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alkalmazásig jutva elködösödik, s ezért a pedagógiai szabadság csorbul. 
Szlovéniában Lendván, a muravidéki lakosság központjában magyar nyel-
vű oktatás is folyik, erről Bokor József mondta el gondolatait. Erről a témá-
ról, mint tankönyvszerző jómagam is beszámolót tartottam. 

Külön szekcióülés foglalkozott a nyelvművelő mozgalmak, verse-
nyek ismertetésével. Hallhattunk az Anyanyelvápolók Szövetségének sok-
irányú tevékenységéről. Sor került a konferencián tankönyvek bemutatásá-
ra, ismertetésére is. Itt a kisiskolás kortól az egyetemig számos új kiadványt 
ismerhettünk meg. 

A konferencia tematikus gazdagsága szinte zavarbaejtő volt, de a 
szervezés kifogástalan volta lehetővé tette a szekciók közötti vándorlást, 
ezzel megadva a lehetőséget a választáshoz. A konferencia szervezőinek 
csak köszönetet mondhatunk ezért a csodálatos élményért. 

Tallér Mária7 

Egyetemi élet Koreában 

Más földrész, más ország és egészen más egyetemi élet. Az igazán jó 
egyetem nem az, ahol kiváló tanárok tanítanak, hanem az, amely olyan 
campusszal rendelkezik, amelyen legalább egy nagy tó van, és hegyek 
között fekszik. 

Nos annak az egyetemnek, ahol magyar tanszék is van, ahova en-
gem meghívtak, ilyen az egyik campusa, mintegy két órányi buszozásra a 
fővárosi campustól. Ez természetesen egy drága privát egyetem, és így 
semmiféle állami szervnek nincs beleszólása abba, hogy ezen az egyete-
men mi folyik vagy mi nem. így történhetett meg, hogy egy magyar okta-
tással foglalkozó delegációnak nem engedték meg, hogy meglátogassa az 
egyetemet. Azt mondták, az idő nem alkalmas, most nem virágzanak az 
orgonák, jöjjenek orgonavirágzás idején! Ez nem vicc! Főnököm, aki né-
metül tud, tanterv helyett közölte velem, hogy az egyetemi tanulás célja 
nem ugyanaz, mint Európában, hanem hogy a diák négy évig jól érezze 
magát, szórakozhasson a tanáraival együtt. Ezért van egy szemeszterben 

7 A szerzőt Koreában sok néven nevezték. Pl. Csabane Kiss avagy kissé spanyolosan 
'Cascabana1, de neki a legjobban a Mária úr tetszett. 
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egy táncdalfesztivál, egy ételfesztivál, egy sportfesztivál, egyetemi napok, 
könyvkiállítás, régi diákok látogatásának ünnepe és természetesen néhány 
tüntetés is. Ilyenkor az előkészületek a rendezvénnyel együtt sok napot 
vesznek el a tanítástól. Már csak egy két-három napos kirándulást kell vé-
gigszenvednie a tanárnak, aztán ha van még idő, taníthat! 

Felmerül a kérdés, miért is tanul egy koreai diák magyarul? Ugyan-
ezt kérdezheti a szlovák vagy a szuahéli nyelvet tanító kolléga is. 

A válasz egyszerű. Ahhoz, hogy egy koreai férfi jó munkahelyet 
kapjon — a személyes összeköttetésen kívül — egy egyetemi diploma is 
szükséges. A diploma és a munkahely nincs kapcsolatban egymással. Ha 
az illető négy évig járt az egyetemre, és fizette a drága tandíjat, akkor 
megkapja a diplomát magyar nyelvből, és mehet dolgozni egy bankba 
vagy bárhová. Nem bukik meg senki. A fiúk az egyetemi évek alatt teljesí-
tik a két-három éves katonai szolgálatot, ugyanabban az évfolyamban 
folytatják tovább a tanulást, noha mindent elfelejtettek, amit esetleg addig 
tanultak. 

Lány esetében a diploma a hozomány egy része, ugyanis szinte 
azonnal férjhez adják és aztán már csak otthon dolgozhat, nevelheti a 
gyerekeket, és gondoskodhat a család idős tagjairól. Minek kellene neki a 
magyar nyelv? 

A tanár Koreában közmegbecsülést és tiszteletet élvez, főleg akkor, 
ha férfi és koreai. A külföldinek nem jár ugyanez a tisztesség és megbe-
csülés akkor sem, ha férfi. Ez a fizetéseken is jól lemérhető, a tudást te-
kintve azonban a dolog fordított, annyival tud többet egy külföldi tanár, 
amennyivel többet keres egy ottani kolléga. Én most a nyelvet tanító kollé-
gákról beszélek, ugyanis kevés olyan koreai tanárral találkoztam, aki elfo-
gadhatóan beszélte volna azt a nyelvet, amelyet tanított! 

Az oktatási ceremónia 9 óra 30-kor kezdődik: felharsan a koreai 
himnusz. Rengeteg a hangszóró, a hegyek, völgyek zengenek, aztán kö-
vetkeznek a katonai indulók, sőt operarészletek is. 

Este hat órakor, az utolsó óra után ismét felharsanó néhány indulóra 
és operettrészletre fejeződik be az aznapi előadás. Miután a reggeli indu-
lók elhangzottak, a tanárok bevonulnak a hatalmas előadótermek-
be,"felszállnak" a 40-50 cm magas szószékre, ott állnak aztán 50 percig, és 
onnan intézik megfellebbezhetetlen szavaikat a még kissé álmos 30-50 
főnyi hallgatósághoz. Tömeges "nyelvtanítás". A koreai tanár ilyenkor egy 
könyvből mondatokat olvas, és a diákság utánazúgja. Aztán a tanár kore-
aiul elmondja, mit tartalmaz az idegennyelvű szöveg, ami neki szószerinti 
fordításban oda van írva. Kérdezni soha senki nem kérdez. Nem illik, és 
nem szabad mutatni a tudatlanságot. így a tanárnak nem is kell felelnie a 
kérdésekre, tehát nem történhet meg, hogy zavarba jönne egy értelmes 
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kérdéstől. Minden külföldi tanár persze arra biztatja diákjait, hogy gondol-
kozzanak és kérdezzenek, akik ezen csodálkoznak, s végül a kíváncsisá-
guk legyőzi jólneveltségüket, és kérdeznek. Egy idő múlva rá lehet őket 
szoktatni, hogy gondolkozzanak, aztán az értve tanulásra is, és lám néhá-
nyan meg is szólalhatnának magyarul, de ilyen nagy létszám mellett? Ezen 
nem változtatnak, mert így gazdaságos, és mert így volt évszázadokon át. 

Tanterv, tanmenet azért nincs, mert titok és homály övezi azt, hogy 
mit s miből tanítanak ottani kollégáim. Az eredményt tapasztaltam. 

Felvettem a harcot, megpróbáltam eredményesen kihasználni a ve-
lem töltött időt, és a kezem alá került elsőévesek három hónap múlva be-
széltek, és valamit értettek. Nem úgy, mint a végzősök, akikkel már kizá-
rólag anyanyelvükön lehetett csak értekezni. A harmadik évfolyamtól 
kezdve már csak a koreai tanárok óráira járhattak. így aztán a diploma-
munka megírása nagy problémát jelentett, de mindig volt kéznél egy Bu-
dapesten vagy Debrecenben tanult diák, aki segített. Egy ilyen diploma-
munkát láthatnak a mellékletben. 

Ha lett volna mód kisebb csoportban egyéni feleltetésre, akkor sem 
lett volna szabad a hibákat kijavítani, mert az szerintük nyilvános megszé-
gyenítés, tehát ezt is el kellett kerülni. A szükséges pedagógia helyett fon-
dorlatos, demagógjai fogásokhoz folyamodtam, így utólag szégyenkezem 
is miatta. A fogásokat csakis átvitt értelemben kell értelmezni, mert Ázsia 
azon tájain a testi érintés megengedhetetlen (pl. fej megsimogatása stb.). A 
tanár és diák között a testi fenyítés, a verés az, ami megszokott és megen-
gedett. Néha magamban arra gondoltam, megértem, miért, de soha nem 
alkalmaztam ilyen módszert, hiszen én Makarenko emlőin nevelkedtem. 

Néha, amikor a jéghideg tantermekben már nem bírtuk, kimentünk a 
tó partjára énekelni, játszani, mert a koreai diák 30 éves korában is szíve-
sen játszik, énekelni meg minden koreai szeret és tud. Szóval volt úgy, 
hogy a melengető napon a mindig fújó szélben hirdettem nekik az igét, sőt 
megmagyaráztam, hogy nem használható főnévként, mint a koreaiban. Ezt 
ők kötelességszerűen jelentették a koreai tanároknak, akik ennek nem 
örültek, és továbbra is ugyanazokat a hibákat tanították. Előfordult, hogy a 
tó partján ülve megkérdezte tőlem az egyik diák: biztos én mondom-e jól, 
mert ő ezt egy koreai tanártól hallotta!!! Ilyenkor nem tudtam, én ugorjak 
a vízbe, vagy a kollégámat kellene beledobni. Segíteni nyíltan egy ottani 
tanárnak szinte lehetetlen, hiszen ők mindent tudnak. Innen nézve ez ne-
vetségesnek tűnik, de ott ez a dühítő valóság! Diákok előtt egyik kollégám 
ezt kérdezte tőlem: "Na mostanában megy ön ebédelniért?" Ő volt az 
egyetlen, aki egyszerű dolgokat — különösen publikum előtt — magyarul 
mondott. így. Viszont hallatlan magabiztossággal hirdette sajátmagáról, 
hogy ő a magyar nyelv tudója. 
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Ez nemcsak a magyar tanszéken volt így. A nem megfelelő szintű tu-
dással rendelkező koreai tanárok kisebbrendűségi érzésből fakadóan nem 
segítették munkánkat, csak eltűrtek minket, a szükséges rosszat. Az a terv, 
hogy egy idő múlva már csak koreai tanárok tanítsanak a tanszékeken, 
hiszen hazatérnek a külföldön végzettek is. Ismerek néhányat, akik az 
ELTE-re jártak és járnak. Jobbak ugyan, mint a régiek, akik Németország-
ban csak összehasonlító nyelvtudományokat tanulgattak, de még nem ta-
lálkoztam olyannal, aki olyan jól megtanult volna magyarul, hogy alkal-
mas lenne a tanításra. Viszont lehet, hogy néhány év múlva megszűnik a 
magyar tanszék az egyetemen, mert már nem vagyunk számukra olyan 
érdekesek, mint néhány éve, és rájöttek, hogy az angol nyelv tanulása sok-
kal célszerűbb. 

Mivel Koreában a külsőségek fontosabbak, mint a belső értékek, a 
látszatra nagyon kellett adni. A napi hajmosás a rendkívül szennyezett 
levegő miatt volt szükséges, a mindennap más ruha, cipő, szemüveg pedig 
fontosabb volt, mint az, hogy mennyire jó tanár valaki. Bizony sajnálkozva 
lenézték azt a külföldi tanárt vagy tanárnőt, aki nem kimondottan elegán-
san ment az egyetemre. Nem kevés időmet vette el ez is, de sikerült kivív-
nom a kelet-európai tanszékek legelegánsabb tanárnője címet. 

Énekelni és népi táncot tanítani sem volt könnyű. Amikor a ruhákat 
is nekem kellett megtervezni és megcsináltatni az Ecseri lakodalmas elő-
adásához, hálásan gondoltam az intézetre, hogy évente megnézhettem az 
Állami Népi Együttes műsorát. Ennek köszönhettem, hogy nagy sikerrel 
mutattuk be az egyik hatalmas szöüli színházban a népek fesztiválján. 

A diákokkal jó viszonyt alakítottam ki, figyelembe véve a miénktől 
eltérő koreai szokásokat, amelyeket már előtte megtanultam. 

A diákok nagy része szívesen megtanult volna magyarul, ha módja 
lett volna rá, de nem volt. Azonkívül meg kell értenünk, hogy számukra 
valóban ez a négy év az, amikor még szabadon szórakozhatnak, mert 
azután nagyon kemény, a konfucionizmus által meghatározott életforma 
vár rájuk. Rengeteg levelet kaptam és kapok tőlük még ma is, magyarul 
csak néhány sor, de nagyon örülök neki. "Mária úr vigyázz a hidegre és 
köhögre."; "Azt szeretek, hogy tanulok Önvel"; "Sok boldogságot az új 
évvel." Ez utóbbit kívánom én is mindenkinek, akinek volt türelme elol-
vasni e beszámolót. 
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