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lektorok testülete optimális együttműködési feltételeket te-
remt a tudományos tevékenység szempontjából is. 

Kíváncsian várom egy hungarológiai kutatóprogram ter-
vezetét. 

Pordány László 

Közép-európai hungarológia 

I. 
Egy évtizede sincs, hogy még úgy látszott: Közép-

Európa végleg eltűnt a történelem süllyesztőjében, úgy is 
mint valóság vagy mint törekvés, majd mint fogalom és végül, 
mint nyelvi kifejezés. Ez megtörtént Keleten ("Keleten") és 
Nyugaton egyaránt, méghozzá nagyjából egyidőben. Alighogy be-
következett a kommunista hatalomátvétel az új országhatárok-
kal szabdalt vagy újraszabdalt térségben, a hatalom új birto-
kosai a hűségnyilatkozatok és a nagy központtal való azonosu-
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lási igyekezet lázában sietve deklarálták kelet-európai mi-
voltukat és/vagy a Kelet-Európához való tartozásukat. Ez nem-
csak társadalmi-politikai váltást jelentett; egyúttal meg-
szűnt a Közép-Európa-foga lom földrajzi értelmezés lehetősége 
- ami korábban is bizonytalan, illetve változó volt -, ha u-
gyanis a Bécstől jócskán nyugatra eső Prága vagy a kissé még 
nyugatabbra eső Berlin egy része "Kelet" lehet, akkor a föld-
rajznak itt valóban nincs többé értelme. 

A mintegy nyugat felé kiterjesztett Kelet-Európa po-
litikai képződményként és fogalomként jött létre és ekként 
létezik több mint négy évtizede, társadalmi-kulturális integ-
ráló ereje azonban - vagy éppen ezért - az összes szocialista 
testvériségről zengett dicshimnuszok ellenére kezdettől fogva 
minimális. Ami végülis nem meglepő márcsak azért sem, mert az 
érintett országok és népek - különösen a döntő fontosságú el-
ső évtizedben - valójában majdnem ugyanúgy el voltak zárva 
egymástól, mint az egész régió a Nyugattól. Részint erre ve-
zethető vissza, hogy a hungarológia, amikor ismét szabad volt 
oktatni, földrajzi-társadalmi-kulturális környezetétől nagy-
mértékben izoláltan jelent meg, és ez minden integrációs kí-
sérlet ellenére lényegében így maradt egészen a közelmúltig. 

Nyugat-Európa eközben zokszó nélkül elfogadta, sőt 
maga is kezdeményezte a terminológia-váltást illetve egysze-
rűsítést, a legnagyobb természetességgel csapva Kelet-Euró-
pához mindazokat a közép, -dél és délkelet-európai országo-
kat és korábbi országrészeket, amelyek szovjet befolyás alá 
kerültek, vagy ahol kommunista pártok váltak egyeduralkodóvá. 
Mi több, az új politikai gyűjtőfogalomnak egyre inkább az el-
ső tagjára esett a főhangsúly. így vált egyébként lehetővé, 
hogy szemantikai csúsztatások sorozatával legvégül kisajátít-
sák Európa fogalmát (lásd: Európai Gazdasági Közösség, Euró-
pa Tanács, Európa Parlament, Európa). 

Azután egyszer csak,amikor már azt hihettük, senki 
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sem gv..- Ikodik többé Közép-Európában, akkor időben valahol a 
lengyei zolidaritás első föllángolása és a másfél-két évvel 
ezelőtt fölgyorsult csöndes magyar forradalom között, régi 
csengésű szó üti meg a fülünket: Mitteleuropa, majd a mar-
kánsabban hangzó, de szemantikailag azonos Central Europe; 
Közép-Eu rópa. 

Ismét majdnem egyszerre nálunk és Nyugat-Európában, 
sőt Amerikában is. 

Ma sokan úgy látják, Közép-Európa szellemi reneszán-
sza Milán Kundéra azóta híressé vált tanulmányával kezdődik, 
ami - bár már korábban elkészült - "The Tragedy of Central 
Europe" címmel a New York Review egyik 1984-es számának ha-
sábjain vált világszerte ismertté. Igaz, Magyarországon ak-
kor az efféle tanulmányokat enyhén szólva még nemigen propa-
gálták; valószínűleg kevesen olvasták Timothy Garden Ash 
"Does Central Europe Exist?" című esszéjét is (The New York 
Review, 1986 október). Mégis, a Liget című irodalmi és öko-
lógiai folyóirat első legális számában Hanák Féter már "Kö-
zép-Európa keresi önmagát" címmel közöl tanulmányt - szintén 
korábbi keltezéssel. Végül, esetleg kevésbé intellektuális 
kon textusban vagy fölhanggal, de egyre gyakrabban halljuk a 
kifejezést a politikában, egyebek közt olyan eltérő politi-
kusok beszédeiben, mint Bush amerikai elnök és Honecker ke-
letnémet párttitkár. 

Hogy mit jelent pontosan Közép-Európa, azt persze va-
lószínűleg ők sem tudják pontosan. Nem is tudhatják, mert Kö-
zép-Európa részben talán kevesebb, részben viszont mindenkép-
pen több, mint amit tisztán "tudni" lehet. Mert akárhonnan 
közelítjük meg Közép-Európa komplex fogalmát - a zenei magas-
kultúrától a történelmi sorsközösségen keresztül a mindennapi 
élet sok apró hasonlóságáig - a kollektív tudat mellett vagy 
azon túl óhatatlanul fölfedezünk egy kollektív életérzést is, 
amit a kívülről jövő számára nem könnyű megismerni és főkép-
pen definiálni, de amely a régió népeinek kétségkívül közös 
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sajátja, egyaránt megkülönböztetve őket Kelettől és Nyugat-
tól. Mindez időben és térben változó, ezért sincsenek Közép-
Európának megrajzolható földrajzi határai. A magát bele tar-
tozónak valló ember számára - különösen most, a fogalmi re-
neszánsz idején, vagy most megint - valami erős, újabban ta-
lán nosztalgikusán is kellemes és olyan kollektív hovatarto-
zás, ami egyúttal el is határol (amellett, hogy jobb időkben 
híd szerepet is betölthet) egyrészt mind Nyugattól, mind Ke-
lettől, másrészt a 4o-45 éve Keletről rákényszerített, min-
dent és mindenkit elnyomorító hamis kelet-európai "testvéri-
ségtől". Földrajzilag ezért mindig koncentráltan ott talál-
ható, ahol ez az érzés valamiképpen létezik és legalább vala-
milyen módon vagy fokon ki is fejezhető. Prága, Budapest 
vagy Varsó kétségkívül központjai, míg Bécs mostanában egyre 
inkább "valódi nyugat", München pedig talán már majdnem egé-
szen az. A másik földrajzi peremének a táján viszont Marosvá-
sárhely, Kolozsvár és a többi régi kultúrközpont mostanában 
alig képviseli azt a közép-európaiságot, aminek a XVT. és a 
XVII. században egyik központja volt. Nem képviselheti, mert 
egy keleti típusú despotizmus prédája - hisszük, hogy nem 
végzetesen, 

A hungarológia szempontjából azonban (amely - nem vé-
letlenül - ugyanúgy reneszánszát éli, mint maga a megújuló 
közép-európai eszme) nem fogalmi tisztázás és nem is a pontos 
földrajzi behatárolás a lényeges. Sokkal fontosabb az a közép 
európai szellemben megindult pezsgés, ami a régió kultúráit é 
szub-kultúráit kiemeli a bezártságból és az elszigeteltségből 
egymáshoz közelítve és újra összekapcsolva őket. Egyelőre 
mindez Vaclav Havel, Adam Michnik, Csoóri Sándor, Konrád 
György, Milán Kundéra és társaik szellemi régiójának szintjén 
formálódik elsősorban, de már ez is - megtámogatva a főként 
Lengyelországban és Magyarországon folyó társadalmi-politikai 
erjedéssel - elegendő ahhoz, hogy tárgyunk, a hungarológia ok 
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tatása elkezdje visszanyerni természetes közegét és kereteit, 
azaz: az egyetemes közép-európai kultúrával való integritását. 

II. 
E kissé talán hosszúra nyúlt bevezető után engedjék 

meg, hogy a továbbiakban egy konkrét példán keresztül számol-
jak be egyfajta közép-európai típusú hungarológia-oktatásról. 

A helyszín, illetve a központ Szeged, ahol a JATE (Jó-
zsef Attila Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán mintegy 
18 éve oktatunk hungarológiát (pontosabban: eleinte magyar 
nyelvet), nem további magyarországi tanulmányok előkészítése-
ként, hanem cél-jelleggel, gyakorlatilag elsősorban amerikai-
aknak. Eredetileg ehhez a programhoz csatlakozott egyik je-
lenlegi partnerünk, az LCC (Lewis and Clark College) az Ore-
gon állambeli Portlandból. 

Az LC sajátos intézmény a Nyugati Parton, és talán e-
gész Amerikában. 2ooo-nél kevesebb hallgatójával az egészen 
kicsiny egyetemek közé tartozik, viszont nemzetközi kapcsola-
tainak tekintetében a legelsők között van nemcsak USA-szerte, 
hanem az egész világon. Az utóbbi 25-3o év során 59 országgal 
alakítottak ki részben tudományos-kutatói, de főleg oktatási 
kapcsolatokat, melynek eredményeképpen a mindenkori hallgató-
ság legalább 6o %-a vesz részt társadalomtudományi és ún. "hu-
manities" részképzésben külföldön, így egy-egy csoportjuk pél-
dául nálunk. 

Nem véletlen sem az, hogy az LC Európába jött, sem az, 
hogy később komplex Közép-Európa programot kért tőlünk. Euró-
pába elsősorban az hozta ezt a korábban főként Ázsiára és a 
két Amerikára összpontosító egyetemet, hogy - elsők között a 
Nyugati Part vidékén - megelégelték a "Pacific Rim" kifeje-
zéssel emlegetett korábbi, teljesen egyoldalú kapcsolatrend-
szert. (Ennek az a lényege, hogy - az egyébként sem igazán 
"külföldinek" tekintett észak- és dél-amerikai országokat ki-
véve - a legtöbb nyugati parti egyetem külkapcsolatai szinte 
kizárólag a Távol-Keletre szorítkoztak, beleértve a szovjet 
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kapcsolatokat is, lásd pl. az LC-Habarovszk oktatási progra-
mot) . 

A Szegeden összefogott program hivatalos neve: "Hun-
gary and East Central Europe". Az East Central-ben nem az 
"East" elem a lényeges (valószínűleg el is fogjuk hagyni ha-
marosan), és nem is az elvetélt magyarországi "Közép-Kelet", 
"Kelet-Közép" stb.-féle terminológiai próbálkozások tükör-
fordítása. Csupán arról van szó, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor 
a kifejezésben megállapodtunk, a Central már az East előtag-
gal is jelentős változás volt, ugyanis akkor még Amerika- és 
Nyugat-szerte szinte kizárólag az East, illetve Eastern Eu-
rope volt használatos, éppen ezért a "Central" önmagában elő-
ször nem is lett volna érthető. 

A program Szegeden kezdődik és ér véget, itt töltik 
a hallgatók idejük 65-7o százalékát, és itt történik az ún. 
"academic", azaz a szorosan vett szakmai-tudományos képzés 
mintegy háromnegyed része. Számos magyarországi tanulmányi 
kirándulást szervezünk, továbbá - és itt az egyik lényeg - az 
idő mintegy negyedrészét Jugoszláviában, Csehszlovákiában, 
Lengyelországban és Romániában tölti a csoport. Kurzusainkat 
a lengyel és a jugoszláv partnerekkel sikerült teljesen össze 
hangolni; mindkét országban 2-2 hetes intenzív "academic" 
részprogramot kapunk, amely helyi komponenseivel illeszkedik 
a Szegeden oktatott hungarológiához, továbbá kiegészíti, bő-
víti, árnyalja vagy más szempontból prezentálja részben u-
gyanazt az anyagot. 

Egyik eredményünk, hogy az eltérő megközelítést, 
szempontokat és következtetésaket - melyeket maguk a hallga-
tók eleve természetesnek vettek - kezdeti viták után ma már 
a résztvevő egyetemek is teljes toleranciával elfogadják egy-
mástól, ami történelmi és politikai tárgyak eset ében különö-
sen örvendetesnek számít. Az academic programot kitevő 5-6 
kurzust nem országok szerint elkülönítve, hanem éppen fordít-
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va: országhatároktól függetlenül szervezzük és építjük föl. 
Néhány j ellemző cím: Contempórary East Central Europe, Vi-
sual Arts in Hungary and East Central Europe, Social Change 
in Hungary and East Central Europe. Cseh vagy szlovák egye-
temmel még nincs ilyesmit lehetővé tevő egyezményünk, a Fel-
vidék így csupán "field trip in transit" (tanulmányi kirán-
dulással egybekötött átutazás), Romániában pedig ugyanez e-
gyelőre föl sem merül. Érdekes módon mégis az egész részkép-
zés ("rész-részképzés") egyik fénypontja rendszerint Erdély, 
ahol egyrészt ugyan Közép-Európa egy jelenleg tragikusan sö-
tét szegletébe pillantanak be hallgatóink (egyébként ez ön-
magában sem tanulság nélküli), másrészt bőségesen kárpótolja 
őket egy archaikus népi kultúra színessége és vendégszerető 
öröme, melynek néhány napon keresztül maguk is aktív része-
sei. 

Megközelítésünk minden egyes programnál a szervezés-
től és az előkészítéstől kezdve hangsúlyozottan integratív. 
Példa erre, hogy az amerikai helyszíni tanulmányi előkészí-
tés eleve tartalmaz egy "Hungarian-ness and Central European 
ness" szemináriumot (Magyarság és keleteurópaiság), vagy az, 
hogy Szegeden Lengyelországból meghívott előadót is alkalma-
zunk, mintegy a lengyel részképzés bevezetéseként. 

Mindez elkötelezetten kemény és pontos munkát fölté-
telez a szervezőktől, az oktató tanároktól és természetesen 
a számukra különös világba csöppenő amerikai hallgatóktól 
egyaránt. De jelentős a szellemi hozadék is: hallgatóink min 
den program végén egy közép-európai szellemiségbe integrált 
magyarság-ismerettel és élménnyel térnek vissza a Csendes-
óceán partjára. 


