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Chikán Ildikó 

Beszámoló "A magyar nyelv és kultúra tanítása kül-
földieknek" című konferenciáról 

Az elmúlt tanév végén, június utolsó hétvégéjén a fenti c ímmel 
konferenciát rendeztek Szegeden. A JATE Bölcsészettudományi Karán fo-
lyó Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok elnevezésű Tanszékközi 
Program munkatársai még a télen szétküldték tapogatózó jelentkezési 
lapjaikat. Végül annyi volt a jelentkező, hogy a tanácskozás leglényegibb 
részét sokak sajnálatára két elkülönült szekcióban kellett megtartani. De 
ez már a második napon volt, nézzük, mi történt ezt megelőzőleg! 

Június 27-én Ópusztaszeren a Nemzeti Emlékpark meglátogatásával 
összekötve tartotta meg előadását Atti lával kapcsolatos kutatásairól 
Birnbaum Marianna D., az UCLA oktatója. Ahogy a helyszín kiválasztása 
sem a véletlen műve volt, az előadó személyéé sem, hisz a szakmai ösz-
szejövetelt szervező Program épp a JATE észak-amerikai egyetemekkel 
való diákcsere-kapcsolatából fej lődött ki, s ma is főképp azon alapszik. 
1971-ben érkeztek ide prof. Lou Elteto vezetésével az első észak-amerikai 
diákok az oregoni Portland State University-ről, hogy "kül földön tö l tendő 
egyetemi évük" során a magyar kultúrával és nyelvvel ismerkedjenek. E 
kezdeményezés után a szegediek egyéb amerikai egyesült ál lamokbel i 
egyetemekkel is felvették a kapcsolatot, s az utóbbi években más földré-
szekről is érkeznek hozzájuk érdeklődők (egyetemi hallgatók vagy már 
végzett szakemberek): Dél-Koreából, Dániából, Franciaországból, Finnor-
szágból, Hol landiából, Japánból, Kínából, Kuvaitból, Nagy-Britanniából, 
Németországból, Norvégiából, Svédországból, Szudánból, Tajvanról, Tö-
rökországból, ki néhány hónapra, ki egy félévre, ki kettőre. Csúcsévükben, 
az 1990/91-es tanévben 33 egész tanévre beiratkozott hallgatójuk volt, s 
számosan jöttek részképzésre. A Hungarológia és Közép-Európa Tanulmá-
nyok Program csak 1997-ben kapta jelenlegi nevét, de már elődje is a 
Tempus Programhoz kapcsolódott, s e Program ma a Phare alprogramja. 
Az érdeklődés növekedése a Program iránt fokozatos, a kultúrával foglal-
kozó előadások iránt látványos a növekedés, a nyelv tanulása iránt las-
sabb. 

A Program mutatós prospektusa változatos ismerkedési lehetőségeket 
kínál a magyar kultúrával és nyelvvel. (A nyelvi kurzus kifejezett 
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"nyelvtani" és elkülönítve "társalgási" órákból áll, heti 14-16 lehetséges 
maximummal.) Egyébként az oktatás nyelve angol, elméleti leg a nyelvtu-
dás fejlődésével fokozatosan áttérnek a magyar nyelvre a kultúrával foglal-
kozó előadásokon. Az oktatók a JATE különféle tanszékeinek oktatói, il-
letve diákjai. Például a nyelvtant a Magyar Nyelvészeti Tanszék tanárai 
oktatják, a nyelvoktatásban részt vesznek angol szakos egyetemi hallgatók 
is. 

Az ópusztaszeri kirándulás, az esti fogadás és a szombati program 
közötti szünetek alkalmat adtak a kötetlen beszélgetésekre, egymás jobb 
megismerésére, mivel a résztvevők száma nem volt túl nagy, 30-50 fő kö-
zött mozgott az előadások témájától függően. A beszélgetésekből világo-
san kiderült, mi lyen keveset tudnak egymásról a hungarológiai műhelyek, 
s az is, hogy a hiúság, presztízsféltés táplálja az egymástól való idegenke-
dést, akadályozza a mindenki számára sok gyümölcsöt rejtő békés, alkotó 
együttműködést. Az itt összegyűlt csapat nagy része kész volna erre az 
összefogásra. 

A konferencia második napjának délelőtt jén két szekcióban folyt a 
munka: az elsőben inkább nyelvészeti, nyelvtanítási, a másodikban kultú-
raoktatási témákról folyt a szó. Az előadások színvonala változatos volt. 
Gondo lom, nemcsak az én, hanem több je lenlevő számára kiderült, ma is 
érvényes a szólás: "Egy újszülöttnek minden vicc új." A JATE Magyar Nyel-
vészeti Tanszékének oktatója, M. Korchmáros Valéria ugyanis azt fejte-
gette, nem azonos dolog magyar nyelvtant tanítani magyaroknak és külföl-
dieknek, s hogy nem képes "helyből" minden magyar ember, sőt még ma-
gyar vagy idegennyelv-szakos tanár sem magyar nyelvet tanítani kül fö ldi-
eknek. 

Sok éve gyakorló nyelvoktatók valós nyelvi kérdésekkel foglalkoztak. 
Sajnálatos módon alig adódott idő az előadások megbeszélésére, s kese-
regtem amiatt is, hogy a másik szekció előadásairól lemaradtam. A Rómá-
ból érkezett Sárközy Péter nagy vitát kiváltó műsoron kívüli előadásának is 
csak a végét volt szerencsém hallani, melyben az fejtegette, hogy szerinte 
a (külföldi) magyar szakos diákoknak nem kell beszélniük magyarul, csak 
a kultúrát kell ismerniük. így mindenképpen helyesebb, ha nemzetközi 
hírű irodalomtörténészek, történészek oktatják őket — akik rövid időn 
belül képessé válnak a nyelvoktatásra is —, s nem nyelvtanárok, akik vi-
szont nem tudják rövid időn belül elsajátítani a kultúrát. 

Érdekes lett volna meghallgatni a JPTE-n fo lyó ECL magyar nyelv-
vizsgák tapasztalatairól szóló beszámolót. Talán más úton tudomást sze-
rezhetünk az ott elhangzottakról. A JPTE "Magyar mint idegen nyelv / 
Hungarológia" hat részes programjáról Nádor Orsolya tartott tájékoztatást. 
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E program jelenleg anyagi gondokkal küzd, s hallgatóinak száma sem 
nagy, 10-15 fő. 

A késő délelőtti és délutáni előadásokat már együtt hallgatták a 
résztvevők, s alapvető információk, termékeny gondolatok hangzottak el a 
záró panelbeszélgetésen is.(Panelbeszélgetésnek nevezték azt az ülést a 
konferencián, ahol 4-5 felkért előadó beszélgetett egy-egy témáról, mely-
hez a közönség is hozzászólhatott.) Például, hogy ma az ELTE-n folyó 
magyar mint idegennyelv-szakos képzésen túl a JPTE-n és újabban a JATE-
n is képeznek speciális magyartanárokat bizonyos (eltérő) megszorítások-
kal. Elhangzott továbbá, hogy a közeljövőben jelenik meg Ciay Béla és 
Nádor Orsolya három szakkönyve, mely számunkra is érdekes lehet: 

- Bevezetés a magyar mint idegen nyelv / Hungarológia oktatásába 
- A magyar mint idegen nyelv / Hungarológia oktatásának története 
- A magyar mint idegen nyelv tanításának módszertana 

(1998. januárjáig még nem jelentek meg e művek.) 

A záró panelbeszélgetésen újra és hangsúlyozottan felmerült a kü-
lönféle műhelyek közötti munkamegosztás igénye. A műhelyek egymás 
munkáját lektorálhatnák, s a munkák összehangolását a Magyar Lektori 
Központ (Hungarológiai Központ) végezhetné. Erre biztatták Dr. Tverdota 
Györgyöt, a Központ új vezetőjét, aki nem zárkózott el a gondolattól, s a 
helyzet és a lehetőségek felmérését ígérte. 
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