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Hungarológia képzési programok a JATÉ-n 

Rövid előadásomban bemutatom a szegedi József Attila Tudomány-
egyetem Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok tanszékközi program-
ját, a Hungarológia-tanár speciális képzés eddigi tapasztalatait, és felvázolom 
a "Magyar mint idegen nyelv - hungarológia tanár Európa-tanulmányok szak-
iránnyal" elnevezésű B szak akkreditációs anyagának leglényegesebb pontjait. 

A JATÉ-n több mint 20 éve folyik angol nyelvű magyarságismeret- és 
magyar-nyelv oktatás. Kezdetben elsősorban magyar származású amerikai 
diákok érkeztek az oregoni Portland State University-ről Éltető Lajos profesz-
szor ösztönzésére, később azonban a szegedi szemeszter beépült a portiandi 
egyetem "study abroad" programjába, sőt a programból csereprogram lett: 
magyar hallgatóknak és oktatóknak is alkalmuk nyílt egy-két félévet Ameriká-
ban tanulni. Több másik amerikai egyetemmel is sikerült fölvenni a kapcso-
latot, az interneten olvasható honlapunk pedig a világ minden táján hozzá-
férhető, és volt már olyan hallgatónk, aki onnan szerzett tudomást a prog-
ramról. A rendszerváltás időszakában észrevehetően megnőtt a külföldi hall-
gatók száma (1991-93), mára azonban kicsit visszaesett a létszám; kevesebb 
amerikai, viszont több skandináv hallgató érkezik. A tanszéki programot két 
félévre terveztük, a külföldi diákok minden szemeszter elején választanak a 
felkínált órákból: a nyelvtudási szintjüknek megfelelő magyarórákból, és az 
angol nyelvű magyarságismereti órákból pl. magyar történelem, irodalom, 
film, folklór, művészettörténet, aktuális politika, földrajz. A hallgatók a ma-
gyar értékelési rendszer szerint jegyet kapnak teljesítményükre, de lehetőség 
van csak megfelelt/nem megfelelt minősítést kérni. Az előbbi azért szükséges, 
mert az órák beleszámítanak külföldi diákjaink kreditpontjaiba. A program-
ban tanító oktatók szinte mind a JATE főállású dolgozói, programigazgató 
Szőnyi György Endre. 

Azért beszéltem kicsit részletesebben a külföldi hallgatók óráiról, mivel 
ez szorosan összefügg a Hungarológia-tanár speciális képzéssel. A három-
éves (C) szak 1993-ban indult egy maroknyi lelkes hallgatóval, és azóta is 
évente 10 diák kezdi meg a képzést. A hallgatók kiválasztása belső felvételin 
történik, minden év decemberéig be kell adniuk egy életrajzot, az indexmá-
solatot, egy rövid indoklást, hogy miért szeretnék felvenni a szakot, és végül 
egy 5-10 oldalas, lehetőleg angolul írott esszét vagy szemináriumi dolgozatot. 
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Ezek értékelése után következik a kötetlen szóbeli elbeszélgetés angolul. 
Hogy miért alapkövetelmény az angol nyelv legalább középszintű ismerete? 
Mert ez a szak nemcsak a magyar mint idegen nyelv tanítására próbálja meg 
felkészíteni a hallgatókat, hanem arra is, hogy a fél, egy évig Magyarországon 
tanuló külföldieknek a lehető legsokrétűbb tudást, ismeretanyagot tudják 
közvetíteni. És valljuk be, ha arra várnánk, hogy magyarul taníthassuk nekik 
Madáchot vagy Kosztolányit, akkor igencsak kevesen részesülhetnének efféle 
földi jókban... Annak a néhány külföldinek pedig, aki eljutott a magyar nyelv 
felsőszintű ismeretére, lehetősége van áthallgatni a Magyar Irodalom Tanszék 
bármely órájára. 

Egy évfolyamon a hallgatók száma egyelőre legfeljebb tíz, a felvételi te-
hát a hallgatók megismerésén túl a legjobb diákok kiválasztását is szolgálja. Ez 
azért is fontos, mivel az első évtől kezdve bevonjuk őket a külföldi hallgatók-
kal kapcsolatos számos feladatba (pl. az orientációs hét munkájába), hogy 
tapasztalatot szerezhessenek, hogyan is kell egy másik kultúrából érkezett 
emberrel bánni, mi jelent számukra érdekességet, nehézséget. Félévkezdésre 
már általában minden külföldi hallgatónknak van magyar "language partnere" 
(nyelvi korrepetitor). A Hungarológia-tanár speciális képzés megkezdésének 
feltétele egy-egy felkészítő kurzus sikeres teljesítése magyar nyelvből és ma-
gyar történelemből. Természetesen a hallgatók mentesülnek a főszakjukkal 
megegyező előkészítő kurzus alól. A képzés 78 kreditből áll, amelyet optimá-
lisan két-három év alatt lehet elvégezni. 

1. A tantárgyi követelmények első csoportját alkotják a magyar nyelv-
órák, melyből legalább három szemináriumot kell hospitálni. A tanárral való 
előzetes megbeszélés szerint a hallgatók (a külföldi csoport létszámától füg-
gően 1-3) aktívan részt vesznek az órai munkában, figyelik, a csoportmunká-
ban segítik és ellenőrzik a külföldieket, valamint maguk is egy-két, általában 
általuk kitalált (tanárral megbeszélt), játékos nyelvtani vagy kommunikációs 
gyakorlatot vezetnek, melyet a szemináriumi tanár értékel. Izgalmas és egy-
ben nehéz a haladó magyarórát hospitáló hallgatók feladata, mert annak el-
lenére, hogy a magyar származású vagy a sok éve magyarul tanuló külföldi 
képes kifejezni önmagát, a nyelvi készségeik általában nincsenek egy szinten, 
speciális szövegértési, fogalmazáskészséget javító feladatok összeállítására van 
szükség. 

2. Az igazi műhelymunka a magyar hallgatók számára azonban a "Ma-
gyar nyelvtanítás módszertan" óra M. Korchmáros Valéria vezetésével. A 
kétféléves tárgy első félévében a nyelvtanulás elméleti kérdéseivel, a külön-
böző tananyagokkal és módszertani fogásokkal ismerkednek a hallgatók, a 
meghívott vendégelőadók pedig saját tapasztalataikat, könyvüket ismertetik. 
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A második félév már igazi tanítási gyakorlat. A hallgatók itt már nemcsak egy-
egy feladatot készítenek, hanem megtervezik az egész órát, összeállítják a 
feladatlapokat, táblázatokat, számon kérnek, ismételnek. A vezető tanár által 
meghatározott tananyagból mindenki választ a félév elején, így kialakul a 
tanítási sorrend. Minden óra után részletes megbeszélés, módszertani csiszol-
gatás következik, amelyen nemcsak az órát tartó diák, hanem bárki ott ma-
radhat. Ezek a személyre szóló dicsérő vagy korholó megjegyzések segítik 
igazán a hallgatók fejlődését. 

Két másik speciális módszertani óra is része a képzésnek: a magyar 
történelem és a magyar kultúra oktatásának módszertana. A kurzusok elsőd-
leges célja, hogy felhívja a hallgatók figyelmét, miért és hogyan kell másképp 
beszélni a külföldieknek a magyar történelemről, ill. kultúráról, ezen belül szó 
esik az irodalom, a zene, a képzőművészet, a film, a folklór tanításakor fel-
merülő problémákról, és a Magyarországról, bármely előbb említett témában 
idegen nyelven megjelent legfontosabb könyvekről, folyóiratokról. Lényeges 
az, hogy a hallgatók lássák, Magyarországról nem lehet európai kontextus 
nélkül beszélni. 

3. A harmadik tantárgycsoportba tartoznak az ún. Hungarológia kur-
zusok, azaz a nyelvórákon kívül minden tárgy, amelyet a külföldiek hallgat-
nak, ez az integrált tanulási módszer programunkban jól bevált. A magyar 
diákokkal szembeni követelmény itt azonban nem elsősorban az órán való 
aktív közreműködés - hiszen ezek főként előadások -, inkább az adott terület 
alaposabb megismerése, és az angol szakszókincs elsajátítása, mivel nem sok 
diáknak volt lehetősége néprajzot vagy film- és színháztörténetet tanulni. 

4. A tantárgyi követelmények közé tartozik egy felsőfokú angol be-
szédgyakorlat, egy fordítás és egy angol/magyar kontrasztív nyelvészeti 
szeminárium elvégzése. Ez utóbbi célja a magyar nyelvtani terminológia és a 
magyar nyelvtan angolul történő bemutatásának megtanítása, valamint a két 
nyelv közti legfontosabb különbségek rendszerszerű összefoglalása. 

A fent említett tárgyakon kívül a hallgatóknak fel kell venniük négy sza-
badon választott egyetemi kurzust (Szabad sáv), amelyek kapcsolódnak a 
magyar nyelvhez, történelemhez vagy kultúrához. A képzés a záródolgozat 
beadásával, és értékelésével fejeződik be. 

Előadásom befejező részében összefoglalom a "Magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia - Európa szakiránnyal" szak akkreditációs anyagát. 
1998 szeptemberében adtuk be az akkreditációs pályázatot, mely az eddigi 
hároméves szakot négyre bővítené. Az új szak egy lényeges elemmel lenne 
több a mostaninál: az Európa szakiránnyal. A pályázat sajátossága, hogy a 
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már létező Hungarológia szak képesítési követelményeit kombinálja az 
ugyancsak szakindításra előkészített "Európa-tanulmányok" speciális képzés 
egyes moduljaival, így a tanárképes B felvételű szak tartalmát és módszerta-
nát tekintve interdiszciplináris. Az indítandó órák 40%-át kötelező jelleggel 
angolul kell felvenni, és egy második idegen nyelv tanulása is elvárás, mert 
így leendő diákjaink hatékonyabban tudják a magyar kultúrát és nyelvet köz-
vetíteni külföldiek számára. Az országban létezik már Magyar mint idegen 
nyelv szak (ELTE, JPTE), de egyik sem Európa szakiránnyal. A szakot alapve-
tően magyar vagy történelem tanárszakon tanuló (vagy diplomás) hallgatók 
vehetik fel, amennyiben a hallgató egyik tárgyat sem hallgatja, úgy hat sze-
meszter alapozó órát kell elvégeznie az említett tárgyakból. Minden jelentke-
zőnek előfeltétel a "Bevezetés az általános nyelvészetbe" és a "Bevezetés az 
Európa-tanulmányokba" kurzusok elvégzése. Túljelentkezés esetén e kurzu-
sok eredménye (és belső felvételi) alapján kerülhetnek be a hallgatók a szak-
ra. A diploma megszerzéséhez szükséges tanegységek négy nagyobb cso-
portra oszthatók: a nyelvtanárképzés, a Hungarológia (magyarságtudomány), 
az Európa-tanulmányok és az általános pedagógiai-pszichológiai ismeretek. A 
képzés IV. félévét szigorlat zárja, az abszolutórium megszerzése után pedig a 
záródolgozat megvédése következik. 

A szak felkészíti a hallgatókat arra, hogy (pl. tanárként, fesztiválszerve-
zőként, lektorként vagy külképviseleti munkatársként) magas színvonalon 
tudják a külföldiekkel megismertetni a magyar nyelvet, történelmet, kultúrát 
és a magyar vonatkozású társadalomtudományokat. 
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