
- 75 -

vetkezendőkben is sikeresen folyjék. (l98L) 

Z a i c z Gábor 
Magyar szak - magyaroktatás Dániában 

Ha Finnországtól eltekintünk, Skandináviában jelen-
leg csak Dániában működik magyarországi lektor. Felsőfo-
kú magyaroktatás évtizedek óta folyik a két legnagyobb 
dán városban, a Koppenhágai és az Srhusi Egyetem Nyel-
vészeti Intézetében. A fővárosban a magyar mellékszakos 
tárgyként, S r h u s b a n pedig már két éve főszakos tárgyként 
is hallgatható. Az 1978-ban megkötött magyar-dán kultu-
rális egyezményben foglaltak alapján a sorok írója p á r -
huzamosan oktat mindkét városban 1979 márciusa óta. Kop-
penhágában elsősorban a magyar szakosok képzése a fő fel-
adatom, de emellett finnugor nyelvészeti előadásokat és 
gyakorlatok is tartok; S r h u s b a n viszont - ún. "finnu-
gor lektorként" - kizárólag összehasonlító uralisztikai, 
v a l a m i n t magyar nyelvtörténeti oktatással foglalkozom. 

A lektori konferenciák mindenkori tematikájának 
megfelelően felszólalásomban kétéves dániai oktatási ta-
pasztalataimról szeretnék röviden számot adni. Eredmé-
nyek helyett egy ilyen konferencián talán hasznosabb 
néhány nehézségre felhívni a figyelmet. Már elöljáróban 
megjegyzem, hogy ezek a nehézségek mindenekelőtt koppen-
hágai munkámra vonatkoznak; itt ugyanis egyedül dolgo-
zom, Srhusban viszont kitűnő segítőtársam van Faerstain 
Katalin személyében. 

Ami a dániai magyar szakosok követelményrendszerét 
illeti, az - legalábbis egyelőre - mindkét helyen hunga-
rológiai központú, vagyis a hallgatónak a vizsgán a ma-
gyar nyelv rendszere és története mellett magyar iro-
dalmi, történelmi és földrajzi ismeretekkel is rendel-
keznie kell. Az Srhusi követelményrendszer modern és pél-
damutatóan sokoldalú (már-már szinte maximalista), a 
koppenhágai ellenben elavult és egyenetlen. A koppenhá-
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gai magyar szakosok oktatási tematikája, szakirodalmi 
jegyzéke, vizsgakövetelményei következésképpen - mint 
ahogy ezt dániai egyetemi kollégáimnak számos esetben 
jeleztem - felülvizsgálandók. Az idén tavasszal jutott 
tudomásomra, hogy e munkára előreláthatólag új körülmé-
nyek közepette kerülhet sor, talán már a legközelebbi 
jövőben. 

A koppenhágai Nyelvészeti Intézet ugyanis a kö-
vetkező reformot tervezi: 1982-től megszüntetné a koráb-
bi magyar, finn, általános nyelvészeti és indoeurópai 
nyelvészeti szakokat, és helyettük egy ún. nyelvészeti 
szakot hozna létre. A "nyelvészeti szakosok" az első né-
hány szemeszterben sokoldalú általános nyelvészeti isme-
retekhez juthatnának, és csak a harmadik-negyedik fél-
évtől kezdődően "szakosodnának" aszerint, hogy magyar, 
finn vagy indoeurópai összehasonlító-történeti nyelvé-
szeti alapon kívánják-e folytatni tanulmányaikat, vagy 
pedig általános nyelvészeti alapismereteiket óhajtják-e 
elmélyíteni. A reform célja az, hogy a Nyelvészeti Inté-
zet hallgatói alapos és sokrétű nyelvészeti képzésben ré-
szesüljenek. A hungarológiai képzés színhelye eszerint a 
jövőben kizárólag az Srhusi Egyetem lenne. 

Az említettek voltaképpen úgy is értelmezhetők, hogy 
Koppenhágában a magyar szak napjai vagy hónapjai meg van-
nak számlálva. Hiszen a tervezet szerinti oktatás többé 
már nem a magyar nyelvre és kultúrára irányul, hanem 
nyelvészeti központú; igaz, a későbbi évek során a hun-
garológia egyik ágának, a magyar nyelv történetének és 
rendszerének a megismerésére még lehetőség adódhat. An-
nak érdekében, hogy a reformtervezetet illetően könnyeb-
ben állást foglalhassunk, figyelembe kell még vennünk 
néhány körülményt. 

A koppenhágai magyar szakosok túlnyomó többségükben 
magyarszármazásúak. Dán anyanyelvű hallgató inkább csak 
a magyar nyelv - nem pedig a magyar szak - iránt érdek-
lődik, elsősorban a következő okokból: 

1. A magyar nyelv elsajátítása, a magyar irodalmi 
termékek eredetiben való tanulmányozása termé-
szetszerűleg sokkal több időt és sokkal nagyobb 
energiát követel meg egy dán anyanyelvű egyet.e-
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mistától, mint bármely germán nyelvszaknak vagy 
az indoeurópai mellékszaknak az elvégzése. 

2. A magyar szak elvégzése ma Dániában nem bíztat 
semmiféle elhelyezkedési lehetőséggel. 

3. A magyar kultúra dániai népszerűsítése sajnos 
még mindig nem elég hatékony, jóllehet az utób-
bi években javulás mutatkozik e téren. 

A dán anyanyelvű hallgató következésképpen sokszor 
csak a magyar nyelvi rendszer "egzotikumára" kiváncsi, de 
- gyakran időzavarral is küszködve - ahhoz nem tartja ma-
gát elég erősnek, hogy akár a magyar társalgási nyelvet 
elsajátítsa, akár pedig a magyar művelődéssel megismerked-
jen. A dán hallgatók nyelvünkre irányuló érdeklődése emi-
att időben legtöbbször nem haladja meg a két-három hóna-
pot . 

Ilyen körülmények között - különösen, ha a Nyelvé-
szeti Intézet profilját is figyelembe vesszük - üdvözöl-
nünk kell a Koppenhágai Egyetem reformjavaslatát. Ameny-
nyiben tehát az illetékes szervek a tervezetnek helyt ad-
nak, akkor Dániában Hrhus továbbra is a hungarológia mű-
helye marad, Koppenhága pedig a magyar nyelvtudomány - a 
leíró és történeti magyar nyelvi rendszer, az összeha-
sonlító finnugrisztika - oktatásának dániai fellegvára 
lehet. Ezzel oktatási téren a két műhely tulajdonképpen 
kölcsönösen kiegészítené egymást, és az egyik szak el-
végzése az egyik városban magával vonhatná a másikét a 
másikban. (Sőt esetleg még a dél-svédországi, a Malmö 
és Lund környéki egyetemi hallgatók is kedvet kaphatná-
nak ahhoz, hogy a hajóval könnyen és gyorsan megközelít-
hető dán fővárosban folytassanak nyelvészeti, esetleg 
éppen magyar nyelvészeti tanulmányokat.) Kedvező körül-
mények között tehát előbb-utóbb legalább egy pár skan-
dináviai hallgató - koppenhágai nyelvészeti szakos és 
9rnusi magyar szakos tanulmányainak elvégzése után -
otthonosan mozoghatna a magyar nyelvtudomány terén és 
a hungarológia többi ágában egyaránt, s ezzel döntő lö-
kést adhatna a dániai hungarológus szakemberképzés fel-
tételeinek megteremtéséhez is. 
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Effajta - egyelőre talán utópisztikusnak tetsző -
lehetőségek kimunkálásában szerepet kell tulajdonítani 
még egy külső körülménynek is. A mindenkori magyar lek-
tor helyzetét megszilárdítaná, a dán kollégákkal és hi-
vatalos szervekkel való kapcsolatát kedvezően befolyá-
solná az a tény, ha a magyar-dán kulturális egyezmény 
legközelebb - 1984-ben esedékes - meghosszabbításakor meg-
állapodás születhetne a két ország között a lektorok 
kölcsönösségéről is, s a magyar lektor dániai ténykedé-
sével egyidejűleg - az ismét csak szűkebb értelemben 
vett Skandinávia első magyarországi vendégoktatójaként -
dán lektor is működhetne Budapesten, az ELTE Germanisz-
tikai és Romanisztikai Tanszékén. 

Felszólalásom befejezéseként e fórumon is szeret-
ném felhívni a figyelmet az oktatási téren elengedhe-
tetlenül szükséges az együttműködés, ami az eredményes 
munkának közismerten egyik alapfeltétele. A kapcsolat-
teremtés és a tapasztalatok kicserélése nemcsak egy e-
gyetemen, egy országon belül lehet igen hasznos, hanem 
a különböző országokban magyar nyelvet tanító egyetemi 
oktatók között is, sőt ez utóbbiak "nemzetközi" összefo-
gása még hatékonyabbnak mutatkozhat az egy-egy intézmé-
nyen, országon belüli tapasztalatcseréknél. Oániai szem-
szögből egyelőre a skandináv országok és még néhány szom-
szédos ország magyar szakos tanárai között látunk lehe-
tőséget a közös munka megindítására, mindenekelőtt sze-
mélyes konzultációk és levelezés révén. Tanulságosak a 
különféle szakmai, módszertani előadások is a szomszé-
dos országok egyetemein. A magam részéről eddig a lundi, 
a göttingai és a groningeni egyetem magyar, illetve finn-
ugor oktatómunkájába nyertem betekintést, s a közeljö-
vőben előreláthatólag a hamburgi Finnugor Tanszék hun-
garológiai munkájával is megismerkedhetem. 

(1981.) 


