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Norvik Piret 

Magyaroktatás a tartui egyetemen az Észt 
Köztársaság idején 

A bevezetésben azonnal el kell mondanom, hogy sokan a 
fiatalok között és azok, akik nem kísérték figyelemmel a tör-
ténelmi fordulatokat, esetleg nem is tudják, hogy az I.és a 
II.világháború közötti időszakban önálló Észt Köztársaság lé-
tezett. Észtországban Európa egyik legrégebben működő egyete-
me található, amelyet 1632-ben alapítottak, A 19. század vé-
gén és a 2o. század elején az oroszosításpolitika következmé-
nyeként az egyetem orosz nyelvű volt. Az Észt Köztársaság ki-
kiáltásától kezdve - tehát 1918.február 24-e óta - mind a mai 
napig a tartui egyetem észt nyelvű. 

A tartui egyetemen sok világhírű tudós tanított. Pl. 
Ludvig Puusepp, az idegsebészet egyik megalapítója, az orvosi 
tudományok doktora, egyetemi tanár, az Észt Tudományos Akadé-
mia tagja; Ernst Opik, asztronómus, az észt asztronómiai is-
kola egyik teremtője, dr. phil. nat,, az Észt Tudományos Aka-
démia tagja, egyetemi tanár, és sokan mások. 

Az Észt Köztársaság tartui egyetemének ünnepélyes meg-
nyitására 1919. december 1-én került sor. A bölcsészkaron (a-
melyikről a következőkben szó lesz) a tanári állások rendsze-
re nagyjából már 1919 nyarán kialakult, amikor az első taná-
rokat nevezték ki. Kezdetben nehéz volt tanárokat találni az 
észt nemzetiségű vagy észtül beszélő külföldiek közül. Ezért 
gyakran külföldi tanárokat- vettek igénybe (közülük öt finn 
tanárt)} A bölcsészkar 1919 szeptemberében kezdte a működését 
18 egyetemi tanárral, 5 docenssel és lo előadóval.2 

Már 1919-től kezdve a bölcsészkari tanács ülésein 
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többször szóba került a finn és a magyar nyelv tanításával 
kapcsolatos kérdéskör. Hilja Kettunen, a finn lektor hamar 
megkezdte munkáját a tartui egyetem újranyitását követően, a 
magyar lektorátust azonban csak néhány évvel később hozták 
létre. 1922.november 3-án a tartui egyetem magyar lektora Vi-
rányi Elemér lett.^ 

Az Észt Köztársaság idején a tartui egyetemen működött 
magyar lektorok oktatási és tudományos tevékenységét részle-
tesen elemezte az egyetem egykori közigazgatási tanára, Cse-
key István, az Estnisch-unqarische Beziehunqen und das Unga-
rische Wissenschaftliche Institut in Tartu (Dorpat) c. művé-
ben. A Szovjet-Észtországban az említett kérdéssel legalapo-
sabban Reet Vaari foglalkozott,a tartui egyetem oktatója, aki 
a kutatásait 197o-ben foglalta össze Soome la unqari keele 
lektoraat Tartu ülikoolis 1918-194o. aastal (A finn és a ma-
gyar lektorátus a tartui egyetemen 1918 és 194o között) c. 
munkájában. Az észt nyelvű cikkhez német nyelvű összefogla-
lás járul. Különösen értékessé teszi ezt a munkát az a tény, 
hogy figyelembe vettek ebben sok olyan adatot, amelyet a ma-
gyar lektorok családtagjai által az észt közéleti személyek-
nek küldött levelekből merítettek. A beszámolóm elsősorban 
ezen a két áttekintő munkán alapul. 

1923-ban Tartuban létrehozták a magyar tudományos köz-
pontot, a Magyar Tudományos Intézetet. Az intézet tagjainak 
célja a tudományos és irodalmi tevékenység volt, a magyar-
észt kapcsolatok fejlesztése. Az első nagyobb rendezvény egy 
Madách-ünnepség volt az egyetem dísztermében. Az est védnö-
kei Peeter Pöllu^ az egyetem kurátora és Michael 3unqe_rth, a 
magyar charge' d'affaires voltak. Szerepeltek a Magyar Inté-
zet tagjai és magyar művészek, A korabeli sajtó szerint az 
est kulturális eseménnyé vált. A Magyar Intézet igazgatói 
feladatait Virányi Elemér látta el. Oktatási munkáját a tar-
tui egyetemen 1923 februárjában kezdte. 1924 elejétől kezdve 
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az előadásait a Magyar Intézet termeiben tartotta. Virányi 
Elemér a magyar kezdőknek ós haladóknak tanította, s előadá-
sokat tartott a magyar irodalomról. A nyelvtani órákon átte-
kintették a magyar nyelv alapvető vonásait, magyar nyelvű 
szövegeket fordítottak és elemeztek. 1923-ban, a második fél-
évben Virányi Elemér magyarul tartotta az előadásait a magyar 
irodalom 1772 és 1831 közötti időszakáról. Később Madách Imre Az 
ember tragédiáját olvasták és fordították. Azután sorra ke-
rültek előadások a 19. századi magyar irodalomról, 19. száza-
di magyar regényről (különös tekintettel Dókái Mórra), az ú-
jabb magyar regényről, az újabb költészetről 18oo és 19oo kö-
zött, magyar irodalomról 1.882 és 1918 között. Az említett e-
lőadásokon kívül még szemináriumokat tartott az észt és a ma-
gyar nyelv közös vonásairól.'' 

Virányi Elemér oktatási és tudományos tevékenysége 
Tartuban rendkívül gyümölcsöző volt. Az itteni sajtóban sok 
észt nyelvű cikket publikált a magyar történelem és kultúra 
tárgyköréből. Külön könyvként a következő munkái jelentek 
meg: Ferenc Herczeg ja téma kirjanduslik toodang (Herczeg Fe-
renc és irodalmi munkássága). Bibliotheca Hungarico-Estica 
Instituti Litterarum Hungarici Dorpatensis, edidit Stephanus 
de Csekey, Nr. 4. Tartu (Dorpat) - Budapest 1927. 28 1.; 
Ungari ajalookirjanduse paa.jooned (A magyar történelmi iroda-
lom főbb vonalai). Bibliotheca Hungarico-Estica Instituti 
Litterarum Hungarici Dorpatensis, edidit Stephanus de Csekey, 
Nr. 5. Tartu (Dorpat) - Budapest 1927. 24 1,; Ungari uurimused 
höimurahvaste ja algkodu ülesotsimiseks (A rokon népek- és ős-
haza-kutatások Magyarországon), Bibliotheca Hungarico-Estica 
Instituti Litterarum Hungarici Dorpatensis, edidit Stephanus 
de Csekey, Nr. 6. Tartu (Dorpat) - Budapest 1927, 46 1.; 
Thalés Bemard littérateur frangais et ses relations avec la 
poésie populaire estonienne et finnoise. Bibliotheca Hungari-
co-Estica Instituti Litterarum Hungarici Dorpatensis, edidit 
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Stephanus de Csekey, Nr. 7. Tartu (Dorpat) 1928. 128 1. 
A tartui egyetemen oktatási és tudományos munkával 

eltöltött 11 félév után Virányi Elemér 1928-ban visszatért 
Magyarországra, s meghalt a II.világháborúban. Utána a Ma-
gyar Intézet igazgatója Csekey István lett. Magyar lektor-
ként azonban rövid ideig a tartui egyetem svéd nyelv lektora 
Nils-Herman Lindberg működött. 1922 és 1925 között svéd lek-
tor volt Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, 1921-
től 1923-ig Budapesten a svéd konzulátus titkára, 1927-ben 
svéd lektor volt a tartui egyetemen. A magyar nyelvi órákat 
kezdőknek és haladóknak tartotta az olvasási gyakorlatokkal 
együtt. A Tartuban keletkezett írásaiban elsősorban a tartui 
svéd lektorátussal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. 1931. 
január 1-én az új magyar lektor Györké dózsef lett. Györké 
Oózsef 19o6-ban Celldömölkön született. A pécsi tudománye-
gyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet 1929-ben. 1931-
36 között Észtországban a tartui egyetemen a magyar nyelv 
lektora és a Magyar Intézet vezetője volt. Hazatérve az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban működött. 1945-től annak fői-
gazgatója volt. 1936-tól haláláig a Finn-Ugor Kulturális 
Kongresszusok Állandó Magyar Bizottságának titkára volt. 
1942-ben a budapesti egyetemen az uráli szóképzéstan és szó-
ragozástan tárgyköréből magántanárrá nevezték ki. 1939-től 
az Északi Rokonaink (a Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társasá-
gi Közleményei) című kiadvány társszerkesztője volt. Főként 
a szóképzés problémáival foglalkozott és behatóan tanulmá-
nyozta az uráli nyelveket, elsősorban a szamojédet. 

Györké Dózsef nyelvész, könyvtárigazgató, az MTA le-
velező tagja 1946-ban halt meg Budapesten. 

Tartuban íródott főbb műve: Die Wortbildungslehre der 
Uralischen (Tartu, 1935).lo 

A tartui egyetem utolsó magyar származású magyar lek-
tora Dr. Fazekas Oenő volt, aki 1937 januárjától a fordulatos 
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194o januárjáig dolgozott Tartuban. Fazekas Jenő 1926 és 
1932 között a debreceni egyetemen finnugor nyelveket, magyar 
nyelvet és irodalmat, latin és görög nyelvet tanult, 1929-
ben a helsinki egyetemen ösztöndíjas volt és 1932-33-ban szin-
tén ösztöndíjasként a tartui egyetemen tanult. 1932-33-ban,va-
lamint 1935-36-ban Debrecenben könyvtárosként dolgozott, azu-
tán lektor volt a tartui egyetemen, 1942-től 1944-ig pedig a 
helsinki egyetemen, 1945-től kezdve Uppsalában.^ 

"A kezdőknek tartott magyar órákon népdalokat, népme-
séket és egyszerűbb szépirodalmi szövegeket fordítottak és e-
lemeztek, segédanyagként hanglemezeket használtak. A haladók 
csoportjában Fazekas Jenő a magyar nyelvtan fontosabb problé-
máit elemezte, a szóalaktan nyelvtörténeti kialakulásáról be-
szélt, elemezték a szövegeket és beszédgyakorlatokat tartot-
tak. A magyar irodalomból átvették a 19. századi magyar pró-
zaírókat, az újabb magyar irodalmat, válogatott részleteket a 
korábbi irodalomból, elemezték nyelvileg és történelmileg Pe-
tőfi verseit, áttekintették a magyar irodalom főbb vonulatait 
a 18-19. században (a nemzeti mozgalom kora, a magyar romanti-

/ 12 ka előkészítése és romantika)." 
A Tartu-korszak idején a kiváló magyar tudós következő 

főbb írásai jelentek meg: Ungari rahvaluulest ja rahvamuusikast 
(A magyar népköltészetről és népzenéről). Eesti Kirjandus 1937, 
355-364. 1. j Ungari uuemast kirj andusest (Az újabb magyar iro-
dalomról), Looming 1938, 79-86,, 224-232. 1.; Ungari ja Euroopa 
ku11uur (A magyar és az európai kultúra). Varamu 1939, lo2l-
lo26. I. 1 3 

1939 őszén kiéleződött a -politikai helyzet Észtország-
ban. Az 1939, augusztus- 23-án kötött Molotov-Ribbentrop-paktum 
szerint Észtország a Szovjetunió befolyási övezetébe került. 
A Szovjetunió erős hatást gyakorolt Észtországra, a célból, 
hogy létrejöjjön a kölcsönös segélynyújtási egyezmény. Ennek 
következményeként a Szovjetunió katonai támaszpontokat állí-
tott fel Észtországban. 194o júniusában a szovjet hadsereg 
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gyakorlatilag megszállta Észtországot. Kikiáltották az Észt 
Szovjet Szocialista Köztársaságot, A szovjet hatalom körűimé 
nyei között a tartui egyetemen alapos változásokra került 
sor. 

A magyar lektorátust már 194o januárjában megszüntet-
ték. 1 4 

A tartui egyetemen hosszú ideig a finnugor tanszék ve 
zetőjeként tevékenykedett Ariste Paul akadémikus közlése sze 
rint a II.világháborús nehéz időkben a tartui egyetem és a 
magyar egyetemek valamint a tudósok kapcsolatai megszakadtak 
A Magyar Intézet könyvtárának nagy része elpusztult. Amikor 
a tartui Állami Egyetem 1944 őszén működni kezdett, akkor a 
megmaradt magyar nyelvű könyvek az egyetem könyvtárába kerül 
tek, egy részük pedig a finnugor tanszéken maradt.^ 

A magyar nyelvet tovább tanították a tartui Állami E-
gyetem finnugor tanszékén, de a lektorok már nem magyarok 
voltak, hanem észtek. A szovjet társadalom demokratizálásá-
nak eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy 1989 őszétől 
kezdve a tartui egyetemen már megint finn lektor taníthatja 
a finn nyelvet. Vajon mikor kerül sor arra, hogy a magyar 
nyelvet újra magyar lektor tanítja? 
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