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Magyar Miklós 

A Párizsi Hungarológiai Központ kutató-
és oktatómunkája 

Szervezeti felépítés 

A Párizsi Hungarológiai Központ (Centre Interuniver-
sitaire d'Études Hongroises),C.I.E.H., 1985 óta működik. 
Létrehozása annak a nagyszabású koncepciónak része, amelynek 
során Rómában, Berlinben, Bécsben, Ungváron, Groningenben is 
létrejöttek hasonló központok, és amiről Köpeczi Béla kultu-
rális miniszter az alábbiakat mondta a hatodik lektori kon-
ferencián: "Ha mi azt akarjuk, hogy utánpótlás nevelődjék, 
illetve olyan képzett szakemberek kerüljenek közel a magyar 
stúdiumokhoz, akik abban az országban számítanak, akkor sa-
ját egyetemi kutató rendszerükön belül kell megtalálni a meg-
felelő szervezeti formát. Ezért szorgalmazzuk a hungarológiai 
központok létrejöttét a különböző egyetemeken." 

Az idézet nem csupán magában foglalja az egyetlen le-
hetséges utat, amely alkalmas a hungarológiai kutatások össze-
fogására és a tudományos utánpótlás kinevelésére, de utal ar-
ra a szükséges szemléletváltásra is, amely a hungarológiai ku-
tatások és az oktatás területén - mint az beszámolómból remél-
hetőleg kiderül - be is következett. Nevezetesen azokról az 
eredményes törekvésekről van szó, amelyek célja, hogy a hun-
garológiai stúdiumok magán a magyar szakos képzésen belül is 
túllépjenek a hagyományos irodalom- és nyelvészeti központú-
ságon, másrészt ezek a stúdiumok helyet kapjanak a nem magyar 
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szakosok egyetemi képzésében, ezáltal olyan szakembereket is 
megnyerjünk a hungarológiai kutatásoknak, akik eredetileg 
más szakterületet választottak. 

A Párizsi Egyetemek Közötti Hungarológiai Központ az 
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III. épületében ka-
pott helyet (1, Rue Censier, Paris V e). A Központ modern, 
barátságos, ennélfogva az egyetem többi egysége által iri-
gyelt, ám mára már igen szűknek bizonyult. Egy könyvtárhelyi 
ség a lelke, amelynek könyv és folyóirat-állományát elsősor-
ban a magyar fél biztosítja (csakúgy, mint a félállású könyv 
tárost), de a központ saját költségvetéséből is gyarapítja 
állományát. 

Továbbra is a szervezeti és működési feltételeknél 
maradva, meg kell említenem, hogy a központ sajátos helyzet-
ben van, ami abból adódik,- hogy költségvetését lényegében a 
francia Felsőoktatási Minisztérium biztosítja, ugyanakkor a 
Páris III. egyetemén működik. Annak ellenére, hogy mint neve 
is mutatja, egyetemek közötti funkciót lát el, oktatási te-
vékenysége az egyetem egyik szervezeti egységéhez, az Álta-
lános és Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Intézethez 
(I.L.P.G.A.) tartozik, minthogy kutatási és tudományszerve-
ző munkáján kívül az oktatásszervezést és az oktatói munkát 
is ellátja. Ez utóbbit a Keleti Nyelvek Főiskolájával (I.-N, 
A.L.C.O.) közösen végzi. 

A fentiekben vázlatosan leírt sajátos helyzetből sa-
játos előnyök és még sajátosabb hátrányok származnak, amik-
ről ezen a fórumon már csak azért sem érdemes sokat beszél-
ni, mert az, hogy mennyiben kedvezőek és mennyiben kedvezőt-
lenek a feltételek, nagyon is viszonylagos. Bizonyára számos 
itt jelenlévő kolléga dolgozik sokkal rosszabb körülmények 
között, ugyanakkor olyanok is vannak, akik számára teljesen 
érthetetlen lesz, ha elmondom, hogy a Párizsi Hungarológiai 
Központnak egyáltalán nincs gépirónője, és hogy a tanároknak 
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nem jut egy íróasztal sem a központban, s maga az igazgató 
harmadmagával dolgozik egy tágasnak éppen nem mondható iro-
dában . 

Rátérve a személyi feltételekre, a központ igazgató-
ja Oean Perrot professzor, az igazgatóhelyettes a mindenkori 
vendégtanár. Ettől az évtől kezdve egy docensi státussal bő-
vült a Paris III. egyetemen a magyart oktatók száma. Megint 
csak sajátos helyzetünket kell említenem amikor elmondom, 
hogy egyetemi státusban csupán a vendégtanár, ettől az évtől 
egy docens és egy lektor van. A központ igazgatója az Ecole 
Pratique des Hautes Études professzora. A többi oktató a Ke-
leti Nyelvek Főiskolájának alkalmazásában van, illetve külső 
óraadó. 

Az említett félállású könyvtároson kívül egy kolléga 
intézi félállásban a központ nemzetközi kapcsolatait, s szin-
tén félállásban van egy kisegítő adminisztrátor, aki azonban 
nem gépel. 

Dokumentációs tevékenység 

A dokumentációs bázis kialakítására 1986-ban a köz-
pont megállapodást írt alá a Bibliotheque Nationale-al, a-
melynek alapján a központ anyagi támogatásával éo a Széchényi 
Könyvtár közreműködésével feldolgozásra kerül a Bibliotheque 
Nationale magyar vonatkozású anyaga. A központ folyamatosan 
feldolgozza a magyar vonatkozású disszertációk bibliográfiá-
ját is. (A teljes igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy 
egy félállású könyvtárossal sem a könyvtár rendeltetés sze-
rinti működtetése, sem egy teljeskörű dokumentáció nyilván-
tartása nem oldható meg.) A dokumentációs tevékenység akkor 
tölti be igazán hivatását, ha rendelkezik a hungarológiai 
kutatások teljeskörű nemzetközi bibliográfiájával. Ennek 
technikai feltételei adottak, hisz a központban megfelelő 
kapacitású számítógép működik, az egyetem központi könyvtára 
pedig a rendelkezésünkre tudja bocsátani mikrofilm-olvasóit. 
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A számítógépre és mikrofilmre vitt katalógusrendszer a köz-
pont 1989-92-es terveiben szerepel. 

E munkák megvalósításához valamennyi hungarológiai 
központ segítőkész együttműködésére lenne szükség. A doku-
mentációcsere, valamint az együttműködés módozatairól való 
megállapodásra is alkalmat ad többek között a központ 199o-
re tervezett nemzetközi tanácskozása, amelyre a meghívások 
remélhetőleg már minden érdekelt hungarológiai központhoz 
eljutottak. 

Itt szeretném felvetni azt a gondolatot, hogy jelen 
tanácskozás szervezői sokat tehetnének a hungarológiai köz-
pontok közötti információcsere meggyorsítása érdekében. Meg 
kellene fogalmazni egy körlevelet, amely tartalmazná vala-
mennyi hungarológiai központ nevét, címét, a vendégtanárok, 
lektorok nevét, címét, valamint azt a kérést, hogy minden 
hungarológiai központ küldje meg a rendelkezésére álló hun-
garológiai bibliográfiákat, esetleges kiadványaikat valameny 
nyi központ számára. Még biztonságosabb lenne, ha ezt a fela 
datot a budapesti Nemzetközi Hungarológiai Központ vállalná. 
Itt lehetne sokszorosítani a bibliográfiákat, begyűjteni és 
szétküldeni a kiadványokat. Annál inkább, mivel amúgy is 
szüksége van a központnak is minderre a dokumentációra. 

Ugyancsak fontos lenne megkapni a Széchényi Könyvtár 
bibliográfiai kiadványait is. 

Ku ta tások 

A párizsi Egyetemek Közötti Hungarológiai Központ 
kutatási terveit a Tudományos Tanács vitatja meg, egészíti 
ki ujabb javaslatokkal. A Tudományos Tanács tagjai a francia 
és magyar tudományos élet kiemelkedő személyiségei, a Sor-
bonne és a Keleti Nyelvek Főiskolájának több oktatója és ve-
zetője (ide értve a központ vezetőit is), de a tanácskozáson 
j.elen vannak a francia Oktatási Minisztérium, a Külügyminisz 
térium, Pénzügyminisztérium, valamint a Párizsi Magyar Inté-
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zet képviselői is. 
A párizsi központ - összhangban a hungarológiai köz-

pontok létrehozásakor kitűzött célokkal _ tudományszervező és 
kutató munkájában a lehető legszélesebb körű hungarológiai 
kutatások támogatását tűzte ki célul. Ez az elhatározás meg-
nyilvánul a Tudományos Tanács összetételében, ahol a legkü-
lönfélébb tudományágak képviselői vannak jelen a nyelvtudo-
mányoktól az irodalomtudományokon és történettudományokon át 
a közgazdaságtan és a biológiai tudományokig. Ugyancsak tük-
rözi a nyitottságot a kollokviumok tematikája (a közeljövő-
ben a zene- és képzőművészetek köréből tervezünk konferenciát 
rendezni), valamint a szeptemberben első számával jelentkező 
Cahiers d'Études Hongroises című folyóirat profilja is. 

A központ csak akkor végezheti eredményesen tudomány-
szervező és kutató munkáját, ha egyrészt összefogja, támogat-
ja a franciaországi hungarológiai kutatásokat, tovább fej-
leszti kapcsolatait más hungarológiai központokkal, közöttük 
is elsősorban a budapesti Nemzetközi Hungarológiai Központtal 
(lásd dokumentációs tevékenység, kerekasztalok, tudományos 
ülések, publikációk elhelyezése, illetve anyagi támogatása, 
ösztöndíjak, tudományos továbbképzések megszervezése és tá-
mogatása stb.). Pontosan ezekkel a kérdésekkel kíván foglal-
kozni az 199o-es párizsi Nemzetközi Hungarológiai Konferen-
cia, amelyet remélhetőleg más hungarológiai központok hasonló 
rendezvényei követnek, hisz a folyamatos együttműködés egyik 
alapvető feltétele a rendszeres eszmecsere. 

Van azonban még egy kapcsolatrendszer, amelyik véle-
ményem szerint csak részben és egyes tudományágakban működik 
megfelelően, A hungarológiai kutatások és a hungarológia ok-
tatása már több éve kilépett a hagyományos nyelvészet-iroda-
lom centrikusságból, ennek intézményes kapcsolatrendszere a-
zonban nem követte ezt a változást. 

A következő évek feladata lenne a magyar-francia re-
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cepciókutatások egyes részterületeinek magyar bázisintézménye 
vei való közvetlen munkakapcsolat kialakítása azokon a terüle 
teken, ahol jelenleg ez hiányzik. Itt például azokra a terüle 
tekre gondolok, ahol a központ munkatársai csak közvetítő sze 
repet vállalhatnak, nem lévén a terület szakemberei. (Hogy 
csak egyetlen példát említsek, a Paris II egyetemen Xavier 
Richet révén a hallgatók behatóan foglalkoznak a magyar köz-
gazdasági elméletekkel. Xavier Richet maga tagja a központ Tu 
dományos Tanácsának, s magyar vonatkozású cikkét a Cahiers 
d'Ét udes Hongroises következő számában közöljük.) 

A központ tudományos kutatási eredményeit részben az 
alábbi kollokviumokon tette publikussá: 

- 1985 december: Kosztolányi Dezső munkásságáról (a 
kollokvium anyaga megjelent 1988-ban Regards sur Kosztolányi 
címmel). 

- 1986 december: Buda visszafoglalásának háromszáza-
dik évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozás. 
(Egyes előadásai megjelennek az 1989-ben induló Cahiers d'É-
tudes Hongroises-ban.) 

- 1988 február: magyar-francia lexikológiai és lexi-
kográfiái konferencia Nancyban, illetve Párizsban. 

- 1986 május: magyar-francia kontrasztív nyelvésze-
ti napok (C.I.E.H.). 

- 1987 szeptember: magyar-francia nyelvészeti napok 
(Budapest). 

- 1989 február: Magyar-francia kulturális kapcsola-
tok 192o-tól napjainkig. A C.I.E.H. és P.M.I. rendezvénye a 
P.M.I. fennállásának 6o. évfordulója tiszteletére. (A tudo-
mányos ülésszak anyaga megjelenik 199o-ben a Cahiers d'É-
tudes Hongroises különszámaként.) 

A párizsi Hungarológiai Központ legfontosabb kutatá-
si irányai jól kirajzolódtak az 1989 februárjában tartott 
tudományos ülésszakon, amely arra is alkalmat adott, hogy az 
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adott kutatási terület szakemberei közvetlen munkakapcsolat-
ba kerüljenek. A kollokvium után több kutató kereste meg köz-
pontunkat, s kért segítséget kutatásaihoz ösztöndíj, publiká-
ciós lehetőség, illetve munkacsoport szervezése révén. Külö-
nösen figyelemre méltó egy fiatal történészekből álló kutató-
gárda, akik máris jelentős eredményeket tudnak felmutatni, de 
az intézményesített kapcsolatok kiépítése a következő év fel-
adata lesz. 

Tovább folyik a kontrasztív nyelvészeti kutatócsoport 
munkája, amely egy új francia-magyar és magyar-francia nagy-
szótár kiadását tűzte ki kutatási célul. 

Oó esélyei vannak az összehasonlító irodalmi kutatá-
soknak, hisz az elmúlt évben az összehasonlító Irodalom kere-
tei között a nem magyar szakos hallgatók is felvehették a ma-
gyar irodalmi szemináriumot, A tanszék vezetőjével, más fran-
ciaországi egyetemek összehasonlító Irodalmi Tanszékeivel és 
az ELTE Világirodalmi tanszékével közös irodalomelméleti és a 
francia-magyar irodalmi recepció témájából közös kerekaszta-
lokat, illetve konferenciákat tervezünk. Persze ehhez minél 
több szakember és intézmény megnyerése lesz még szükséges. 

A Tudományos Tanács 1985. évi ülésén merült fel egy 
hungarológiai lap gondolata. A Párizsi Hungarológiai Központ 
és a Párizsi Magyar Intézet közös kiadványaként ez év szep-
temberében jelenik meg a lap első száma. A Cahiers d'Études 
Hongroises, a hungarológiai kutatásokról szóló szakcikkeket, 
tanulmányokat közöl a társadalomtudományok legkülönfélébb te-
rületeiről, szakkönyveket ismertet, hírt ad fontosabb esemé-
nyekről. A mindenkori vendégtanár szerkeszti egy szerkesztő-
bizottság segítségével. 

Oktatás 

A Hungarológiai Központ fontos szerepet tölt be a ma-
gyar nyelv oktatásának szervezésében is. A magyar szakos 
hallgatók képzése a Keleti Nyelvek Főiskolája (INALCO) és a 



- 272 - v 

Sorbonne, Paris III tanárainak közös és összehangolt munkája 
keretében történik 2o év óta, intézményesen azonban csak 
1988-tól tartják számon a magyarul tanuló hallgatókat a Sor-
bonne egyetemén azáltal, hogy az iNALCO-n, mind a Sorbonne-on 
beira tkozn ak. 

Ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy az 1989/9o-es 
tanévtől nem csupán egyetemi, de országos szinten is elismert 
diplomát lehet szerezni magyarból. Ez a tény az oktatás és ku-
tatás színvonalának természetszerű emelkedésén túlmenően a 
magyar nyelv iránti érdeklődést is nagyban fokozza, ami amel-
lett, hogy örvendetes tény, sokrétű és új (örömteli) problé-
mák elé állítja az oktatói gárdát és az oktatás szervezőit. 

a.) Ki kellett dolgozni a megemelt szint (licenciá-
tus) felvételének feltételrendszerét. 

b.) Mivel a vidéki egyetemek hallgatói is érdekeltek 
lehetnek az új diploma megszerzésében, az eddi-
gieknél is szorosabb együttműködés szükséges a 
vidéki lektorátusok és a párizsi központ között. 
(Programok egyeztetése, folyamatos tájékozódás 
stb. ) 

Itt jegyzem meg, hogy a PMI-vel együttműködve, a Hun-
garológiai Központ évente megrendezi a magyarul tanuló hall-
gatók országos találkozóját, valamint évente kétszer szakmai 
konzultációra hívja meg a lektorokat, 

A licenciátus lehetősége nemcsak Párizsban, de a vi-
déki egyetemeken is nagy érdeklődést váltott ki. Ez nem csu-
pán a hallgatók részéről nyilvánult meg, de az egyetemek ve-
zetői is hajlamosnak tűnnek a magyar nyelv oktatásának bőví-
tésére, amelynek módozatai egyetemenként változnak, attól 
függően, hogy a magyar tanítása milyen hagyományokkal rendel-
kezik az illető egyetemen. E tárgyban ez év őszén személyesen 
fogunk tárgyalni a vidéki egyetemek vezetőivel. 
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c.) A jobb tájékoztatás céljából a következő évtől 
hallgatóink először kapnak kézhez részletes programot minden 
egyes tárgyból, feltüntetve a vizsgakövetelményeket is, va-
lamint az ajánlott irodalmat. Erre annál is inkább szükség 
van, mivel a hallgatók egy része munka és másirányú tanulmá-
nyi elfoglaltság miatt nem minden tantárgyból tud részt ven-
ni az órákon, vizsgázni viszont ebben az esetben is lehet. 
De a vidéki hallgatók felkészülését is alapvetően segíti a 
most kiadott tájékoztató füzet. 

d.) A magyar szakos képzés színvonalának kérdése nem 
választható el a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetősé-
geinek kérdésétől. Nos, e téren Franciaországban alig javult 
valamit a helyzet, mindmáig megoldhatatlannak tűnik a magyar 
nyelv intézményes oktatása középiskolákban, annak ellenére, 
hogy minden évben jónéhányan érettségiznek magyar nyelvből. 
A magyarországra küldött lektorok esetében pedig az a para-
dox helyzet áll fenn, hogy a francia hatóságok a magyarul tu-
dó jelölteket semmiképpen sem Magyarországra küldik. Ebben a 
tekintetben az utóbbi évben mintha változás lenne észlelhető. 

Igazi elhelyezkedési lehetőségek elsősorban a kétnyel-
vű gimnáziumainkban vannak, amelyek némelyikével már szerző-
dést is kötettek vidéki egyetemek. 

Igen örvendetes pl. a strasbourgi egyetem és a 
szentesi Horváth Mihály gimnázium ilyen irányú szerződése,a-
mely követendő példa lehet. Ugyancsak szívesen fogadja vég-
zett hallgatóinkat a Budapesti Francia Intézet, ahová ez év-
ben is érkezik tőlünk végzős hallgató francia nyelvet taní-
tani. 

A tudományszervező és kutató munka nyitottá válásá-
val párhuzamosan az oktatásban is szakítani kellett a hagyo-
mányos bölcsészképzés modelljével. 

Ezt a szemléletváltást különösen indokolttá teszi az 
egyre nagyobb és minden irányú érdeklődés hazánk iránt. 
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Az oktatás pluridisciplináris jellege nyilvánul meg 
magában a magyar szakos tanárképzésben is. Az 1989/9o-es év-
re első ízben, meghirdetett licenciátus-programban a nyelvé-
szeti, irodalmi, történelmi stúdiumok mellett civilizációs 
(nemzeti identitás és európai kultúra), etnológiai, művészet-
történeti tárgyak is szerepelnek. 

Legalább ilyen fontos azonban a hungarológiai stú-
diumok meghonosítása a nem magyar szakosok képzésében. Ezen 
a téren már hagyományai vannak a magyar történelem oktatásá-
nak Strassbourgban, Nizzában a francia mint idegen nyelv sza-
kon folyik eredményes magyar szakdidaktikai oktatás, de a 
Párizsi Hungarológiai Központ közreműködésével Lyonban és 
Lille-ben is jó esélyek vannak hungarológiai tárgyak beveze-
tésére. 

Az elmúlt évben a Paris III egyetemen két vonalon is 
sikerült egyfajta áttörést elérni: 

A francia mint idegen nyelv szakon, valamint az ösz-
szehasonlító irodalom tanszékén vett fel összesen mintegy har-
minc hallgató szabadon választható vizsgatárgyként magyar tár-
gyú szemináriumot (Egy idegen nyelv (a magyar) elsajátításának 
nyelvészeti és módszertani kérdései, illetve Abszurd ós gro-
teszk Beckett és Örkény műveiben.) 


