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Magyaroktatás Szófiában 

A Szófiai "Kiiment Ohridszki" Egyetemen magyar 
szak nincs. A magyar nyelvet heti Két órában fakul-
tatív tárgyként vagy kötelező nyugati nyelv helyett 
vehetik tel a hallgatók, s négy féléven keresztül 
tanulják. Évente kb. 2U hallgató jelentkezik, főleg 
nyelvi szakokról, ae akad 3-4 más szakokról - mérnök, 
jogász, orvos - is. A tanítás az órarend összeegyez-
tetéstől függően 4-5 fős, ritkábban 8-10 fős cso-
portokban történik. A lektorátus az Általános Nyel-
vészeti Tanszékhez tartozik az eszperantó, az albán 
és a román lektorátussal együtt. A tanszék igényeinek 
megfelelően a hallgatók a mai magyar nyelv rendsze-
rével foglalkoznak, irodalmi stúdiumokat nem folytat-
nak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bár szűkös ke-
retek között is ne találnánk módot arra, hogy megis-
merkedjenek a magyar irodalommal es a magyar kultúr-
történettel . 

Néhány olyan tényezőről szeretnék említést ten-
ni, amely hozzájárul hallgatóink magyar irodalmi tá-
jékozottságának s általában magyarságismeretének el-
mélyítéséhez, kiszélesítéséhez. 

A hallgatók magyar nyelvi stúdiurraik megkezdé-
sekor, majd ezekkel párhuzamosan történeti, irodalom-
történeti és művészettörténeti áttekintést "vújtó 
előadásokat kapnak, t témák iránt nagy az érdeklődés^ 
s gyakran felmerül az az igény is, hogv egy-két rész-
kérdéssel külön is foglalkozzunk többnyire plusz órá-
ban, tehát a heti két órán kívül, trdekes megfigyel-
ni, hogy a hallgatók igényei mennyire összefüggenek 
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Bulgária sajátos történelmi-kultúrtörténeti vonat-
kozásaival. Hallgatóim szinte minden évben kérték 
azt, hogy foglalkozzunk részletesebben a magyar 
írásbeliség, a magyar irodalmi nyelv kialakulásával, 
összehasonlítva a szláv írásbeliség kialakulásával, 
- a tiszteletreméltó nagy Kirill és Metód kultusz 
hatására . 

Kérik, hogy megismerkedhessenek a magyarorszá-
gi török hódoltság korának kiemelkedő képviselői-
vel. Nem Balassit vagy Zrínyit kérik, hiszen ezek ne-
vét nem is ismerik; az 500 éves török uralom mélyen 
rányomta bélyegét a bolgár történelemre, s a történel-
mi sorsközösség hatására érdekli őket e kor magyar 
irodalma. 

Hallgatóimat nagyon izgatja a magyar nyelv tisz-
tasága, szerintük "túlzott, sőt izoláló tisztasága", 
s keresik ennek okait, magyarázatát. Ezért a nyelv-
újítás téma, nagy képviselőinek munkássága mindig az 
érdeklődés központjában van. 

Petőfit ismerik és szeretik Bulgáriában, de ter-
mészetesen itt is érvényesül a bolgár aspektus: közép-
pontba a Petőfi-Botev párhuzamot állítják. 

A magyarul tanuló hallgatók különös szeretettel 
és érdeklődéssel kérik, hogy foglalkozzunk Petőfi-
vel; Tekintettel az évfordulóra, a haladó csoportok-
ban minden hónapban "Petőfi-órát" tartottunk, ame-
lyekre a hallgatók bolgár nyelven egy-egy referátu-
mot készítettek, majd Petőfi-verseket olvastunk, for-
dítottunk és elemeztünk. 

Mint érdekességet jegyzem meg, hogy Bulgáriában 
a legnépszerűbb Petőfi-vers a "Szabadság-szerelem" 
c. mellett " A z ő r ü l t " , amelyet szerte az or-
szágban nagyon jól ismernek, és mint kedvenc versüket 
idézik, szavalják. A költőnek ezt a versét fordították 
legkorábban bolgárra, még a múlt században, s népszerű-
sége azóta is nő. 
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A kifejezetten grammatikai jellegű óráknak is 
szerves része irodalmunk, hiszen az egyes nyelvi 
jelenségek illusztrálására felhasználom az irodal-
munkból vett idézeteket, amelyek kapcsán természe-
tesen utalás történik a szerzőre, korára, magára 
a műre. 

Hallgatóim abban a szerencsés helyzetben van-
nak, hogy Szófiában működik a Magyar Kulturális In-
tézet, s ez lehetővé teszi, hogy nagyon élő kap-
csolatuk legyen a magyar irodalommal. Ezt elősegí-
ti az a kényszermegoldás is, hogy az egyetemi cso-
portok magyar órái az egyetemen levő helyhiány 
miatt a Magyar Intézet tantermében folynak az egye-
tem és az intézet kölcsönös beleegyezésével. így 
a hallgatók közvetlen közelről ismerik az intézet 
életét, munkáját, részt vesznek irodalmi estjein, 
magyar írókkal, költőkkel rendezett találkozókon, 
kiállításokon, filmvetítéseken. Az elmúlt tanév so-
rán például a Petőfi-évforduló kapcsán hallgatóim 
megtekintették az intézet Petőfi-emlékkiállítását, 
az új Petőfi-filmet, s az intézeti nyelvtanfolyamok 
hallgatóival együtt (akiket szintén én tanítok) kö-
zös Petőfi-ünnepélyt szerveztek az intézet koncert«--
termében. Az ünnepség első részében előadást tartot-
tak a költőről, majd Petőfi-verseket szavaltak ma-
gyarul és bolgárul. Az ünnepség második részében az 
intézet szervezésében magyar művészek adtak koncer-
tet a magyarul tanulóknak. 

Részt vettek hallgatóim a Jókai-esten, ahol 
megismerkedhettek Jókai "A kőszívű ember fiai" c. 
művének bolgár fordítójával, majd megtekinthették a 
regény filmváltozatát. Az Ady-esten Nevjana Sztefa-
nova költővel, a kitűnő Ady-fordítóval beszélgettek, 
az első bolgár Ady-kötetről, s megzenésített Ady-
verseket hallgattak magyar tomácsolásban. De talál-
koztak Sántha Ferenccel is, hallhatták novelláit 
bolgár fordításban, s részt vettek a vitán. 
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Számos példát lehetne még sorolni, amellyel a 
Magyar Intézet hozzájárul irodalmunk népszerűsíté-
séhez, megismertetéséhez, s örömmel állapíthatom 
meg, hogy hallgatóim lelkesen aknázzák ki ezeket 
a lehetőségeket. S irodalmunk megismerése szorgalma-
sabb, intenzívebb nyelvtanulásra ösztökéli a hall-
gatókat. Ez jut kifejezésre abban, hogy egy-egy iro-
dalmi élményt követően nő azoknak a hallgatóknak a 
száma, akik eljárnak az intézeti társalgási órák-
ra az egyetemi órák mellett, vagy fordítva, az inté-
zeti tanfolyamok hallgatói engedélyt kérnek az egye-
temi órák látogatására. Kétszer próbálkoztunk for-
dítói csoport létrehozásával is. E csoportok egy-egy 
évig működtek 4-5 fővel, olyanokkal, akik hivatalo-
san már befejezték magyar tanulásukat, de fordítási 
ambícióból folytatni kívánták. A csoportban részt 
vettek olyanok is, akik már több éve tanultak magya-
rul, sőt már bizonyos műfordítói gyakorlatuk is volt. 
Érdeklődésük főleg a mai magyar irodalomra irányult. 
S nem véletlenül éppen azokra, akik jártak Bulgáriá-
ban, s akiket személyesen is láthattak, hallgattak: 
Nagy László, Fodor András, Ratkó József, Ladányi Mi-
hály stb. 

Ebben a tanévben nem jött létre ez a csoport, 
de volt tagjai kapcsolatot tartanak mind a M^oyar 
Intézettel. Valamennyien olyan munkahelyen dolgoznak, 
ahol fő hivatásukként a bolgár-magyar kapcsolatok 
ápolói, ha nem is kifejezetten irodalmi téren működ-
nek. (...) (1973.) 


