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1. Pécsett a nyolcvanas évek első felében kezdett formálódni a magyar 
mint idegen nyelv tanítása és tanulása iránti igény. Az egyetemről évről évre 
több oktató nyerte meg a külföldi egyetemek valamelyikén meghirdetett 
lektori vagy vendégtanári pályázatot, s hazatérésük után szívesen átadták 
volna a tapasztalataikat - ha lett volna kinek. Lényegében ez vezetett 1987-
ben a magyar mint idegen nyelv speciál kollégium meghirdetéséhez. A keretet 
a Nyelvi és Kommunikációs Intézet adta, tanárnak Giay Bélát, a Magyar 
Lektori Központ igazgatóját hívták meg. A munka 1992-ig folytatódott ebben 
a formában. 

2. A következő lépés 1993 őszén a magyar mint idegen nyelv / hunga-
rológia specializáció megindítása volt. Szépe György, aki az ötletet gondozta 
és kidolgozását irányította, Hankiss János kultúrdiplomáciai felfogásából, va-
lamint saját lektori és vendégprofesszori tapasztalataiból kiindulva, komplex 
képzésben gondolkodott. Ez a koncepció valójában Gragger Róbert hunga-
rológia felfogását követte, aki a hungarológia fogalmán "az egész magyar kul-
túrkör megragadását" és közvetítését értette. A Nyelvtudományi Tanszék -
még a volt vendégoktatók bevonásával is - azonban csak a szűkebb, filológiai 
értelemben vett képzésre lett volna alkalmas. A leendő lektornak, illetve hun-
garológus tanárnak azonban szinte polihisztornak kell lennie ahhoz, hogy a 
pályáján sikeresen helytálljon. A graggeri-hankissi koncepció megvalósításá-
hoz hamarosan kiváló partnereket találtunk más tanszékeken, akik a feladat 
fontosságát felismerve, szívesen vállalkoztak egy-egy új szemléletű tantárgy 
tematikájának kidolgozására és oktatására. Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hiszen a specializáció megindulásától kezdve volt földrajztudósunk, 
néprajzosunk, társadalomtudósunk, művészettörténészünk, kontrasztív nyel-
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vészünk. (Egyedül az irodalmárokkal nem sikerült tanszéki együttműködést 
kialakítanunk, helyettük az idegen nyelvi tanszékek külföldi tapasztalatokkal 
rendelkező oktatóit üdvözölhettünk körünkben.) Fontos része a képzésnek a 
tanítási gyakorlat. Ezt a feladatot az egyetem egyik központi szervezeti egysé-
ge, a Nemzetközi Oktatási Központ segítségével oldottuk meg. Itt kis létszá-
mú csoportokban, a Nyelvtudományi Tanszékről kiküldött szakvezető irányí-
tásával ismerkedhettek meg a hallgatók a szakma gyakorlatával. 

3. A magyar mint idegen nyelv/hungarológia specializációt a II. félévtől 
kezdve vehetik fel a diákok. A kreditrendszerre való áttérés után az egyetem 
minden specializációhoz negyven kreditpont megszerzését tette kötelezővé. 
Kezdetben minden tantárgy két pontot ért, így nemcsak a koncepció megva-
lósítása, hanem a szükséges pontok megszerzése miatt is viszonylag gazdag 
kínálatot igyekeztünk kidolgozni, valamint lehetővé tettük az alkalmazott 
nyelvészeti és az anyanyelvi tantárgycsoporthoz tartozó tárgyak 
"átkreditálását". A MIH specializációt választó hallgatók számára hat tantárgy-
csoportot alakítottunk ki. A következőkben ezeket szeretném röviden ismer-
tetni. 

7. Alapozó tantárgyak 
Ezen a csoporton belül két tárgyat hirdetünk meg, az alkalmazott 
nyelvészeti bevezetést - kijelölve ezzel a specializáció 
tudományrendszertani helyét -, valamint a magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia alapjaival foglalkozó előadást. 

2. Nyelvoktatási tantárgyak 
Itt olyan alkalmazott nyelvészeti tantárgyak szerepelnek (félévenként 
változó kínálattal), amelyek mind a gyermek, mind a felnőtt nyelv-
tanulását vizsgálják, valamint megismertetik a hallgatókat a mérés és 
értékelés módszereivel is. Ennek a tantárgycsoportnak az oktatásá-
hoz kezdetben jelentős segítséget kaptunk a BTK Idegen Nyelvi 
Lektorátusának alkalmazott nyelvész tanáraitól. 

3. Magyar mint idegen nyelv tantárgycsoport 
Ezt a tantárgycsoportot általában csak azok a hallgatók veszik fel, 
akik a MIH specializációt választották, ugyanis ennek kereteiben a 
magyarnak mint idegen nyelvnek a tanításával, valamint az ehhez 
készült tankönyvekkel és tananyagokkal ismerkednek meg. Ide tar-
tozik a kötelező óralátogatás és a tanítási gyakorlat is. 
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4. Hungarológiai tantárgyak 
Szemben az előbbi csoporttal, ezek a tantárgyak igen népszerűek a 
történész, nyelvszakos, földrajzos stb. hallgatók körében, akik mű-
veltségi tantárgyként vesznek fel egy vagy több tárgyat a kínálatból. 
Ez a tantárgycsoport hordozza talán leginkább a címben említett 
"integrált képzési" jelleget. A specializáció hallgatói számára kötelező 
tantárgy a magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának tör-
ténete, emellett választhatnak a magyar kisebbség, diaszpóra mű-
velődéstörténetét, a magyarság kulturális földrajzát, társadalmi mo-
delljeit, a magyarságkép alakulását, a magyar zenét és képzőművé-
szetet bemutató előadások között. 

5. Kiegészítő nyelvészeti tantárgyak 
Ezt a tantárgycsoportot általában a magasabb évfolyamok hallgatói 
választják, akik már szereztek némi jártasságot az idegen nyelvek 
felhasználhatósága területén, és nem riadnak vissza sem a fordítás-
tantól, sem a kontrasztív nyelvészet kihívásaitól. Ebbe a blokkba 
került két olyan előadás is, amely mindig sok felsőbb éves hallgatót 
vonz: a szociolingvisztika és a nyelvpolitika (mindkettőt Szépe 
György tartja). 

6. Nyelvészeti és néprajzi tantárgycsoport 
A pécsi egyetemen évek óta egy szakos a diákság többsége. Ez kez-
detben nagy öröm és viszonylag kis terhelés, tehát bátran lehet élni 
az egyetemi polgárok elképzelt életét. Később azonban, amikor a 
munkakeresés egyre közelebb kerül, a diákok igyekeznek valami 
"hasznosat" is tanulni, vagy szak, vagy specializáció formájában. A 
MIH specializáció gyorsan népszerűvé vált az idegen nyelv szakos 
hallgatók körében, mert felismerték az ebben rejlő megélhetési le-
hetőséget. Magyart azonban nem lehet úgy tanítani külföldieknek, 
hogy a tanár csak a középiskolában szerzett - többnyire halvány -
ismereteire támaszkodik. A nem magyar szakos hallgatóknak kötele-
ző magyar nyelvészeti órákat írtunk elő. Ezek az órák elsősorban a 
magyar nyelv rendszerét tárják fel, célszerűen megszűrve és cso-
portosítva a nyelvészeti alapismereteket. Emellett - szintén kötelező 
a finnugor művelődéstörténet és a magyar néprajz előadás. (Ez 
utóbbi természetesen a magyar szakosoknak is melegen ajánlott.) 

4. A diákok igényeit, valamint a magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia specializáció lehetőségeit figyelembe véve fogalmaztuk 
meg az 1994/95-ös tanévben a szakindítási elképzeléseinket. 1995 folyamán 
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kidolgoztuk a B-szak tantervét, vizsgarendjét és a képesítési feltételeket. Be-
adtuk a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz elbírálásra, de anyagaink igen nehe-
zen találtak utat a minisztériumi bürokrácia útvesztőjében. Amikor végre a 
szakértőkhöz került, megkaptuk a jóváhagyást. Gyakorlati okokból az lett 
volna a kívánatos, ha nem magyar szakosok is felvehetik szakként - abban az 
esetben, ha teljesítik a számukra előírt magyar nyelvészeti, irodalmi és 
finnugrisztikai tárgyak követelményeit. A határozat szerint azonban csak ma-
gyar szakosok vehetik fel ebben a formában. A többieknek - mintegy vigasz-
ként - továbbra is választható a specializáció, ahol lényegében nem tanulnak 
sokkal kevesebbet, de a diplomájukban csak záradékként tudjuk feltüntetni, 
hogy hungarológiai tanulmányokat is folytattak. 

Jelenleg tehát mind specializáció, mind szak keretében lehet a pécsi 
egyetemen hungarológiai ismereteket szerezni. A tantárgyi kínálat évről évre 
bővül. Az 1999. évi tavaszi félév tantervében 28 MIH kóddal ellátott előadás 
és szeminárium szerepel, emellett 23 ALK kódjelű tárgyból és ugyanennyi 
anyanyelvi kódú kurzusból választhatnak a diákok. 

A MIH képzési program kiteljesedését az akkreditált doktori program 
hozta. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program egyik választható elága-
zása a MIH. Tartalmi (és tanári) szempontból fontos megjegyezni, hogy a 
PhD program hallgatóinak jelenleg három nagy csoportja van: a már évek óta 
tanító kollégák, saját nevelésű, már végzett ösztöndíjas hallgatóink, valamint a 
nappali tagozatos diákok. Éppen ezért a szemináriumok sokszor alakulnak át 
műhelybeszélgetéssé, néha pedig igen tanulságos vitákra is mód nyílik (ese-
tenként az előadásokon is). Számos, publikálásra érett szakdolgozat, évfo-
lyamdolgozat és doktori értekezés született a már eltelt néhány év alatt. Saj-
nos kevés a publikációs fórum - most ennek megteremtése az egyik legfonto-
sabb célunk. 

Végül szeretném bejelenteni, hogy a Károli Gáspár Református Egye-
temen az 1999-es tavaszi félévben hirdetjük meg először a magyar mint ide-
gen nyelv/hungarológia program bevezető előadását, amelyre a pécsi prog-
ramhoz hasonló szerkezetű, 5 féléves specializációt építünk. A Károli egye-
temen a majdani szakindítással is könnyebb helyzetben leszünk, mint Pé-
csett, mert itt a hallgatók többsége két-három szakos. Gyakorló helyül mosta-
ni vendéglátónkat, a Magyar Nyelvi Intézetet kértük fel, mert Budapesten 
ebben az intézményben gyűlt össze hosszú évek során a legtöbb szakmai-
módszertani tapasztalat. 
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