismert nyelvek és 
kultúrák esetében már az alapfokú vagy a középiskolából maguk-
kal hoznak, itt az egyetemen kénytelenek megszerezni.10 Ez 
egyrészt megnehezíti a megfelelő hallgatók kiválasztását, más-
részt megnöveli a magyarnyelv-oktatás fontosságát, szükségessé 
teszi az oktatás szakaszos felépítését, illetve a tantárgyi 
struktúra gondos megválasztását. A képzés célja a nemzetiségi 
oktatóhelyeken főként a pedagógusképzés, más helyeken a hunga-
rológus szakemberképzés (fordító, tolmács, kutató, stb.). A 
hallgatók ezeken a helyeken a magyar tanulmányokkal fő vagy 
mellékszakként foglalkoznak. A külföldi egyetemeken végzett 
hungarológusok száma évente többszáz fővel növekszik. 

A hungarológiai képzés és ismeretterjesztés másik nagy 
területe a lektori nyelvoktatás. A lektorátusi képzés általá-
ban rövid időre (1-2, ritkán 3 évre) terjed ki, és többnyire 
alacsony óraszámban, kis intenzitással folyik. Ennek a tevé-
kenységnek az eredménye - néhány esetet leszámítva - perspek-
tivikusan "csak" a Magyarországgal szimpatizálók számának nö-
vekedésében jelenik meg. A lektorok igen sokoldalú, az egyete-
meken kívüli intézményekre is kiterjedő információs tevékeny-
séget folytatnak. Ennek a munkának az eredménye megmutatkozik 
egyebek között az egyetemek közötti kapcsolatépítésben, a kul-
turális kapcsolatok fejlesztésében, a szórványmagyarság ma-
gyarságtudatának erősítésében stb. 

A "kis" szakokra jellemző módon a hungarológia oktatá-
sával foglalkozó oktatók (kb. 26o fő) nagyobb része, mintegy 
18o magyar nemzetiségű vagy származású, sőt többségük magyar-
országi egyetemeken szerezte képzettségét és csak kis számban 
vannak olyanok, akik külföldi egyetemek magyar tanszékein vé-
geztek. A Magyarországra vonatkozó tudnivalók, a magyar nyelv 
és kultúra megismertetését hosszú távon a kettős kötődésű ok-
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tatók végezhetik igazán eredményesen, illetve lélektani okok 
miatt azok, akik az adott ország államalkotó n e m z e t é b ő l 
származnak. Számukat kívánatos lenne növelni - azért is, hogy 
az oktatás ne váljon pusztán magyar belső üggyé. 

A magyar tanszékek és lektorátusok hallgatóinak több-
sége ma is mint mindig a nyelvet akarja tanulni és elsősorban 
a mai Magyarországra vonatkozó ismeretek érdeklik - tehát o-
lyan tananyagokra van szükség, amelyek e két igényt figyelem-
be véve készülnek. 

3. A hungarológia nemzetközi művelése jelentős mérték-
ben függ a magyarországi támogatástól, a magyar tudományosság 
és a felsőoktatás nyitottságától, feladat- és problémaérzé-
kenységétől. A támogatásnak mindenekelőtt a rendszeres kapcso-
latok kialakításában, a magyar vonatkozásd tudományos ismere-
tek közvetítésében, az információk gyorsabb áramoltatásában, 
a szakterületet érintő kutatási programok megszervezésében és 
finanszirozásában, a külföldi kutatók, oktatók, végzett hall-
gatók tudományos és szakmai továbbképzésében, a kutatáshoz és 
az oktatáshoz szükséges szakanyagok és tananyagok biztosítá-
sában kell megvalósulnia. A felsorolt feladatok közül a figye-
lemfelkeltés miatt kiemelésre kívánkozik: 

- A hungarológiai kutatás és oktatás fejlesztéséhez 
elengedhetetlenül szükséges egy korszerű és összehangolt szá-
mítógépes és dokumentációs rendszer kiépítése, amely a megfe-
lelő hazai szakintézmények, valamint a külföldi oktató- és 
kutatóhelyek között jönne létre. 

- A hungarológia-oktatás nemzetközi versenyképességét, 
valamint a hallgatók képzettségének színvonalát meghatározza 
az oktatási infrastruktúra állapota, fejlettsége. Ezen a terü-
leten a legnagyobb gondot a korszerű oktatási programok, tan-
anyagok és segédanyagok részleges vagy teljes hiánya jelenti. 
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai igazolják, hogy az oktató-
helyek többsége magyarországi támogatás nélkül nem képes lét-



- 33 -

rehozni az oktatáshoz szükséges adekvát nyelvkönyveket, tan-
könyveket, segédanyagokat. Ennek következtében az igények ki-
elégítésére szükségmegoldásként szóba jöhető eljárásokát al-
kalmaznak, ami jelentős mértékben rontja az oktatás hatékony-
ságát. A hiányzó könyvek elkészítésére, a tananyagstruktúrára, 
a felépítés didaktikai elveire, a kiadás pénzügyi és technikai 
kérdéseire hungarológiai tankönyv- és jegyzetkiadási programot 
kell kidolgozni. Ennek a mintegy négy-öt évet igénybevevő prog-
ramnak a megvalósításával jelentősen csökkennének a fenti terü-
leten régóta meglevő feszültségek, és nagy lépést lehetne tenni 
az oktatás szakszerűségének fejlesztésében, valamint az autenti' 
kus külföldi Magyarország-kép kialakításában. 

- A hungarológia oktatási feltételeit részben Magyaror-
szág biztosítja azzal, hogy évente mintegy 5o vendégtanárt és 
lektort küld ki a külföldi oktatóhelyekre. A megfelelő oktatók 
kiválasztásában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a 
szűkebb értelemben vett szakmai szempontoknak: a hungarológiai 
jellegű érdeklődésnek, felkészültségnek és az oktatási gyakor-
latnak. A külföldi munkára kiválasztott szakembereket még a ha-
zai felkészítés szakaszában tájékoztatni kell az alapvető szak-
mai-módszertani és beilleszkedési tudnivalókról. Az egyetemi 
oktatóhelyek nem magyar állampolgárságú munkatársainak pedig 
biztosítani kell a magyarországi szakmai továbbképzés lehető-
ségét. Külön figyelmet kell fordítani az egyes alkalmazotti 
jellegű területeken dolgozó, magyar ügyekkel foglalkozó szakem-
berek nyelvi és szakmai továbbképzésére is. 

Magyarországnak a jövőben nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy képviseltesse magát a nemzetközi 
tudományos és kulturális élet legkülönbözőbb színterein, és 
fokozottan részt kell vennie nemcsak a gazdasági, hanem a kul-
turális piacok megszerzéséért folyó versenyfutásban is. Ehhez 
a tevékenységhez jelentős segítséget nyújthatnak azok a magyar 
felkészültségű szakemberek, akik a külföldi egyetemek magyar 
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oktatóhelyein végeztek. A hungarológia oktatása tehát nemzeti 
érdek, és nemzetközi kulturális stratégiánk fontos része. 
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