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értékű könyvet küldött már ajándékba; 2. A Bordeaux-i Egye-
tem már megérkezésemkor lehetővé tette a könyvtáralapítást 
(mintegy 3o kötettel); idén még ennél is nagyobb keretet 
kaptam a könyvvásárlásra, s minden remény megvan arra, hogy 
e támogatás folyamatos lesz; 3. A Párizsi Magyar Intézet 
könyvtárának duplumaiból is részesültünk; 4, A Bordeaux-i 
Egyetem megkapta Szepessy Sándornak, a hajdani magyar egye-
sület elnökének a könyvtárát. Ilyen módon jelenleg több mint 
6oo-ra rúg a könyvállomány. S ami a lényeg: a könyvtár él, 
mert használjuk. E tekintetben azt a szellemet tartom mérva-
dónak, melyet Umberto Eco A rózsa nevében így fogalmaz meg: 
"A könyv arra való, hogy elolvassák." 

Lars-Gunnar Larsson 

A magyar nyelv oktatásának kialakulása a 
svédországi egyetemeken 

1. Bevezetés 

Egy nyelvészeti fakultáson a magyar nyelv önálló tantárgy-
ként szerepelhet vagy a finnugor tudománynak egy részeként 
A svédországi egyetemeken néhány év óta csak ez a második 
lehetőség van meg, és ezáltal a kialakulás saját kiinduló-
pontjához tért vissza. 
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2. A kezdet 
2.1. K.B. Wiklund és a finnugor nyelvtudomány Uppsalában 

A magyar nyelv egyetemi szintű oktatása 19oo őszén 
kezdődött, amikor is Kari Bernhard Wiklund, a finnugor 
nyelvtudomány docense, megtartotta első magyar kurzusát. A 
finnugor nyelvtudomány oktatása 1894-ben kezdődött. A finn-
ugor nyelvek első professzúrája Wiklund nevéhez kapcsolódik. 
Megjegyzendő, hogy a tudományágon belül a hangsúlyt a Svéd-
országban beszélt és honos nyelvekre, a lappra és a finnre 
helyezték. Wiklund idejében a professzor volt az intézet e-
gyetlen tanára és a tanulók száma elenyésző, évente körül-
belül öt tanuló volt az átlag. A finn tanulók nagy többsé-
gét a finn anyanyelvű svédek tették -ki, de ehhez hasonló ma-
gyarul tanuló diákok nem voltak. Figyelemre méltó az is, 
hogy a magyarul tanulók jelentős hányadát ez idő alatt a 
különböző színvonalakon levő szlavisták között találjuk. Az 
évszázad elején Wiklund tanítványai között Richárd Ekblomot 
és Toré Torb.jörnssont fedezhetjük fel, akik később mindket-
ten a szláv nyelvek professzoraként dolgoztak. Az évszáza-
dunk első tíz évealatt Wiklund, (Svédország egyetlen finnu-
gor tanára) hatszor tartott magyar kurzust, az ezután kö-
vetkező 23 év alatt pedig csak négyszer. 

Z.2.A ;tockholmi főiskola magyar intézete 
A stockholmi főiskolának, későbben egyetemnek a ma-

gyar intézete Leffler Béla kezdeményezésére jött létre. Az 
intézet történetének a csúcspontja 1936-tól 1947-ig terjedő, 
Lotz,János munkálkodásának időszakára tehető. Állandó taná-
ri állás nem volt Lotz ideje után. 1949-től 1972-ig az inté-
zetben Átányi, István helyére Lazar Oscar lépett, majd az 
198o-as takarékossági intézkedések miatt a stockholmi intéze-
tét megszüntették. 

Az 193o és 198o közötti időben a svédországi magyar 
oktatás és kutatás legfontosabb intézményének a stockholmi 
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Magyar Intézetet nevezhetnénk. Ennek eredményeképpen a 
stockholmi egyetemi könyvtár magyar irodalmi és nyelvészeti 
könyvgyűjteménye nagyszámúvá és széleskörűvé vált. Az eddi-
gi egyetlen magyar témájú doktori disszertációt, mely a Ka-
zinczy nyelvében előforduló interferenciát tárgyalta, Éva 
Martins írta és védte meg Stockholmban. 

3. A kialakulás;193o-tól 198o-iq 
1933-ban, Björn Collindert a "finnugor nyelvek, külö-

nös tekintettel a lappra és a finnre", professzorának nevez-
ték ki. Az uppsalai intézetnek lehetősége nyílt a stockholmi 
Magyar Intézet lektorának a vendégtanítására, illetve az 
uppsalai egyetemistáknak, hogy Stockholmban mélyítsék el ma-
gyar tudásukat. Uppsalában a harmincas évek végén és a negy-
venes évek elején Lotz_ János tanított magyarul, amit később 
az ösztöndíjas Átányi István vette át. A második világháború 
után a svéd állam segítségével sok menekült kelet- és közép-
európai kutató dolgozhatott svédországi egyetemeken mint 
úgynevezett "irodai kisegítő", köztük Fazekas Jenő, a hel-
sinki magyar lektor, aki az ötvenes években az uppsalai in-
tézet óraadó tanára volt. 

A lundi egyetem finnugor intézetét az észt menekült 
Julius Magiste professzor alapította. A lundi intézet pénz-
ügyi helyzete mindig bizonytalan volt, professzúrája pl. so-
hasem volt. A hatvanas évek közepéig bizonyos időszakokban 
ott tanított Szőnie Imre is mint óraadó tanár. Amikor ő 
Finnországba költözött, a magyar nyelv tanítása a finnugor 
egyetemi lektorra hárult. A lundi intézet tanulóinak össz-
létszáma nagyon alacsony volt s magyar tanítás csak szórvá-
nyosan fordult elő. Amikor 1968 őszén jómagam is magyarul 
tanultam Lundban, egy olyan kis csoport tagja voltam, amely-
hez hasonlóról azóta sem hallottam a svéd egyetemen: hárman 
voltunk - én, a diák, és két tanárom. Közülük az egyik egy 
Magyarországon született "irodai kisegítő", akivel a kiej-
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tést gyakoroltam. 
Amikor Bo Wickman 1961-ben Björn Collinder utódja 

lett, a hungarológia kiváló képviselőt nyert az uppsalai e-
gyetemen. Wickman útja a finnugor nyelvek professzúrájához 
magyar tanulással kezdődött Lotz Jánosnál (majd lapp és 
finn tanulmányokkal folytatódott Collindernél, s később 
szláv és török nyelveket tanult Lundban). Igaz érdeklődé-
sét és elkötelezettségét a magyar nyelv iránt fönntartja ma 
is a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság elnökeként. Bo 
Wickman 21 évig volt a "finnugor nyelvek professzora, külö-
nös tekintettel a lappra és a finnre", s sok különböző 
szintű magyar kurzust tartott. Ő állította össze az első 
svéd-magyar szótárt és írt egy rövid, de kitűnő tájékozta-
tót a magyar nyelvtanról, pedig Wickman legfontosabb kuta-
tási területe a lapp nyelv és az összehasonlító uraliszti-
ka. A hatvanas évek kezdetén az intézethez hozott egy me-
nekültet, az egykori finnországi lektort Lavo tha ödönt, aki 
a docensi címre jogosító tanulmányának a Studien zu dem un-
garischen Potentialsuffix hat/het megírása előtt, közben és 
után összesen lo évig dolgozott a finnugor intézetben, mint 
ún. irodai kisegítő. 1972-ben meghalt Lavotha ödön. A taní-
tást lánya Lavotha Csilla folytatta óraadó tanárként, és Bo 
Wickman támogatásával befejezte és kiadta apja svéd nyelvű 
magyar nyelvtanát és tankönyvét. 1981-ben Lazar Oscar, az 
uppsalai intézet akkori docense, átvette a magyar oktatást, 
de a következő évben a lundi finnugor intézet vezetője lett 

4. Magyar mint szaktárgy 
A 2o-adik évszázad első felében a finnugor nyelvtudó 

mányban dominált a finn és a lapp nyelv. Kevés svédnek volt 
indítóoka arra,hogy a magyart válassza szaktárgyának. A ma-
gyart általában mint harmadik nyelvet vették föl a finnugor 
tanulásban. A svédországi társadalom az elenyésző magyar-
svéd kapcsolat miatt nem támogatta a magyar tanulást. A má-
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sodik világháború után megváltozott a helyzet, hirtelen meg-
lehetősen számottevővé vált a svédországi magyar nyelvet be-
szélők és hamarosan a magyarul tanulók száma is. 

197o körül a svéd egyetemi tanítási rendszer reformja 
idején Bo Wickmannak sikerült radikálisan megváltoztatni a 
finnugor szaktárgy tanulásának a hierarchiáját, és az addigi 
finn és lapp túlsúlyt megszüntetni és a finn, lapp, észt és 
magyar nyelvet önállóbb szakággá változtatni. Ezáltal a di-
ákoknak nagyobb lehetőségük nyílt a magyar tanulásara. Ezt 
nevezhetnénk az első jelentős változtatásnak a svédországi 
hungarológiában, 

Svédországban egyre növekszik az érdeklődés Magyaror-
szág iránt, ami összefügg az itteni változásokkal, a turiz-
mussal és a magyar kultúra jobb ismeretével, és ezáltal e-
melkedik mostanában a tanulóknak a száma. 

5. A mai helyzet 
Bo Wickman ideje alatt a finnugor nyelvek kutatásának 

és tanításának feltételei alapvetően megváltoztak. 1982-ben, 
amikor nyugdíjba ment, már négy professzúra létezett a finn-
ugor nyelvtudományok területén; egy lapp és két finn tanszé-
ket alapítottak Umeában és Stockholmban. Ezért a leszűkített 
megnevezést "különös tekintettel a lappra és a finnre" kiszé-
lesíthették és a professzúráját én már finnugor nyelvek meg-
nevezéssel vettem át. A finnugor nyelvek professzúrájának a 
felelőssége kiterjedt az egész finnugor nyelvtudományok terü-
letére. De ugyanakkor egész Svédországban egyetlen egy állás 
sem volt a legnagyobb finnugor nyelv oktatására. így tehát 
nem volt nagyon nehéz érvelni e visszásság megváltoztatásá-
ért. A gyors átalakulás és a pénzügyi megerősödés azonban nem 
jellemző a humán tanszékek helyzetére a svédországi egyeteme-
ken. Csak 1987-ben jöttek létre állandó állások. Addig óraadó 
tanárok tanították a magyart; Dugántsy Mária, aki Budapesten 
lett a finnugor nyelvtudomány doktora, és Harrer Gábor, aki 
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a hetvenes évek elején jött Svédországba. 
1987-től kezdve a magyar oktatás pénzügyileg is biz-

tosabb alapokra került. Ganuár l-jén kinevezték Dugántsy Má-
riát "a finnugor nyelvek, különös tekintettel a magyar 
nyelv" lektorának. Június végén a svéd kormány pozitívan 
döntött az uppsalai finnugor intézet magyar lektorátusának 
ügyében, 1987 őszén Zaicz Gábor elfoglalta az új lektori ál-
lást. Ennek az állásnak a létrehozása a második (jelentős vál-
toztatás a svédországi magyaroktatás történetében. E két ál-
landó állás miatt az intézetünknek évente 5oo-nál is több ó-
ra áll a magyar oktatás rendelkezésére. (Nagyon örvendetes 
az is, hogy a lektorátus egy bilaterális csereegyezmény ke-
retén belül jött létre s így a két nyelv és kultúra jobb is-
meretén keresztül jobban megismerhetjük egymást - és bizto-
sabbak az állások.) 

6. Az uppsalai intézet helyzete 
A svédországi magyaroktatás és kutatás tehát Uppsa-

lában áll a legbiztosabb alapon. A következőben az uppsalai 
intézet helyzetéről fogok beszélni. 

Az utóbbi évek folyamán jelentősen emelkedett a ma-
gyarul tanulók száma. Ennek több oka van. A második világhá-
ború után elkezdett növekedni a magyar bevándorlók száma 
Svédországban és jó lo év óta a második generációhoz tartozó 
magyar gyerekek tanulhatják anyanyelvüket, mind az általá-
nos iskolákban, mind a gimnáziumokban. Közülük sokan akarják 
folytatni tanulmányaikat az egyetemen. Magyarország politi-
kai és gazdasági fejlődése felkeltette a svéd társadalomtu-
dósok és közgazdászok érdeklődését is a magyar nyelv iránt. 
A múlt tavasszal indított esti magyar kurzusunkra 16 társa-
dalomtudományt és jogot tanuló hallgató iratkozott be. A ma-
gyar tanulásának persze más indítóokai is lehetnek. 

A doktori értekezések témájának a megválasztásában 
eddig domináltak a lapp nyelvre és a balti tengeri finn 
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nyelvekre, különösen a finnre vonatkozó témák. Ez a helyzet 
ma is, de érezhető a küszöbön álló változás. Idén elfogad-
tuk az első doktorandust, aki magyar témát választott, s még 
legalább négyen jelezték érdeklődésüket. A magyar nyelv i-
ránti érdeklődés növekedését bizonyítja az is, hogy a Fenno-
Ugrica Suecana című folyóiratban az utóbbi időben megjelent 
több hungarológiai témát tárgyaló cikk is. A folyóirat 1978-
ban jött ki először. Nyolc évvel később, a Fenno-Ugrica Sue-
cana nyolcadik számában megjelent Lars Borinnak a cikke Is 
Hungárián a case language? ami az első svédországi hungaro-
lógiai cikk volt a folyóirat addigi 77 cikke és recenziója 
után. A következő számban Harrer Gábornak a magyar többesszám 
képzésével foglalkozó cikke jelent meg. A folyóirat már nyom-
tatásban levő és tervezés alatt álló számaiban magyar iroda-
lommal foglalkozó cikkek várhatók. (Gun von Krusenstjerna 
Szabó Magda Az őz c. regényéről írt és Mari Oaukkuri Déry 
Tibor Niki c. kisregényét analizálja.) A magyar nyelv és 
kultúra iránti érdeklődés a kutatási eredmények mellett, a-
zért is fontos, mert "finnugorabbá" teszi a svédországi finn-
ugrászatot. 

Amikor az uppsalai magyaroktatás erősödéséről beszé-
lek, azt is szeretném aláhúzni, hogy törekvéseinket a magyar-
országi kulturális intézmények mindig is támogatták. Csak 
hogy egy példát említsek, könyvtárunk bővítésében és korsze-
rűsítésében sok segítséget kaptunk (például az Országos Szé-
chényi Könyvtártól, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-
tól, a Magyar Lektori Központtól, a Szerzői Jogvédő Hivatal-
tól, a Művelődésügyi Minisztériumtól és a stockholmi Magyar 
Nagykövetségtől), amit örömmel és hálával nyugtázunk. Habár 
nem minden új könyvünk magyarországi ajándék, könyvtárunk 
fejlődéséről talán az ad jó képet, miszerint az uppsalai e-
gyetem nyelvészeti intézetei között egynek sincs nagyobb 
könyvbeszerzése mint nekünk. 
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Két reményem megemlítésével szeretném befejezni ezt 
az áttekintést. A magyart tanulóinknak a háttere nem egyfor-
ma. Vannak olyanok, mint a társadalomtudományi szak hallga-
tói, akiknek halvány gőzük sincs a magyarról vagy akármilyen 
más nyelvről, van akinek magyar az anyanyelve, sőt aki Ma-
gyarországon végezte iskoláit. Az intézetnek azonban csak e-
gyetlen egy magyar kurzusa van, ami arra a feltételezésre 
épül, hogy minden tanuló kezdő, dó lenne, hogyha lenne egy 
alternatív kurzusunk azoknak, akik már tudnak - valahogyan -
magyarul. Ez még megvalósítására vár, csakúgy, mint egy má-
sik lehetőség létrehozása. Egy lapp nyelvű vagy finn nyelvű 
beszélgetés egyik fő alkotóeleme a csend, ez egyedül is gya-
korolható. A magyarul tanulók egy olyan finnugor nyelvet ta-
nulnak, amit muszáj beszélni, s ezt a magyar környezet nagy-
mértékben megkönnyíti. A Debreceni Nyári Egyetem kurzusai 
nagy segítséget nyújthatnakdiákjainknak az élő magyar nyelv 
elsajátításában. A svédországi diákok számára azonban csak 
három hely van Debrecenben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy tíz uppsalai tanuló közül egy vehet részt a nyári egye-
temen. A növekvő uppsalai érdeklődés további fejlesztése ér-
dekében célszerű lenne, ha több hallgatónknak adhatnánk meg 
a lehetőséget a magyar kultúra közelebbi megismerésére és a 
nyelv alaposabb elsajátítására. 

Molnár Zoltán Miklós 

A hungarológia művelésének, oktatásának né-
hány jellemzője a maribori Magyar Lektorátuson 

1. Az utóbbi években a hungarológia örvendetes gazda-


