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Oakócs Dániel 

A magyar irodalom és kultúra külföldi oktatásának 
problémái 

Ez a referátum egy nagyobb, legalább 3-4 cikkből álló 
sorozat része, amelyben a magyar nyelv, irodalom és kultúra 
külföldieknek történő oktatását és problémáit szeretném át-
tekinteni. Most csak a külföldi egyetemi képzéssel, elsősor-
ban annak módszertani kérdéseivel foglalkozom. Nem beszélek 
a képzés anyagi feltételeiről, a könyvtárakról, az utazási 
lehetőségekről stb., amelyek szintén igen nagy mértékben meg 
határozzák az oktatás lehetőségeit és annak eredményességét... 
A magyar nyelvet és irodalmat külföldi hallgatók tanulják ma 
gyár egyetemeken is a magyarországi képzés keretében. Ennek 
a megoldásnak is, minden előnye mellett, megvannak a maga 
problémái és ellentmondásai. Mivel ez a kérdés külön tanul-
mányt is megérdemel, most csak az alapvető ellentmondásra 
szeretnék utalni: idegen anyanyelvű, más jellegű műveltség-
gel és történelmi ismeretekkel rendelkező hallgatóknak ugyan 
úgy ós ugyanolyan program szerint tanítjuk a magyar irodal-
mat, mint a magyar hallgatóknak. Ebből az alapvető ellentmon 
dásból következik a többi probléma. így a magyarországi kép-
zés is csak akkor lehet igazán eredményes, ha a külföldi 
hallgatók kiegészítő oktatásban is részesülnének. 

Külföldi egyetemeken - a magyar nemzetiségi területek-
től eltekintve - a magyar idegen nyelv, és a magyar irodalom 
és története idegen nyelven elsajátítandó tan tárgy. Ebből a 
közismert tényből több olyan nehéz probléma következik, ame-
lyeket sajnos nem vesznek figyelembe, A magyar nyeivet az 
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ún. világnyelvektől eltérően a hallgatók csak az egyeteme-
ken kezdik el tanulni. Ezenkívül ez számukra kezdetben nehe-
zebb mint más nyelvek tanulása, mert az anyanyelvük is, és a 
középiskolában tanult valamelyik idegen nyelv is az indoeuró-
pai nyelvcsaládba tartozik. A kezdő szakaszban a magyar nyelv 
megtanulását nehezíti még szókészletünk jellege. A magyar 
szavak kb. 85 %-a vagy finnugor eredetű vagy belső fejlődés 
eredményeként jött létre, a jövevényszavak pedig legtöbb e-
setben alkalmazkodtak a magyar fonetikai törvényekhez. így a 
magyar szókészlet kezdetben a tanulók számára egy teljesen 
zárt rendszernek látszik, amelyben alig akad olyan szó, ame-
lyet más nyelviek felismerhetnének. így a magyar nyelvvel e-
gyütt egy egészen más nyelvi rendszert is el kell sajátíta-
niuk. Ez nyelvészeti látókörük szempontjából rendkívül hasz-
nos, de lassítja a nyelvtanulást. Legalább két év kell ah-
hoz, hogy XX. századi magyar nyelven terjedelmesebb irodalmi 
szöveget a kezükbe lehessen adni. De XX. századi szöveget sem 
lehet bármilyet a kezükbe adni. Nyelvi tudásuk még nem szi-
lárd és nyelvjárási sajátosságok vagy archaizmusok komolyan 
megzavarhatják őket,néha még a 4. évfolyamon is. Irodalom-
történetet tanítani irodalmi művek ismerete nélkül, 111. a 
művek eredetiben történő megismerésének lehetősége nélkül ma-
gyar szakosok számára - nem sok értelme van. Elvileg lehetne 
támaszkodni a fordításokra, de ezek színvonala nagyon egye-
netlen, jelentős részük nyersfordításból készült, és többsé-
gük szintén XX. századi mű. A romantika előtti magyar iro-
dalmat szinte lehetetlen műfordításokra támaszkodva tanítani, 
így a hallgatók reális nyelvtudása a 3. évfolyamon csak XX. 
századi magyar irodalom történetének oktatását teszi lehetővé 
jól válogatott szövegek alapján. Hangsúlyozni szeretném a vá-
logatás fontosságát, hiszen itt nem kisebb nevekről van szó, 
mint Ady, Duhász Gyula, Dózsef Attila és a sort folytathat-
nám. Nem igaz, hogy külföldieknek Adyt nem lehet tanítani, de 
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tudni kell válogatni és tudni kell egyeztetni a nyelvi, 
nyelvtanítási és az esztétikai szempontokat. Ellenkező e-
setben a legjobb törekvésünk is eredménytelen marad. Kül-
földön nem lehetünk csak "irodalmárok", el kell végeznünk 
a művek szövegének nyelvi elemzését. így a XX. századi i-
rodalmi szövegek elemzésére támaszkodva bevezethetjük a 
hallgatókat a XX. századi magyar irodalomba. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy alaposabb irodalmi műveltség megszerzését 
a hallgatók öntevékenységére kell bízni, az egyetemen a 
hallgatók szakmai műveltségének csak alapjait rakhatjuk le. 
Ezzel reálisan számolnunk kell, ezért külföldön sokkal fon-
tosabb hallgatóinkat szakmai önállóságra nevelni. Csak meg-
felelő mennyiségű XX. századi irodalmi szöveg elolvasása u-
tán érik el a hallgatók azt a nyelvi színvonalat, hogy XX. 
század előtti magyar irodalmat olvassanak. így a régi és a 
XIX. századi magyar irodalom megértéséhez elengedhetetlenül 
szükséges nyelvi szintet csak a mai ill. XX. századi magyar 
irodalom megismertetésével érhetjük el ill. teremthetjük 
meg. Csak akkor, amikor szilárd és magas színvonalú tudásuk 
van a mai magyar nyelvből, érthetik meg a régi magyar iro-
dalom esztétikai szépségeit. Ez a nyelvtanulás szabta termé-
szetes út, és nem a történeti kronológia; az irodalomtörté-
net oktatása nem követheti mereven az akadémiai irodalomtör-
ténet menetét. Ehhez még csak annyit kell hozzátenni, hogy a 
régi magyar irodalom oktatását célszerű megalapozni magyar 
nyelvtörténeti és dialektológiai ismeretekkel, azaz az egész 
egyetemi programot célszerű lenne úgy felépíteni, hogy a ré-
gi magyar irodalom tanítását megelőzze a magyar nyelvtörté-
net és dialektológia. Csak a nyelvészeti tanulmányok rend-
szerébe illesztve lehet eredményes irodalomtanítást végezni. 

A nyelvtanulás és nyelvtudás szabta határok után na-
gyon komoly nehézségeket okoz a magyar történelmi ismeretek 
majdnem teljes hiánya. Ha ehhez hozzátesszük, hogy hiányos 



- 53 -

ismeretek sokszor nagyon régi előítéletekhez is kapcsolód-
nak, akkor válik teljesen érthetővé, hogy irodalomtörténe-
tünk oktatásának nem csak nyelvi korlátai vannak. Természe-
tesen minden vagy legalábbis a legtöbb európai országban van 
néhány történész, aki kiválóan ismeri a magyar történelmet, 
A hallgatók azonban csak azokkal az ismeretekkel rendelkez-
nek, amelyeket a középiskolából hoztak magukkal, ez pedig 
nagyon kevés. Ideje lenne már Európa minden országára kiter-
jesztve pontosan felmérni, hogy mennyi ez a kevés. Egy azon-
ban bizonyosnak látszik: valamennyire összefüggő magyar tör-
ténelmi ismeretekkel az egyetemi hallgatók egyetlen ország-
ban sem rendelkeznek, ezért az egyik legalapvetőbb feladat 
egy jó országismereti tankönyv megalkotása, amelyet később 
minden egyes ország sajátosságainak megfelelően módosítani 
lehetne. Ennek a tankönyvnek nem kell többkötetes vagy vas-
kos műnek lennie, lehet rövid és vázlatos, de átfogó, min-
den nemzeti elfogultságtól mentes képet kell adnia a magyar 
történelmi fejlődésről és elsősorban Magyarország gazdaság-
történetéről. Természetesen nem lehet ez a tankönyv a magyar 
történelem nagy személyiségeinek és "dicső eseményeinek" 
történeti sorrendbe szedett gyermekded felsorolása. Ma a ma-
gyar történettudomány áll azon a színvonalon, hogy képes le-
gyen egy tárgyilagos országismereti tankönyv elkészítésére. 
Itt ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy ez a könyv akkor 
szolgálná legjobban érdekeinket, ha mentes lenne minden nem-
zeti elfogultságtól, ha nem nemzeti sérelmeink felsorolására 
törekedne. Csak így lehetne alapja, mintája, kiindulópontja 
a külföldi egyetemeken elkészítendő országismereti tanköny-
veknek és mindaddig, amíg ezek nem léteznek, lehetne az e-
gyetlen országismereti tankönyv is. 

Az európai irodalmak több régióra tagolódnak. Ezek ha-
tárai változtak és változnak, de egy-egy nagyobb történelmi 
korszakon belül relatíve állandóaknak tekinthetők. Az egyes 
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régiók fejlődési sajátosságai eltérnek egymástól, és a ré-
giókon belül is az egyes nemzeti irodalmak történetében je-
lentős különbségek vannak. Egészen más feladatot jelent a 
XV. század magyar irodalmának tanítása olyan országok hall-
gatóinak, akik saját történelmük alapján ismerik a reformá-
ciót, mint olyanoknak, akik ezt nem ismerik. Ezért igazán 
eredményesen a magyar irodalmat csak az egyes országok iro-
dalmának összehasonlító elemzése alapján lehet tanítani. Az 
Európa-szertemost kibontakozó hungarológia-oktatás egyik 
várható eredménye az összehasonlító irodalomtudományi ta-
nulmányok számának növekedése lesz. A szintézistől még mesz-
sze vagyunk, még kevés a kutatók száma is, az első lépé-
seket csak pár éve tettük meg. Reális képet saját magunkról 
irodalmunk és kultúránk tényleges nemzeti sajátosságairól 
csak akkor kapunk, ha elvégezzük a magyar kultúra és azon 
belül a magyar irodalomnak a többi európai irodalommal tör-
ténő összehasonlító elemzését. A napjainkban oly sokat em-
legetett nemzeti azonosságtudat hamis tudat lehet csak, ha 
ezt az elemzést nem végezzük el. Ezt a munkát csak a külföl-
di kollégákkal együtt lehet elvégezni, és ennek érdekében 
nemcsak vállalnunk, hanem ösztönöznünk is kell az ellentétes 
vélemények ütköztetését, a termékeny és megtermékenyítő vi-
tákat. Ugyanakkor nem várhatjuk, hogy a magyar irodalomnak 
egy-egy másik nemzeti irodalommal történő összehasonlító e-
lemzését a külföldi hungarológusok kezdjék el. Lehetőségeink-
hez mérten nekünk kell kezdeményezni legalább a szomszédos 
országok irodalmainak vonatkozásában. Meggyőződésem, hogy a 
külföldi kollégák előbb vagy utóbb önként kapcsolódnak be a 
munkába, különösen akkor, ha ehhez fónumot is biztosítanak 
számukra. Meg kell teremtenünk a magyar irodalom sikeres 
külföldi oktatásának tudományos feltételeit. 

Végül még egy kérdésre szeretnék kitérni. A XX, századi 
magyar irodalom több világirodalmi szintű alkotóval rendelke-
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zik Adytól Örkényig. Mégis, - ha tárgyilagosak vagyunk, el 
kell ismernünk, - hogy Örkényt kivéve egyetlen XX. századi 
magyar írónak sem sikerült összeurópai sikert elérnie. De 
Örkény sikeréről sem tudhatjuk még, hogy mennyi ideig lesz 
tartós. Egyedül a Szovjetunióban sikerült átütő eredményt 
elérni, ahol orosz fordításban, de nemcsak orosz fordítás-
ban, ma már minden jelentősebb XX. századi magyar íróval 
megismerkedhetnek. Kialakulóban van a magyar irodalomnak az 
olvasótábora is. Ezt a sikert még nem értékeljük megfelelő 
mértékben, de minden jelentősége ellenére ez csak egy or-
szágban elért eredmény. Más művészetek területén azonban 
tényleg világraszóló sikerekkel rendelkezünk. Bartók és Ko-
dály művészetét, sőt tudományos eredményeit is az egész mű-
velt világ ismeri Európán kívül is. A magyar filmművészet 
is bizonyos korszakokban világsikert ért el, és ez azért is 
komoly eredmény, mert alkotóink nem törekedtek olcsó népsze-
rűségre. Ugyanez mondható el a XX. századi festészetről is. 
Ezért, de általános elméleti megfontolásból is, a magyar i-
rodalom történetét a magyar művészetek történetének rend-
szerébe elhelyezve kell előadni, de úgy, hogy a központban 
mindig az irodalom maradjon. 

Kálmán Péter 

Aurélien Sauvageot 

Magyarországról írott második visszaemlékezésében 
(Souvenirs de ma vie honqroise, Magyarországi éle_tutam,) Sau-


