
Dominka Ede: 

A magyar mint idegen nyelv oktatása a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanulmányok 

Tanszékén 

Bevezetés 

 

E dolgozatnak az a négy hónapos ösztöndíj kínálta lehetőség az apropója, mellyel betekintést 

nyerhettem a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanulmányok Tanszékén folyó munkába, illetve részt 

vehettem abban a 2014/2015 tanév őszi szemeszterében.  

 A magyar nyelv strasbourgi oktatásához vezető út vázlatos áttekintése után az aktuális 

tanszéki tevékenységet, a kurzusok egységeit mutatom be. Néhány részletet említek az egyes 

évfolyamok jelenlegi helyzetéről, jellemzőiről, valamint megemlítem a hallgatói motiváció 

sajátosságait, illetve a képzés státuszát. Végül a módszertanra koncentrálva részleteiben is 

betekintést kínálok egy-egy órába két különböző nyelvtanulói szinten. 

 

Történeti alapok  

Magyarország ismeretlensége a 19. század elején kezdett feloldódni Franciaországban. Ennek egyik 

első állomása Batsányi János Párizsba utazása 1813-ban, ahol a Mercure étranger-ban újságíróként 

mutatta be Magyarországot. A magyar nyelvet tanulni szándékozóknak Eiben János írt elsőként 

nyelvkönyvet 1843-ban. Ezt követte 1870-ben a Magyar nyelvről szóló tanulmányok (Études sur la 

langue magyar) Edme-Léon Fauvin által. Két évvel később Újfalvy Károly folytatja a tankönyvek 

sorát: La Hongrie, son histoire, sa langue et sa littérature. Újfalvynak Franciaországban ismert 

orientalistaként több alkalma adódott az ismeretterjesztésre nyelvünkről és irodalmunkról. Például 

ilyen az Élément de grammaire magyare című munkája 1876-ból. Ebben nyelv és irodalom is helyet 

kap, az utóbbi az előbbi illusztrációjaként. 1908-ban, illetve 1928-ban javított kiadással jelenik meg 

Kont Ignác Petite Grammaire hongroise című könyve, mely ha nem is volt a legjobb kiadvány, 

mivel szerzője inkább irodalmár volt, így is eljuthatott általa a magyar nyelv néhány diákhoz a 

Sorbonne-on.  

 Ennél alaposabb a Premier livre de hongrois című munka Sauvageot professzortól 1965-ben, 

aki ekkor 34 évnyi tanítást tudhatott már magáénak. Nem társalgási könyvet kívánt írni, hanem 

alaposabban bevezetni a tanulókat a magyar nyelvbe. Mindezt – a későbbi korpusznyelvészekhez 

hasonlóan – valóban hallott, olvasott példamondatok segítségével tette meg, tehát nem kitaláltakkal, 

természetellensekkel. Didaktikája szerint nem kell halogatni az előforduló nyelvi jelenségeket, 

hanem jobb, ha minél korábban találkozik ezekkel a tanuló. Természetesen ez volt az első igényes 

tankönyv a strasbourgi tanszéken is. 

Aurélien Sauvageot 1923-tól 1931-ig az Eötvös Kollégium franciatanára volt, munkája 



közben egyúttal elsajátította a magyar nyelvet; hazatérte után az Élő Keleti Nyelvek Főiskolájának 

Finnugor Tanszékén (INALCO) kezdte tanítani a magyar nyelvet. Ennek, mint idegen nyelv 

oktatásának a történetében 1931. november 9. fontos dátum: „Aurélien Sauvageot megtartja első 

magyaróráját, és ezzel kezdetét veszi a magyar nyelv intézményes oktatása Franciaországban” 

(Farkas 2007: 167; 2012: 186). Sauvageot 1932-ben Magyar–francia és  Francia–magyar 

nagyszótárt készít, illetve három saját könyvben mutatja be nyelvünket a franciáknak: Esquisse de 

la langue hongroise (Paris, 1951), Premier livre de hongrois (Paris, 1965), L’Édification de la 

langue hongroise (Paris, 1971). Műfordítóként is jelentős a munkássága. 

 

A tanszék létrejötte 

 

A Magyar Tanulmányok Tanszéke a Strasbourgi Egyetemen 1960-ban kezdte meg munkáját 

Hunyadi István, az első lektor vezetésével (1968-ig maradt lektor). Farkas Máriához, a későbbi 

lektorhoz írott leveléből tudhatjuk meg, hogy a tanszék megalakulásának elindítója a magyarországi 

1956-os események voltak. 

 A II. világháború után hazánkat egyszerűen a legyőzött ellenség táborához tartozónak 

vélték; a kommunista vezetésű időszakban többnyire elfogadott volt az a  vélekedés, hogy a magyar 

emberek azonosulnak a kommunista vezetés eszméivel. A forradalom eseményei ezt a torzképet 

szaggatták szét, és ennek következtében Magyarország érdekesebbé válhatott a francia emberek 

számára is. (Farkas 2012: 188) Mindezt megerősítette számomra személyes beszámolójával egy 

1956-os menekült, egyetemi professzor, aki a Magyar Kulturális Egyesület megalapítója lett 

Strasbourgban.  

 A teljesség kedvvért megemlítendő, hogy Hunyadi szerint már 1918 előtt is volt magyar 

lektorátus Strasbourgban, ám ekkor a város még Németországhoz tartozott. Ugyancsak Hunyadi 

említi, hogy ő németeknek íródott nyelvkönyvből kezdte el a tanítást. 

 

A tanszéken folyó munka egységei 

 

A Strasbourgi Egyetem Magyar Tanulmányok Tanszékén három szinten sajátítható el a magyar 

nyelv. Hetente csupán egy alkalommal tanulják nyelvünket, ám mindez az első és a második 

évfolyamon alkalmanként három, a harmadik évfolyamon két tanórát jelent. A nyelvkurzusokon 

kívül szintén heti egy alkalommal kétórás civilizációs/kultúrtörténeti előadást lehet hallgatni. Ez 

utóbbiak francia nyelvűek, ami lehetőséget kínál a részvételre, ismeretszerzésre olyan egyetemi 

hallgatók számára is, akik nem vesznek részt a magyar nyelvi képzésben. Kiegészítésképpen a 

tanszék informálja a hallgatókat olyan – nem a képzésbe tartozó – programokról, melyek hazánkat, 



kultúránk, társadalmunk valamely szegmensét mutatják be; ezekkel a hallgatóság teljesebb képet 

alakíthat ki rólunk, országunkról, nyelvünkről. (A legutóbbi két ilyen előadás egyike Bartók Béla 

zenéjéről szólt, illetve egy másik, történelmi jellegű a huszárokról. Mindkét előadást magyarul nem 

beszélő francia előadó tartotta.)  

 A tanszék kapcsolatban áll a Strasbourgi Magyar Kulturális Egyesülettel, mely azokat az 

Elzászban élő magyarokat és családtagjaikat gyűjti össze, akik fontosnak tartják magyar identitásuk 

megőrzését. Az egyesületnek köszönhetően a tanszék hallgatói találkozhatnak az egyszemélyes 

tanszék vezetőjén kívül más magyarokkal is. Az Egyesület rendezvényein a diákoknak alkalmuk 

van bemutatni tudásukat énekes, irodalmi, táncos előadásokon. A tanszék vezetőjének személye 

négy évenként változik az államközi szerződésnek megfelelően. Az egyetemen 1960 óta működő 

magyar nyelvi képzést tehát ilyen formában vendégoktatók végzik. A tanszék immár több mint fél 

évszázada folyamatosan jelentős szerepet játszik a magyar nyelv és kultúra franciaországi 

terjesztésében. 

 

A hallgatóság 

 

Az egyetlen tanszéki szoba egyúttal egy mintegy háromezer kötetes nyilvános könyvtárnak is helyet 

ad. A nyitottság a tanszék egyik alapvető jellegzetessége, ami egyúttal a népszerűsítés útja is. A 

magyar nyelvórák is látogathatóak olyanok számára is, akik nem magyar szakosok. Ebből adódóan 

fokozódik a csoportok heterogenitása, mivel a hallgatókon kívül egyéb egyetemi oktatók is 

betekintést nyerhetnek a magyar nyelv tanulásának sajátosságaiba. A beiratkozott hallgatóknak egy 

szemesztervégi szóbeli és írásbeli vizsgán kell számot adniuk a tanultakról. A civilizációs órák 

anyagából a tanév végén írásban és szóban, az első szemeszter végén csak írásban vizsgáznak a 

diákok. Az éppen aktuálisan megírt első féléves dolgozatok némelyikét tekintve joggal lehet keserű 

szájízzel gondolni a sokat emlegetett egyetemi színvonal felhígulására, mert ezek a leadott 

dolgozatok az egyetemi szintű dolgozatírás színvonala tekintetében messze elmaradnak az 

elvárhatótól. A civilizációs óra nem egy jelenlegi hallgatója nem megfelelő motivációval érkezik az 

órára. Az órán tanúsított minimális aktivitás, hozzászólás nem csupán a magyar kultúra iránti 

érdektelenség következménye, hanem az egyetemes kultúra iránti általános érdektelenséggel is 

magyarázható. Az elemzőképességet aktiválni szándékozó, érdekesebbnek és egyszerűnek vélt 

feladatok megoldásakor a résztvevők többször mutatnak inkompetenciát. A magyar szakos képzés 

harmadik éve végén tanulmányaikat diplomával zárják a hallgatók. További magyar nyelvi 

tanulmányokra ösztöndíjak révén nyílik lehetőségük, például a Balassi Intézetben. 

 

A civilizáció óra 



 

A civilizáció órák 1968 tavaszán indultak a tanszéken. Ezek a mai napig annak a tudásalapnak a 

feltérképezésével kezdődnek, melyre a továbbiakban építeni lehet. Célszerű tehát a kultúránk 

alappontjaira rávilágító kérdőívvel indítani. Közismert sztereotípia a francia hallgatósággal 

kapcsolatban az, hogy nem sokat tudnak hazánkról. A kérdésekre adott halovány 

információtartalmú válaszaik is ezt a feltételezést látszanak erősíteni. Ám érdemes az igazság 

kedvéért ehhez a sztereotípiához hozzátenni két szempontot: ez az alacsony tudásszint nem áll meg 

a francia határoknál és a diákok általános tájékozottsága is viszonylag gyér. Ezt figyelembe véve 

már nem kell csodálkoznunk az ismeretek hiányán. Az említett sztereotípia mentén szokás 

megemlíteni, hogy a francia emberek általában kevés ismerettel rendelkeznek a magyarokról. 

Személyes tapasztalataim ennél kedvezőbbnek bizonyultak. Érdemes mindehhez még hozzátenni, 

hogy civilizációs ismereteinket mindannyian az iskolában alapozzuk meg. Már itt tetten érhető (és 

az oktatás későbbi fázisaira is érvényes), hogy Franciaországban az iskolai tananyag más 

szerkezetű, mint nálunk. Magyarországon hazánk ismeretén túl a környező térség, vagyis Közép-

Európa ismerete is lényeges, valamint figyelmünk Nyugat-Európa felé is fordul, mely számunkra 

nem egyszer a felzárkózás mintáját jelenti. Franciaország földrajza, történelme talán eleve több 

részlettel bír, mint a miénk. A környező térség is számos ország, kultúra ismeretét várja el tőlük. Ez 

utóbbival részben átfedésben álló, külön nagy egység a frankofón kultúrák ismerete. Így az előbbiek 

alapján egyszerű magyarázatnak tűnik, hogy már mennyiségileg sem fér az általános tájékozottság 

kereteibe hazánk kultúrájának bővebb ismerete. 

 A civilizációs órákra járóknak lehetőségük van betekinteni hazánk kultúrájába is, illetve 

fordítva: mi is lehetőséget kapunk bemutatkozni. Minden bemutatkozásnál döntőek lehetnek az első 

benyomások a rólunk alkotott kép kialakításában, ezért különösen alapos körültekintést igényel a 

válogatás kultúránk kincseiből. Nem csupán az első órák lényegesek; a két szemeszter eleve kevés 

lehetőséget biztosít a bővebb ismeretek megszerzésére. 

 Az első szemeszterben országismeretet lehet tanulni, ahol az információkat képanyaggal kell 

illusztrálni (filmekkel, könyvekkel). Az országismeret után a hallgatók azt nézik meg, hogy milyen 

formán is idegen a magyar nyelv, azaz elhelyezik nyelvünket a nyelvcsaládok között, és ennek 

segítségével valamennyire láthatóvá válik a franciához képesti mássága. Az első szemeszter további 

nagy témaköre a magyar történelem legfontosabb időszakai, különös tekintettel a francia 

történelemhez köthetőekre, mint amilyen például a felvilágosodás, Trianon stb., amelyeket addig 

talán csak francia aspektusból ismerhettek a hallgatók. Az egyik első pont lehet a hun-magyar 

korszak, mivel Attilát általában már ismeri a hallgatóság a hun vezér nyugat-európai kalandozásai 

miatt. A hozzá fűződő negatív viszony a mai magyarokra történő kiterjesztése hasonlít arra, amikor 

egyes nacionalista érzelmű magyarok Trianon kapcsán haragszanak a mai franciákra, akik 



természetesen nem vonhatók felelősségre a történtekért. 

 A következő félévben a történelem után az irodalomra épül a tananyag. A kezdetektől a 

napjainkig terjedő időszakból a legjellemzőbb művek kerülnek sorra: tanácsos úgy válogatni a 

műveket, hogy azok valamiféle kontinuus képet rajzoljanak a hallgatók elé. Az adott szerzők 

szükséges mértékű bemutatása után rövidebb terjedelmű művek (vers, novella, regényrészlet) 

fordításain keresztül ismerkedhetnek meg a szövegek jellegzetességeivel. Természetesen kitüntetett 

szerepük van a nemzeti himnuszunknak. Szerencsés olyan irodalmi művekkel is foglalkozni, 

melyeknek francia vonatkozásuk is van, mint amilyen például Az ember tragédiája.  

 A civilizáció óra teljesítéséhez egy szabadon választott, franciára fordított magyar regény 

elolvasása is szükséges, melyet a többiek előtt kell bemutatniuk, hiszen így a hallgatóság további 

ismereteket szerezhet a magyar irodalomról. A mű kiválasztására jellemző valamely aktualitás, mint 

amilyen például Kertész Imre Nobel-díjas Sorsatalanság című regénye volt. 

 A szépirodalmon kívül még érdemes megismertetni a külföldiek körében nagyobb 

érdeklődésre számot tartó magyar népművészetet és népszokásainkat. Valamint a magyar zenéből a 

három legjelentősebb zeneszerző, Bartók, Kodály, Liszt munkásságát is be lehet mutatni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások között pedig magyar filmklub színesíti a magyar kulturális 

ismeretek palettáját. 

 A magyar szak „részét képezi továbbá a magyar nyelv a Langue et interculturalité szaknak, 

amely keretében a hallgatók három nyelvet tanulnak, valamint mindhárom nyelv kultúrájával is 

megismerkednek” (Farkas 118). A magyar szak tehát itt is kiegészítő, másodlagos, harmadlagos 

jelentőségű; ezzel tisztában kell lennie az oktatónak is, mivel az alacsony státusz hozadéka az 

alacsony szintű hallgatói aktivitás is, a csekély érdeklődés. Érdemes ehhez igazítani az oktatói 

stratégiát, tantervet. 2005-ben az akkori vendégtanár (Farkas Mária) kimagaslónak nevezi a 

hallgatói érdeklődést a hasonló státuszú nyelvi képzésekhez viszonyítva. Mint írja, a civilizációs 

órákon 20‒30 fő vesz részt. Jelenleg (2014/2015 tanév) a résztvevők száma a felére csökkent. 2005-

ben a civilizáció óra a nyelvoktatáshoz kapcsolódott; ma viszont nem, mint ahogy korábban sem. 

Az előadás látogatottsága nem mutat állandó érdeklődést, a rendszerváltás körül például nagyon 

megugrott az érdeklődők száma: 1988-ban 83, 1990-ben 131, 1991-ben 225(!), 1992-ben 117 

hallgatója volt a civilizáció órának. A 90-es, 2000-es évek fordulóján viszont csupán 4-5 hallgatóról 

beszélhetünk. 

 

 

Magyar nyelvi órák 

 

A francia és magyar nyelv különbségei több oldalról is megközelíthetők, ilyen a nyelvtipológia, a 



strukturális szempont, de a Szépe Judit által alkalmazott alanyprominens (a francia) (proéminence 

du sujet) és a topikprominens (a magyar) (proéminence du topique) nyelv összevetése is. Ez utóbbi 

Szépe szerint azért is lehet célravezető, mert egyrészt „kognitív megalapozású”, másrészt „a magyar 

szórend sajátosságai közvetlenül levezethetők belőle” (Szépe 2013: 103). Az  alanyprominens nyelv 

kijelentő mondatának alapszórendjében az első pozícióban mindig alany szerepel. Ezzel szemben a 

magyar nyelvben nem hogy az első, de még egyéb pozícióban sem kötelező az alany megjelenése. 

Saját tapasztalatom szerint is mindezért az alany meghatározása még a több nyelvszakot végzett 

hallgató számára is komoly kihívást jelent, „kogníciós probléma” (Szépe 2013: 103).  

 A „Je lis DES LIVRES dans la bibliothèque.” mondatban az alany áll az első helyen, majd 

az ige következik, utána a TÁRGY, végül a határozó. Megjegyzendő, hogy az „accusatif” terminust 

nem mindenki ismeri, ezért helyette a „complément d'objet direct (COD)” meghatározást kell 

alkalmazni. (A határozó: complément d’objet indirect (COI).) 

 A franciában a további szóalakok helyét is mondatrészi szerepük határozza meg; ellentétben 

a magyarral, ahol az aktuális tagolás (topik‒komment viszony) a döntő a szórendben a mondatrészi 

szerep helyett. Tehát valójában a kiemelendő információ szabja meg a szórendünket. 

 A szórend a középhaladó és a haladó szintű diákok számára is meglehetősen nehéznek tartott 

terület. A látszólagos szabadság több szempontból koordinált. Például „a módosítók a franciában a 

módosított szótól jobbra, a magyarban pedig balra helyezkednek el” (Szépe 2013: 104). A szórend 

az egyik legnehezebb része a magyar nyelv tanulásának. 

 

A kezdő csoport 

 

A 2014/2015 tanév őszi félévében a kezdő csoport hallgatói létszáma körülbelül tizenkét főt 

számlált. A több képzési irányból érkező hallgatók egyikének tantervében sem volt elsődleges 

jelentőségű a magyar nyelvi „ösvény”. Ebből az következett, hogy a minimális motiváció mellett az 

óralátogatás is meglehetősen szakadozott képet mutatott. Az oktató tanár szempontjából rendkívül 

kellemetlen az a jelenség, amikor nemigen tudja, hányan fognak érkezni az adott órára. Az órára 

történő felkészülésnek így pedagógiai szempontból is nagyon rugalmasnak kell lennie. A hallgatók 

kiszámíthatatlan órai jelenléte miatt az egyenes ívű haladás valamely tankönyv alapján kizárt, 

hiszen a kezdő hallgatók tudása is teljesen heterogén. Ezért inkább olyan cirkuláris haladás 

jellemezte a képzést, mely állandó ismétlésre-variációra támaszkodott; így az újonnan érkezett 

hallgató is találkozik az alapvető nyelvi jelenségekkel, ám a szorgalmasabb órára járó is hozzájut 

újabb információkhoz.  

 A csoport összetétele nemcsak a látogatások gyakoriságára vonatkozóan mutatott vegyes 

képet, hanem ‒ Franciaországban nem meglepő módon ‒ származásukra nézvést is. A leglelkesebb 



hallgató egy olyan francia diák volt, akinek az egyik nagyszülője magyar volt. Távolabbi magyar 

szálak fűztek a képzéshez egy több éve Franciaországban élő román hallgatót. A közép-európai 

régióból egy francia szakos – Strasbourgban ösztöndíjjal tanuló – lengyel diák is részt vett az órán. 

A csoport nagyobb része török és arab származású – magukat jórészt franciának valló – diák volt. A 

török származású diákok Farkas Mária, illetve saját tapasztalatom szerint is részben azért veszik fel 

az órát, mert tudnak bizonyos hasonlóságokról a török és a magyar nyelv között, ezért vagy 

könnyűnek vélik nyelvünk elsajátítását, vagy rokonszenv és kíváncsiság irányítja őket a tanszék 

felé. A magyar nyelvi kurzust fölvevő hallgatók motivációja egyébként ahhoz hasonló vegyes képet 

mutat, mint ahogyan azt Paikert Géza ábrázolja 1940-ben (Magyar Szemle 1940. március 137‒142.) 

A középhaladó csoportra a máshol szokásos szinthez mérve inkább az álkezdő megnevezés 

illik. Az óralátogatás itt valamivel folyamatosabb volt, illetve jobban lehetett tudni, ki is jár az 

órára. Három – többé-kevésbé – állandó beiratkozott hallgató mellett időnként egy hallgatói 

státusszal nem rendelkező idősebb személy is látogatta az órát. A három diák közül az egyiknek 

valamely szülője magyar volt, magyar nyelvtudása pedig A2‒B1 szint közötti. A második diák 

szintén magyar nagyszülői háttérrel rendelkezett: ő a kezdő csoportba járt. A harmadik diáknak nem 

voltak magyar rokonai, az ő érdeklődését szakdolgozati témája irányította a magyar nyelv tanulása 

felé. Az időnként órára ellátogató idősebb érdeklődőt az idegen nyelvek iránti általános érdeklődése 

vezette felénk.  

A haladó óra színvonala jóval magasabb volt az előzőeknél. Erre a kurzusra öt hallgató járt. 

A B2‒C1 szintű hallgatóknak egy nyelven (magyarul) is lehetett órát tartani. A fogalom- és egyéb 

magyarázatoknál ritkán volt szükség a francia nyelv használatára. Az öt hallgató közül kettőt idegen 

nyelvek iránti általános vonzalma indította el a magyar nyelv tanulására, majd ezt követően 

nyelvünk különösen elnyerte tetszésüket. Egyet ennél speciálisabb nyelvi indíttatás vezérelt, mivel 

hivatásos fordítóként dolgozik. Egyikük a magyar barátaival szeretne mind teljesebb 

beszélgetéseket folytatni, másikuk pedig szakdolgozata miatt kezdett érdeklődni a magyar 

történelem iránt, majd megmaradt a magyar nyelv tanulása mellett. 

 

Összegzés 

 

A Strasbourgi Egyetemen Magyar Tanulmányok Tanszéke fontos küldetést tudhat magáénak. Ma az 

Európai Unió egyik legfontosabb bástyája Strasbourg. A politikai, gazdasági, jogi centrumhoz így 

több esélye kínálkozik közel férkőzni/közel maradni a magyar nyelvnek és kultúrának. A tanszéken 

a múltban is tanult már több olyan hallgató, akinek lehetősége volt rokonszenvét kimutatni felénk 

nyilvánosan is.  

 Franciaország az európai és egyetemes kultúrának is jelentős helyszíne, ezért kiemelten 



fontos számunkra, hogy a francia emberek ismerjenek minket, nyelvünket, kultúránkat. Ennek 

egyik alappillérét a magyar szakok jelentik. A jelenleg nagyon kis létszámmal működő, vagy 

szakadozottan működő tanszékek felelőssége igen nagy. A legfontosabb feladat tehát e kis 

tanszékek megőrzése, erősítése. 

 Módszertani szempontból mindenekelőtt figyelembe kell venni az erre vonatkozó 

nyelvészeti kutatások aktuális eredményeit. A mindenkori módszert nagyban meghatározza a két 

nyelv hasonlósága, különbözősége, a mindezekre építő tankönyvek milyensége. Meghatározóak 

lehetnek az adott oktatóhely sajátosságai is. Végül pedig kihagyhatatlan a hallgatói igények 

figyelembe vétele, a hallgató motiváció fenntartása, miközben összehangoljuk mindezt a helyi 

képzés sajátosságaival. 
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