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Hungarológia az Amszterdami Városi Egyetemen 

1993 szeptemberétől az Amszterdami Egyetem bölcsészkarának Kelet-Eu-
rópai Intézete magyar tanulmányok (hungarológiai) programjának beindítását 
kezdeményezte. A Prof. Dr. Naarden vezette Kelet-Európai Intézet 1989-ig 
főleg a Szovjetunióval foglalkozott, kevés érdeklődés irányult a többi közép-
és kelet-európai ország felé. Az 1989-ben lezajló rendszerváltozásokkal, a 
kommunizmus bukásával azonban alapvetően megváltozott a közvélemény. 
A közép- és kelet-európai országok nyugat felé orientálódtak, régi birodal-
mak estek szét, új államok alakultak. Amszterdamban is, mint másutt Nyu-
gaton, rádöbbentek, hogy a Jaltai Szerződés által Szovjetuniónak ítélt közép-
és kelet-európai térséget különféle kulturális és történelmi hagyományokkal 
rendelkező népek lakják. A közép- és kelet-európai változások egybeestek 
az Amszterdami Egyetem bölcsészkarának átszervezésével, aminek keretében 
megjelentek az úgynevezett „térség" (area) tanulmányok. A hagyományos 
bölcsészkari nyelvi és irodalmi programokat kiszélesítették ország- és népis-
merettel. Ezekre példa az „európai tanulmányok" és az „amerikanisztika". A 
Kelet-Európai Intézetre hárult a kelet-európai tanulmányok megszervezésének 
feladata és ennek keretén belül a „magyar tanulmányok" kidolgozása is. 

Az Amszterdami Városi Egyetemen már több évtizede folyik magyar 
nyelvoktatás a dr. Beöthy Erzsébet által vezetett Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszéken. A magyar nyelvoktatás igénye gyakran összefüggött Magyaror-
szág kulturális hagyományai, a magyar népi és klasszikus zene, néptánc, 
művészet, irodalom iránti érdeklődéssel. így a magyar tanulmányok program-
jának alapja, a nyelvoktatás már létezett. Erre épült a legtágabb értelemben 
vett országismereti tananyag. 

Hollandiában az egyetemi képzés négy tanévet foglal magába; egy-egy 
tanév három trimeszterre tagolódik. A négy év két részre oszlik: az egyéves 
úgynevezett „propedeuse" programra és a hároméves doktorátusi programra. 
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Ami a magyar tanulmányokat illeti, a propedeuse célja a magyar nyelv 
alapjainak elsajátítása: a magyar grammatika, az olvasás és beszédgyakorla-
tok, a magyarból hollandra való fordítás kötelező tananyagok. A propedeuse 
utolsó trimeszterében kerül sor a Magyarország történelmét, kultúráját, aktu-
ális helyzetét bemutató bevezetőre. A propedeuse évet lezáró vizsga után a 
magyar főszakosoknak ajánljuk, hogy a nyarat Magyarországon töltsék, ve-
gyenek részt a Debreceni Nyári Egyetemen. 

A doktorátusi program első évében minden kelet-európai főszakosnak kö-
telező tananyaga a kelet-európai tanulmányok általános bevezetője. E beve-
zető bemutatja a térség történelmét, különböző nyelveit, kultúráit, vallásait, 
stb. így a magyar főszakosok is szélesebb képet kaphatnak a közép- és 
kelet-európai térségről. A magyar szakosok emellett egy kötelező, Magyar-
országgal foglalkozó kurzust hallgatnak. Az 1993-as tanévben ez az előadás-
sorozat többek között a következő témákat foglalja magába: a magyarországi 
demokratizálást, a piacgazdálkodás bevezetésének nehézségeit, az etnikai és 
kissebségi konfliktusokat, a Duna elterelésének következményeit és a viseg-
rádi együttműködési kísérletet. A nyelvelsajátítási gyakorlatok magyar szö-
vegek elemzéséből állnak. Ezeken az órákon nemcsak a nyelvelsajátítás a 
cél, hanem a szövegeken keresztül az ország- és népismeret gyarapítása is. 
A doktorátusi program első évének utolsó trimeszterét ajánlatos Magyaror-
szágon tölteni a nyelvtanulás felgyorsításának érdekében. Ezáltal a diákoknak 
lehetősége nyílik közéleti egyéniségek, a magyarság mentalitása, magatartása 
és az ország hangulatának megismerésére is. 

A második évben a kelet-európai térség főszakosainak kötelező egy mun-
kacsoport keretén belül egy bizonyos téma elmélyítése. Ennek tárgya lehet 
például a kelet- és közép-európai rendszerváltás folyamata. A magyar sza-
kosoknak magyar vonatkozású kötelező előadássorozat következik, erre példa 
„Magyarország az első világháborúban". A nyelvi program a második évben 
szintén szövegelemzésből áll. 

A doktorátusi időszak 30%-a szabadon választott kurzusokból áll. A diá-
kok részt vehetnek a kelet-európai programon belül bármilyen előadássoro-
zaton vagy más szakokon is folytathatnak tanulmányokat. Hasznos azonban 
a szabad kurzusokat úgy választani, hogy a negyedik évet lezáró szakdol-
gozat megírásához segítséget nyújtson és az egyetemi tanulmányok lezárása 
után a társadalomba való elhelyezkedést is megkönnyítse. A kelet-európai 
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tanulmányok magyar szakosának oklevelén a „kelet-európai, Magyarország-
szakértő" cím szerepel. Ezzel a szakismerettel a média, a diplomácia, a 
politikai élet, a gazdasági és a kulturális kapcsolatok terén lehet elhelyez-
kedni. 

A Kelet-Európai Intézet a szakértőképzés mellett három más fontos fel-
adatot is ellát. A kutatás területén az Intézet munkatársai a képalkotás kér-
désével foglalkoznak. A közép- és kelet-európai népek nyugati képét és e 
népek egymásról alkotott nézetét tanulmányozza. Ilyen és hasonló kérdésekre 
próbálunk választ találni: ismerik-e egymást az európai nemzetek; kikkel 
állunk szemben, ha magyarokkal, lengyelekkel, stb. találkozunk? E sorok 
írója a nyugati (holland) magyarságkép feltárásán dolgozik. A kutatások 
eredményeinek hasznát vehetik az európai integráción elmélkedő szakem-
berek. Ezenfelül az Intézet könyvtára dokumentáció gyűjtésével is foglalko-
zik. Könyvtárunk ezen a téren valószínűleg a legjobban felszerelt Hollandiá-
ban. Végül a munkatársak fontos feladata az információszolgáltatás a médi-
ák, a kereskedelmi kamarák, a vállalkozók és a minisztériumok felé. Ezek 
a társadalmi intézmények, privát szervezetek jelenleg kevés megbízható in-
formációval rendelkeznek. 

Az Amszterdami Városi Egyetem bölcsészkara a kelet-európai tanul-
mányok bevezetésével egy új, eddig még alig ismert programra vállalkozott, 
melynek - tudomásom szerint - interdiszciplináris jellege Nyugat-Európában 
is kivételnek számít. Időközben bebizonyosodott, hogy szükség van a közép-
és kelet-európai térséget jól ismerő szakemberekre. Ezért valószínűleg a ma-
gyar tanulmányok ilyen jellegű megközelítésének van jövője. Emellett a hol-
land fővárosban összefutnak a média, valamint a politikai és a gazdasági 
élet szálai. A diákok számára izgalmas kihívás magyar tanulmányokat foly-
tatni a szabad szellemi életéről híres Amszterdamban. Remélhetőleg a ma-
gyar kultúra terjeszkedése és megismerése szempontjából nyugat-európai tá-
maszponttá alakulhat ez a kezdeményezés. 
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