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Zaicz Gábor 

Magyar szak az uppsalai egyetemen: 
tárgyak - követelmények - segédeszközök - tapasztalatok 

1. A finnugor nyelvek egyetemi szintű oktatása 1986-
ban kezdődött Uppsalában és egyben Svédországban is. Napja-
inkban magyar, finn, észt és lapp, valamint finnugor szak vé-
gezhető el az uppsalai egyetem finnugor tanszékén. 

Az uppsalai magyaroktatásnak szép hagyományai vannak. 
Mint ismeretes, 1962-től haláláig, egy évtizeden át Lavotha 
ödön docens működött itt magyar lektorként, s később tanítot-
tak itt magyart óraadó tanárok (1981-ig Lavotha Csilla, 1982-
től 1987-ig Dugántsy-Becker Mária), a tanszék docense (1981/ 
82-ben Lázár Oszkár), sőt olykor maguk a professzorok: Bo 
Wickman, majd Lars-Gunnar Larsson is. 

1987 óta Dugántsy Mária félállást tölt be a tanszéken 
mint "a finnugor nyelvek egyetemi lektora, különös tekintet-
tel a magyarra". Elsősorban az 1982 óta tanszékvezető Lars-
Gunnar Larsson erőfeszítéseinek köszönhető, hogy ugyanettől 
az évtől kezdve elsőként működhet magyarországi vendégoktató 
(lektor) Svédországban, Uppsalában, Skandinávia legrégibb -
1477-ben alapított - egyetemén, Zaicz Gábor személyében. 

2. A magyar szakot Uppsalában - a többi finnugor 
nyelvi szakhoz hasonlóan - elvileg két év alatt lehet elvé-
gezni, de mindez a gyakorlatban -különféle okokból - rendsze-



- 210 - v 

rint tovább tart, még a magyar származású hallgatók eseté-
ben is. Az oktatás során az egyes szemesztereknek A, B, C 
és D elnevezése van; a betűk nehézségi fokot jelölnek, vagy-
is ebben a sorrendben lehet és kell elvégezni a féléves kur-
zusokat. Ősszel A- és C-szinten folyik magyaroktatás, ta-
vasszal a B- és D-tanfolyamon kívül 1988 óta esti A-tanfo-
lyam is indul. 

A következőkben - 8 pontba szedve - sorra veszem a 
magyar szak egyes tárgyait, ismertetem e tantárgyak követel-
ményeit, az oktatás segédeszközeit, s tapasztalataim felvá-
zolása során kitérek bizonyos módszer tani kérdésekre is. 

2.1 A hungarológia alapjai (svéd nevén "realia") c. 
kollégium az A-szinten - összesen 14-16 órában - a magyar 
nép és nyelv eredetére, a magyar történelemre, irodalomra, 
földrajzra és gazdaságra, a mai magyar társadalmi és politi-
kai körülményekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat tár-
gyalja. A félév végén a hallgatóknak számot kell adniuk az 
órákon hallottakról, valamint Kosáry Domonkos svéd nyelvű 
magyar történelmi monográfiája (Dominicus Kosáry: Ungerns 
história. Stockholm 1944) és a Klaniczay Tibor szerkesztette 
magyar irodalomtörténeti kézikönyv (angol változata: A his-
tory of Hungárián literature. Bp. 1983) kijelölt alapvető 
fejezeteinek az ismeretéről. Felkészülésükhöz segítséget 
nyújtanak még az IBUSZ és a stockholmi magyar nagykövetség 
svéd nyelvű, földrajzi-gazdasági-politikai jellegű kiadvá-
nyai, továbbá két, ugyancsak svéd nyelvű stencilezett jegy-
zék a magyar irodalom fontosabb alkotóiról (mintegy 15 olda-
lon) és a legjelentősebb magyar történelmi eseményekről (egy 
oldalon). Hogy e kollégium követelményeinek nehézségi fokát 
némiképp érzékeltessem, felsorolok néhányat a legutóbbi, 
1989 májusi írásbeli vizsga 32 kérdése közül. 

1) Melyek az obi-ugor nyelvek, a magyar legközelebbi 
rokonai? 
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2) Magyarország milyen nagy tájegységekre osztható? 
3) Miért volt I. (Szent) István az Árpád-ház kiemel-

kedő uralkodója? 
4) Mettől meddig tartott Erdély függetlenségének idő-

szaka, s kik voltak legjelentősebb fejedelmei? 
5) Hogyan juthatott Mária Terézia a trónra? Hogyan 

jellemezhető 4o éves uralkodása? 
6) Melyek az elmúlt 12 hónap legfontosabb magyarorszá 

gi politikai-társadalmi változásai? 
7) Hogyan jellemezhető a magyar népköltészet? 
8) Milyen szerepet játszik a felvilágosodás kora a ma 

gyar irodalomban? 
9) Petőfi milyen költői stílust képvisel, s mi volt i 

rodalmi és politikai programja? 
10) Ki írta az alábbiak közül Az ember tragédiája c. 

drámát: Jókai, Arany, Ady, Madách, Mikszáth vagy Móricz? 

Figyelmet érdemelhet, hogy ezen a vizsgán mind az öt 
svéd anyanyelvű hallgató jelesre oldotta meg feladatát, sőt 
kettő közülük elérte a 32 kérdésre kapható maximális pontszá 
mot. Emellett az írásbeli vizsga mellett a hallgatóknak szó-
ban kell számot adniuk bizonyos, fordításban is megjelent ma 
gyar szépirodalmi művek ismeretéről. A magyar szakosok tanul 
mányaik kezdetekor jegyzéket kapnak a magyar vonatkozású for 
dításirodalomról, s a beszámolón a hallgató által kiválasz-
tott, legalább ezer oldal terjedelmű szépprózai mű cselekmé-
nyét kell ismertetniük, például Déry Tibor, Fejes Endre, Gal 
góczi Erzsébet, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Katona József, 
Konrád György, Madách Imre, Nádas Péter, Örkény István és má 
sok műveinek svéd, angol, német fordítása alapján. 

2.2 Magyar nyelv- és stílusgyakorlatok ("sp rSkfar-
dighet") A-, B- és C-szinten folynak, heti két órás szeminá-
riumok keretében. A magyar beszéd-, írás- és fordítási kész-
ség fejlesztéséhez legfőbb segédeszközünk az Erdős József, 
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Kozma Endre, Prileszky Csilla és Uhrman György munkájaként 
1986-ban megjelent Hungárián in Words and Pictures c, nyelv-
könyv, valamint Nyirkos István Nykyunkarin oppikirja c. ma-
gyar tankönyvének (/Helsinki-/ Forssa 1979) szövegei. Szíve-
sen használnánk Somos Béla, Mezei Lajos és Békássy Sándor 
looo szó magyarul c. művét is, ha e nagysikerű, de a Tan-
könyvkiadónál 1980-ban elsősorban a Nemzetközi Előkészítő In-
tézet céljaira, tehát kis példányszámban napvilágot látott 
jegyzet egy ujabb lenyomatban hozzáférhető volna. Mind a Hun-
gárián in Words and Pictures-ből, mind az looo szó magyarul 
c. jegyzetből évenként lo-15 példányra - azaz folyamatos u-
tánpótlásra - volna szükségünk. Kérjük az illetékesek segít-
ségét abban, hogy az looo szó magyarul - miként a Magyar Lek-
tori Központ jóvoltából az elmúlt években a most említett an-
gol nyelvű magyar tankönyv több ízben is - rendszeresen el-
juthasson hozzánk. A magyar nyelvgyakorlatok hallgatói mind-
három szemeszter végén részben szemináriumi jegyet kapnak -
beszédkészségük, szorgalmuk alapján -, részben pedig írásbe-
li vizsgán, mindkét nyelvre történő fordítási gyakorlatok el-
végzése révén is bizonyságot tesznek ismereteik gyarapodásá-
ról. Az A- és a B-szinten összefüggő, természetesen különböző 
nehézségi fokú szövegek lefordítása a feladat. A C-szinten a 
hallgatóknak különálló svéd monda tokat kell magyarra fordíta-
niuk - olyanokat, amelyek a svéd anyanyelvűek számára nehéz-
séget okoznak (ilyen például az igevonzatok és az alárendelt 
mellékmondatok használata) -, s emellett fogalmazást kell ké-
szíteniük egy-egy képről, illetőleg témáról. 

2.3 Magyar szövegolvasási szeminárium ("textlasning") 
az első két félévben folyik, ugyancsak heti két órában. Az 
Árszinten a hallgatóknak loo oldal terjedelmű magyar szépiro-
dalmi szöveget kell elolvasniuk, megérteniük, s alig négy hó-
nappal magyar tanulmányaik megkezdése után szóbeli vizsgán 
kell számot adniuk a félév során naponként egy-másfél lapnyi 
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szövegolvasási penzum eredményéről- A szemeszter elején a di-
ákok fénymásolatban megkapják magukat az elolvasandó szépiro-
dalmi műveket és az azokhoz mellékelt magyar-svéd szójegyzé-
keket, melyek a szövegek ritkább szavait értelmezik. A szemi-
náriumokon a hallgatók mondatról mondatra haladva elolvassák 
és lefordítják a magyar nyelvű szövegeket, s a tanár szükség 
esetén nyelvtani, stilisztikai szempontd kérdést tesz fel, 
illetőleg megjegyzést fűz az olvasottakhoz. Az A-szint szöve-
gei közé magyar népmesék, -dalok és -balladák, szólások és 
közmondások, illetve klasszikus magyar novellaírók (pl. Mik-
száth, Móricz, Gárdonyi, Kosztolányi, Krúdy, Tamási, Örkény) 
és költők (pl. Kölcsey, Vörösmarty, Petőfy, Ady) egy - vagy 
több - nyelvileg viszonylag könnyű prózai vagy lírai alkotá-
sa tartozik. Sajnos a szövegeknek még a felét sem lehet - idő 
hiányában - az órákon feldolgozni, a hallgatóknak az anyag 
nagyobbik részével segítség nélkül kell megismerkedniük (a 
problematikus anyagrészekkel kapcsolatban persze van mód a 
konzultálásra). - Az önálló otthoni munka sokkal fokozottabb 
mértékben érvényes a B-szintre: itt már egyrészt 3oo oldal-
nyi szöveget (25o lap szépirodalmat és 5o lap nyelvészeti 
vagy egyéb szakszöveget) kell a diákoknak tanulmányozniuk, 
másrészt a hallgatók ezen a szinten már nem feltétlenül kap-
nak kétnyelvű szójegyzékeket a 19. és 2o. századi - közepes 
nehézségi fokú - szövegek könnyebb megértéséhez. A B-szint 
prózai forrásait többnyire a Diákkönyvtár gyűjteményes köte-
teiből (vö. Négy mai elbeszélő. Bp. 1974; A szegények öröme. 
Bp. 1975; Mai magyar elbeszélők. Bp. 1983) válogatjuk, emel-
lett használjuk még Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese 
(Bp. 1953), Lengyel Dénes Régi magyar mondák (Bp. 1976) és 
Lotz dános Magyar olvasókönyv idegenek számára (Stockholm 

2 , 
1938; Bloomington 1962 ) c. müvét is. E szinten viszonylag 
nagy számban olvastatjuk 2o. századi novellistáink, többek 
között Karinthy Frigyes, Nagy Lajos, Déry Tibor, Lengyel Dó-
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zsef, Tersánszky J. Jenő, Sarkadi Imre, Ottlik Géza, Sánta 
Ferenc, Fejes Endre írásait. Emellett a vizsgára készülő hall-
gatóknak elsősorban olyan nyelvészeti szakmunkák egy-egy rész-
letének a tanulmányozását javasoljuk, amelyek magyar nyelvta-
ni, nyelvhelyességi, illetőleg nyelvtörténeti ismereteiket is 
bővíthetik. így elsősorban a következő művekre hívjuk fel a 
figyelmüket: Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan 
(Bp. 19877); Nyelvi d ivatok. Szerk. Biró Ágnes és Tolcsvai 
Nagy Gábor (Bp. 1985); Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza 
(Bp. 1963). 

2.4 A magyar szövegolvasási gyakorlatokkal szorosan 
összefügg a három félévben, heti két órában elvégezhető ma-
gyar irodalomtörténeti kollégium, ill. szeminárium ("1i11e-
raturhistoria"). A B-szinttől a D-ig eljutva a hallgatók itt 
egyre alaposabban megismerkednek a magyar irodalommal, s fo-
kozatosan megváltozik a tanórák jellege és az oktatás nyelve 
is: a tanár előadásait a diákok beszámolói, különféle - elő-
re megszabott - irodalmi témák megvitatása váltja fel, a C-
szinttől kezdve már svéd helyett magyar nyelven. - A B-szin-
ten részben előadás keretében ismerkednek a hallgatók a leg-
fontosabb magyar írókkal, a felvilágosodás korától József 
Attiláig (legtöbbjüktől - különösen a 2o. századiaktól - a 
szövegolvasási szemináriumokon legalább egy novellát el is 
olvasnak), részben pedig a tanárral közösen elemzik a jelen-
tős és nyelvileg nem túlzottan nehéz költeményeket, Batsá-
nyitól Pilinszkyig, Weöresig és Nagy Lászlóig. Ezekre az ó-
rákra (®s a vizsgára is) elsősorban a már említett angol 
nyelvű magyar irodalomtörténet alapján kell felkészülniük. 
- A C-szinten a hallgatók lo-l5 perces magyar nyelvű beszá-
molókat tartanak Balassitól Móriczig tizenkét nagy magyar 
alkotó életművéről. Tekintettel arra, hogy a hallgatók száma 
ezen a szinten rendszerint három és öt között mozog, egy-
egynek közülük a félév során három vagy négy irodalmi port-
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rét is meg kell rajzolnia. Forrásként a diákok a közismert 
kézikönyvek, az irodalmi lexikon és a magyar gimnáziumi tan-
könyvek mellett például Hegedűs Géza A magyar irodalom arc-
képcsarnoka (Bp. 1976) c. munkáját forgathatják haszonnal. 
- A D-szinten már a mai magyar irodalom és az irodalomkriti-
ka is előtérbe kerül, s egy-egy irodalmi korszakról és irány-
zatról, írói életműről vagy annak meghatározó jelentőségű ré-
széről a szemináriumokon, kerekasztalszerű beszélgetés kere-
tében esik szó. Kritikusaink monográfiái (mint pl. két klasz-
szikus munka: Szerb Antal Magyar irodalomtörténete és Horváth 
dános A magyar irodalom fejlődéstörténete c. műve), gyűjtemé-
nyes kötetek, a magyar irodalmi folyóiratok elemző tanulmá-
nyai, bírálatai tartoznak itt forrásaink közé, az utóbbiak 
közül mindenekelőtt a kétkötetes Esszépanoráma. 19oo - 1944 
c. mű (Bp. 1978), Kenyeres Zoltán válogatásában. A félév végi 
szóbeli vizsgákon a hallgatók a tananyagnak elsősorban azok-
ból a részeiből kapnak kérdéseket, amelyekről a szorgalmi i-
aőszak során nem - vagy nem megfelelően - adtak számot. -
Ide tartozik még, hogy a magyar szak harmadik félévében a 
hallgatóknak - a korábbi loo és 3oo oldalnyi anyag után - a 
maguk által választott l2oo lap terjedelmű magyar szép- és 
szakirodalmi szöveget kell elolvasniuk, a befejező, negyedik 
szemeszterben pedig kerek 3ooo lapnyit! A diák korábban lea-
dott olvasmánylistája alapján, a C- és D-szint szóbeli iro-
dalmi vizsgája keretében - szú rópróbaszerűen - ellenőrzi a 
tanár, hogy a hallgató a jegyzékben felsorolt műveket valóban 
áttanulmányozta-e. 

2.5 Leíró magyar nyelvtani kollégiumok, ill. szeminá-
riumok ("grammatik") valamennyi szemeszterben indulnak (heti 
két órában), s valamennyi félévet írásbeli vizsga zárja le. 
A mai magyar nyelv rendszerének a megismertetése és megisme-
rése az első tanévben még svédül, svéd nyelvű jegyzetek fel-
használásával, a másodikban viszont már magyarul, a hazai 
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nyelvészeti szakirodalom segítségével történik. - Az A-szin-
ten Duqántsv Mária Ungersk grammatik c., 1984-ben összeállí-
tott l2o oldalas uppsalai egyetemi jegyzete és a kollégiumo-
kon elhangzottak alapján készülnek fel a hallgatók a vizsga-
feladatokra. Hogy alig néhány hónapnyi magyartanulás után 
diákjainknak jól kell ismerniük - a fonetika alapjai mellett 
- a magyar alak- és képzéstant, sőt a mondattan alapelemeit 
is, felsorolok néhányat az 1989.júniusi írásbeli vizsga 12 
kérdése közül. 

1) Milyen igei és névszói alakok a következők: kérte-
lek volna, tenni fogjátok, egyék, jönnétek, várta, ill. kö-
véről, terheink, leglassabbnak, szemetekbe, juhaihoz? 

2) Hogyan hangzik az eszik, ad, ír, néz, talál (és 
további 11 ige) a feladatban konkrétan megadott igemódban, 
időben, számban, személyben és ragozásban, ill. a fészek, 
ház, hó, kéz, szó (és további 15 névszó) egyes és többes szám 
tárgyesetben, szuperesszivuszban, insztrumentáliszban és to-
vábbi öt esetben? 

3) Mi a következő képzett szavak töve és képzője, s 
mi a képzők funkciója: kibírhatatlanság, tudománytalan, elol-
vashatóan, kertészkedik, beszélgetési, veszteséges? 

4) Hogyan fordítandók a következő svéd mondatok, s 
szórendi, alaktani stb. szempontból mivel indokolható a vá-
lasztott megoldás? Ezúttal a svéd mondatoknak magyar fordítá-
sát közlöm csak: Mária tanárnő. (Ő) ezzel a piros tollal ír. 
Mária piros tolla szép. (Neki) két könyve van. Látod Mária új 
könyveit? (Azok) azon a nagy asztalon vannak. 

5) Mikor használatos a tárgyas igeragozás a magyar-
ban? (Felsorolandó legalább négy eset.) 

A B-szinttől kezdve a leíró nyelvtani órák már kollé-
giumok és szemináriumok kombinációi, és egyre inkább az utób-
bi kerül előtérbe. - A B-szinten elsősorban a magyar szószer-
kezetekkel - ezen belül többek között az igevonzatokkal - és 
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az összetett mondatok fajtáival ismerkednek meg a hallgatók. 
Kolléganőm a 8o-as évek közepén egy 4o gépelt oldalas, sten-
cilezett svéd nyelvű tájékoztatóban összegezte a tudnivaló-
kat, s ehhez 16 oldal terjedelmű feladatgyűjteményt is csa-
tolt. Kiegészítésképpen használhatják még a diákok Tompa 3ó-
zsef Kleine ungarische Grammatik c. művét is (Bp. 1972). -
A C- és a D-szint óráinak tematikáját a tanár a hallgatók ad-
digi szereplésének: magyar nyelvtani ismereteinek és beszéd-
készségének, valamint bizonyos mértékig érdeklődésének a fi-
gyelembevételével állapítja meg. (1989 őszére például a ma-
gyar tő- és képzéstant, valamint - ismétlésképpen - a hatá-
rozós szerkezeteket tartom megfelelő tananyagnak a leendő C-
szintes hallgatóim számára.) A második tanévben - mint emlí-
tettem - az oktatás nyelve rendszerint már a magyar, ennél-
fogva a diákok megismerkedhetnek a magyar nyelvészeti termi-
nológiával is. Forrásként e két szemeszterben magyar egyete-
mi tankönyveket és jegyzeteket használunk, elsősorban a Rácz 
Endre szerkesztette A mai magyar nyelv c. művet (Bp. 1985^), 
valamint a négy füzetben megjelent Mai magyar nyelvi gyakor-
latok (Bp. 1975-198o) és a Mondattani elemzések (Bp. 1986) c. 
jegyzeteket. A D-szinten - a magyar stilisztika tanulmányo-
zása mellett - feldolgozunk egy-egy cikket a magyar nyelvé-
szeti-nyelvművelő folyóiratokból, az Édes Anyanyelvből és a 
Magyar Nyelvőrből is. Felhívjuk a hallgatók figyelmét a 
Nyelvművelő kézikönyv (I-II. Bp. 198o-1985) és a Magyar értel-
mező kéziszótár (I-II. Bp. 19877), valamint a Magyar szino-
nimaszótár (Bp. 19833) rendszeres használatára. Az looo, ill. 
3ooo oldalnyi magyar nyelvű szöveg feldolgozásához segédesz-
közként az értelmező kéziszótárt részesítjük előnyben a két-
nyelvű szótárakkal szemben. A harmadik és negyedik félév vé-
gi írásbeli vizsgák anyaga természetszerűleg az adott sze-
meszterben vett anyagrész függvénye. 

2.6 A C-szinten, heti két órás kombinált kollégium és 
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szeminárium keretében egyrészt a magyar dialektológia és a 
magyar nyelvtörténet alapjait tanulmányozzák a hallgatók, 
másrészt kb. '4o oldalnyi magyar nyelvemléket (a Halotti Be-
szédet, az Ómagyar Mária-siralmat, kódexszövegeket) elemez-
nek az órákon ("spr§khistoria, dialektologioch aldre texter"). 
Nyelvünk történetét a tanár előadások formájában tekinti át, 
s ezek a kollégiumok nyelvjárási és régi nyelvi szövegek ol-
.asási és elemzési gyakorlataival egészülnek ki. Ezekre az 
órákra és a hozzájuk kapcsolódó írásbeli vizsgához az uppsa-
lai hallgatók legfontosabb forrásai a következők: A magyar 
nyelv története. Szerk. Benkő Loránd (Bp. 1967; a történeti 
hang- és alaktan, valamint az összefoglaló fejezetek); Incze-
f^Géza, A magyar nyelv fejlődéstörténete (Bp. 1973); The 
Hungárián Language. Szerk. Benkő Loránd és Imre Samu (Bp. 
1972); H aj dú Mihály - Kázmér Miklós, Magyar nyelvjárási ol-
vasókönyv (Bp. 1974); Molnár József - Simon Györgyi, Magyar 
nyelvemlékek (Bp. 198o ). A nyelvtörténeti és nyelvjárási 
stúdiumok során természetesen tájékoztatjuk diákjainkat a mo-
dern magyar és finn-ugor etimológiai szótárakról (TESz., 
Kiss Lajos: FESz., MSzFE, Rédei Károly: UEW), valamint az Új 
magyar tájszótár eddig megjelent két kötetéről (Bp, 1979-
1987) is. 

2,7 A szemináriumi dolgozat (illetőleg a szakdolgo-
zat) készítésének módszertani, szerkezeti, tartalmi és for-
mai kérdéseivel külön szemináriumon foglalkozunk ("specialar-
bete"). A C- és a D-szemeszter során általában minden második 
héten két órában megbeszéljük egyfelől egy-egy irodalmi, ill. 
nyelvészeti téma feldolgozásának általános kérdéseit, másfe-
lől a hallgató által választott (de egyben a tanár részéről 
is sugallt) konkrét téma felépítését, egyes munkafázisait, a 
részfejezetek kidolgozásának körülményeit, az irodalmi utalá-
sok közlési módját, a bibliográfiák formai kívánalmait stb. A 
C-szinten készülő szemináriumi dolgozat terjedelme hozzávető-
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legesen lo-l5 oldal, a D-szinten megírandó - bátran nevez-
hetjük így - szakdolgozaté pedig 3o-4o oldal a tanszéki köve-
telményrendszer értelmében (ez utóbbi dolgozatnak ugyanis 
mind tartalmi, mind formai szempontból meg kell felelnie az 
alapvető tudományos elvárásoknak). A svéd vagy magyar nyelvű 
dolgozatok elkészülése és a tanszéki titkárságon történt le-
adása után legkevesebb egy héttel, nyilvánosan meghirdetett 
szemináriumon kell a hallgatónak művét az előzetesen' kijelölt 
bíráló, a hallgatóság és a tanár véleményével szembesítve 
megvédenie. Mindkét szinten valamennyi diáknak egyszer kriti-
kai (opponensi) feladatot is el kell látnia, továbbá féléven-
ként öt-öt ilyen dolgozatkiértékelő szemináriumon részt kell 
vennie (a B-kurzus hallgatóinak a félév során két, C- vagy D-
szintű dolgozati szemináriumon kell megjelenniük). Hallgató-
ink rendszerint irodalmi témák kidolgozását, közelebbről va-
lamely 2o. századi magyar prózaíró egyik regényének az elem-
zését vagy a regény főszereplőjének a bemutatását választják. 
Néhány dolgozatcím az elmúlt két tanévben elkészültek közül: 
Szerelem és pénz Móricz Pillangó c. regényében; A Színek és 
évek c. Kaffka Margit-regény főhősének, Pórtelky Magdának az 
alakja; Déry Niki c. regényének kulcsfigurái: Niki és Ancsa; 
Az angyal és a szörnyeteg: Eszter és Angéla alakja Szabó Mag-
da Az őz c, regényében. A nyelvészet, az irodalom és a nép-
rajz határán áll témájában a Madarak a magyar népmesékben c. 
dolgozat, amely magyarul készült, és még megvédése előtt meg-
jelent nyomtatásban az uppsalai finnugor tanszék kiadványa-
ként (a tanszékvezető születésnapjára összeállított kis kötet 
címe: Naqra finsk-uqriska figlar till Lars-Gunnar Larsson den 
9 december 1987). 

2.8 Tantárgyaink ismertetésének befejezéseként két, 
egyelőre csak tervbe vett témáról teszek említést. 

Az egyik a Nyelvhelyesség és nyelvápolás ("spr ikrik-
tighet") című kollégium, ill. szeminárium, amelyet posztgra-
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duális oktatás keretében a svédországi (magyar anyanyelvű) 
magyartanárok részére szeretnénk megtartani, a tanévek tava-
szi szemeszterében, havonta egyszer egy - esetleg két, egy-
mást követő - napon. Ezen sor kerülhetne a magyar és a svéd 
nyelvi rendszer egybevetésére, a svédországi magyarok nyelvé-
ben mutatkozó svéd hatások számbavételére. Foglalkozhatnánk 
itt továbbá különféle magyar szövegek nyelvi és stilisztikai 
elemzésével, sőt svédről magyarra történő fordítási gyakorla-
tokat is végezhetnénk. Végül hírt adhatnánk a magyar szárma-
zású svédországi általános ás középiskolás gyermekek ún. "ma-
gyar anyanyelvi tanárainak" (hemspr§kslarare) a legújabb ma-
gyar nyelvészeti szakmunkákról, illetőleg a nyelvművelő fo-
lyóiratok egyes cikkeiről. Néhány már említett nyelvészeti 
munka mellett - többek között - Bán réti Zoltán Kamasz és a-
nyanyelv (Bp. 1981), Hernádi Sándor Stílusiskola (Bp. 1977), 
Lengyel Zsolt A gyermeknyelv (Bp. 1981), Szende Tamás A szó 
válsága (Bp. 1979) és Sjrepesy Gyula Nyelvi babonák (Bp, 1986) 
c. kiadványának, vagy a Nyelvünk világa (Bp. 1978), az, Uj a-
nyanyelvi kaleidoszkóp (Bp. 198o), a Nyelvi illemtan (Bp, 
1987) és a Szépen magyarul - szépen emberül (Bp. 1987) c. 
gyűjteményes kötetek egyes részleteinek közös feldolgozására 
gondoltunk. Mindezek alighanem kivétel nélkül hasznosak len-
nének svédországi kollégáink számára, különösen akkor, ha -
mint tervbe vettük - a félév végén az átvett anyagról írás-
beli és szóbeli vizsgán is számot kell adniuk. 

A másik elképzelésünk egy műfordítási szeminárium meg-
szervezése, próbaképpen már az idén ősszel, havi egy alkalom-
mal négy órában, valamennyi résztvevő fakultatív közreműködé-
sével, E szemináriumon minden műfordítás iránt érdeklődő ma-
gyar (vagy volt magyar) szakos részvételét örömmel vesszük, 
de véleményünk szerint ez a képzés mindenekelőtt azoknak le-
het igazán tanulságos, akik már legalább a C-szintig eljutot-
tak. Tekintettel arra, hogy mostani végzős hallgatóink (és 
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egy kivétellel az ősszel C-szintre kerülők is) svéd anyanyel-
vűek, első alkalommal egy-két magyar kisprózai mű svédre való 
fordítását tervezzük (közelebbről pl. Ottlik Géza Szerelem c. 
novelláját). Legalább két-három magyar anyanyelvű és jó stí-
lusérzékű hallgató részvételével a jövőben talán majd a svéd 
szépirodalom magyarra való átültetése is szóba jöhet. Lírai 
költemények ilyen szintű megvitatását viszont már végképpen 
kompetenciánkat meghaladó feladatnak tartjuk, versek műfor-
dítási kérdéseivel ezért nem kívánunk foglalkozni. 

3. Az egyes tantárgyak viszonylag részletes bemutatá-
sán keresztül igyekeztem beszámolómban a jelenlegi uppsalai 
magyaroktatást a maga sokszínűségében jellemezni és - bizonyos 
fokig - értékelni. Előadásom befejezéseként - úgy érzem - leg-
alább utalásszerűén rá kell még mutatnom néhány körülményre, 
hogy az uppsalai magyar szak mai helyzetét a magyar szakosok 
kötelezettségéit és lehetőségeit tisztán láthassuk. 

Az uppsalai finnugor tanszék követelményrendszerének 
legalapvetőbb tételei közé tartozik az, hogy a hallgatók sze-
meszterenként lehetőleg csak egy szakra járjanak. Az ezzel is, 
az egyetem hagyományaival is összefüggő magas követelmények-
nek azonban a diákok különféle nehézségek miatt nem tudnak 
mindig eleget tenni. Ezért - főleg az estis A-szinten - je-
lentősebb mértékű lemorzsolódás is tapasztalható. Ugyanakkor 
viszont jelenleg az estis hallgatóknak csak az A-szintű kép-
zésére van kapacitásunk, tehát egyelőre megoldatlan: a mun-
kájuk, elfoglaltságuk miatt csak esténként szabaddá váló 
hallgatóink a B-szinttől kezdődően hogyan folytassák a magyar 
szakon egyetemi tanulmányaikat? Az említett kapacitáshiány 
többek között a külföldi oktatóhelyeken folyó képzés ismert 
összetettségének is függvénye. Ennek egyik jellemzőjeként 
megemlítem: Uppsalában valamennyi hallgatónkat individuális 
oktatásban részesítjük (ez egyidejűleg mintegy 15 diákot je-
lent napjainkban). 
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Az uppsalai hallgatók magyar szakos tanulmányait - e-
setleges származási, házastársi, baráti, ill. szakmai kapcso-
latok mellett - motiválják a magyarországi továbbképzési lehe-
tőségek (részvétel a debreceni - vagy más hazai - nyári egye-
temen, esetleg egyetemi részképzésben), a magyar szak elvégzé-
se után pedig bizonyos svédországi elhelyezkedési lehetőségek, 
főleg közgazdasági és jogi területen. A magyar szakot végzett 
szakembernek emellett módja van a műfordításra, a nyelvi lek-
torálásra, az idegenvezetésre, a tolmácsolásra. Ezt igénylik a 
napjainkban példaértékű, rendkívül szerteágazó, de továbbra is 
dinamikusan fejlődő magyar-svéd kapcsolatok az élet minden te-
rületén. 


