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Szathmári István 

Hungarológia a Helsinki Egyetemen - levonható 
tanulságokkal 

1. 1983 őszétől hat tanévet töltöttem a Helsinki E-
gyetemen vendégprofesszorként, mindenekelőtt azzal a céllal, 
hogy a magyar nyelv, irodalom és kultúra szakot kollégáim se-
gítségével elindítsam, és a lehetőségekhez képest megalapoz-
zam. A szak az 1985/1986-os tanévtől meg is indult, az ottani 
egyetemi szervezetnek megfelelően mellékszakként. Ez röviden 
azt jelentette, hogy a magyart valamely főszak (pl. finn 
nyelv és irodalom, néprajz) mellett lehetett felvenni. Az ér-
deklődésre, minden bizonnyal a finn-magyar kapcsolatok alaku-
lására és talán szerénytelenség nélkül mondhatom: munkák ered-
ményességére való tekintettel az egyetem vezetősége ez év ő-
szétől szakunkat a főszak rangjára emelte. Ez a tény több új 
lehetőséget ad utódomnak és az ott tanítóknak a még hatékonyabb 
oktatásra. 

A hat év alatt az előre elkészített tanterv alapján -
amit egyébként a finnországi hallgatók szép kiadásban, az ún. 
kék könyvben kézbe vehetnek - kialakítottam, kialakítottunk 
egy bizonyos, széles értelemben vett oktatásmódot. Egyébként 
ez idő alatt 51 olyan tanítványom volt, aki két félévnél hosz-
szabb ideig vett részt az óráimon. Legtöbben természetesen 
finnek, de akadt közöttük magyar, cseh, lengyel, német, észt, 
svéd és amerikai. Az külön jólesett, hogy 7 tanár - köztük 1 
professzor - is járt az óráimra, néhányan több féléven át. 
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A hungarológiai oktatásnak mind a határait, mind a 
tartalmát, mind a módszereit, illetőleg egyáltalán a körül-
ményeit tekintve bőven szereztem tapasztalatokat. 

2. Induljunk ki a következőből. Mi szükséges ahhoz, 
hogy külföldön a hungarológia mint szak létrejöjjön? Nagyon 
röviden: kell hozzá mindenekelőtt egy befogadó egyetem s a-
zon belül egy befogadó tanszék (intézet). Itt azonban kité-
résként mindjárt leszögezhetjük: a hungarológiának eredmény-
nyel kecsegtető oktatása csak egyetemhez és lehetőleg "erős" 
vagyis tudományos tekintéllyel bíró tanszékhez (intézethez) 
kapcsolódva képzelhető el. Folytatva az előbbi gondolatsort: 
kellenek továbbá érdeklődő hallgatók; megfelelő oktatógárda; 
átgondolt program, tanterv és alkalmas könyvtár, ideértve a 
szükséges segédleteket is. Hogy azonban ezek a feltételek 
megszülessenek, ahhoz a külföldiek részéről bizonyos ráhan-
goltságra, vonzódásra is szükség van, és ez mennél nagyobb, 
annál biztosabb a szak sikeres elindítása. 

Az utóbbinál maradva azt mondhatom, hogy szerencsénk 
re Finnországban a jelzett vonzódás megvan. Elsősorban a ro-
konságtudat, de a két ország közötti sokféle és gyakori é-
rintkezés (Finn-Magyar Társaság, testvérvárosi kapcsolatok, 
az evangélikus egyházon belüli együttműködés, az egyre sza-
porodó utazások, illetve a növekvő számú közös ipari és ke-
reskedelmi vállalkozások stb.), továbbá a különböző ösztön-
díjak hozzájárulnak ahhoz, hogy a finn hallgatók szívesen 
jöttek és jönnek a magyar szakra. Ennek is köszönhetően a 
Helsinki Egyetem, közelebbről a nagy tudományos tekintélyű 
Finnugor Intézet készséggel befogadta a magyar szakot, és ve 
zetői minden erejükkel azon voltak és vannak, hogy a hungaro 
lógia minél jobb eredményeket tudjon felmutatni. 

Hadd teszem azonban hozzá az eddigiekhez, hogy még 
jobb, ha a hungarológia oktatásának az illető országban már 
bizonyos előzményei vannak, amit tulajdonképpen csak folytat 
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ni és kiteljesíteni kell. Finnország eset ében inind az emlí-
tett vonzódásnak, mind a hungarológiai oktatásnak jelentős 
múltja van, s mindez tágabb értelemben a szak előzményének is 
tekinthető. 

Nem kétséges, hogy Finnországban a magyarok iránti 
vonzódás és a hungarológiával való foglalkozás kezdetben a 
nyelvi rokonság felismerésének, majd pedig hosszú időn át -
bzonyos fokig máig - az egyre terebélyesedő és mindig magas 
szintű finnugor nyelvtudománynak a következménye. Egyfelől a 
finnugrisztika fellendülése meghozta a nyelvészek együttműkö-
dését, barátságát, majd jobbára az ő hatásukra a finn-magyar 
rokonság eszméje már a XIX.század második felében Finnország-
ban és nálunk is behatolt a művelt nagyközönség körébe, és 
érdeklődést támasztott mindkét országban a másik nép iránt. 
A múlt század két utolsó évtizedétől pedig az együttműködés 
még jobban kiszélesedett, átterjedt a kultúra és az élet más 
területeire: az irodalomra, a néprajzra, illetőleg a színház-
ra, a zenére, az építészetre, a képzőművészetekre stb. is. 
Másfelől már az 186o-as években kezdetét veszi a finnországi 
hungarológia. Oskar Blomstedt a Halotti Beszéddel foglalkozó 
tanulmányt jelentet meg, és ő lesz a magyar nyelv első docense 
a Helsinki Egyetemen. Nyelvünk ok tatása ettől az időtől foly-
tatódik tovább. Nevezetesebb események, illetve dátumok a ma 
felé haladva: 1924-ben megszervezik a magyar lektorátust, ami 
1928-tól Unkarilainen laitos (szó szerint: magyar intézet) 
néven látja el feladatát, és fennáll ma is; - 1962-től magyar-
országi lektor, 1982-től pedig ugyancsak magyarországi vendég-
professzor működik közre a hungarológia oktatásában. De hadd 
utaljak arra is, hogy már a szak megindulása előtt túl lehe-
tett, sőt kellett lépni a magyar nyelv puszta tanulásán. Bizo-
nyos fokozatok eléréséhez ugyanis a magyar nyelvtörténet, il-. 
letve a magyar irodalom tanulmányozása is elő volt írva, és a 
finnugor szakos hallgatók a magyart is választhatták ún. el-



- 297 - v 

mélyítő (speciális) területnek, továbbá a mindenkori lekto-
rok - érdeklődésüktől függően - mindig tartottak magyar nyel-
vészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti stb. speciá-
lis kollégiumokat. És ezzel elérkeztünk a szak megindulásá-
hoz. 

3. Milyen fontosabb, esetleg másoknak is tanulsággal 
szolgáló kérdések merültek fel a szak eddigi működése kapcsán? 

a.) Először is: mit tartalmazzon a program, a tanterv? 
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, ki kell térnünk 

a hungarológia fogalmára, arra, hogy mit értünk ma hungaroló-
gián. Különösen a Filológiai Társaság kongresszusán és megbe-
szélésein, továbbá az újonnan alakult hungarológiai központok 
szerveződése során hangzottak el olyan jogos vélemények, ame-
lyek szerint a korábbi nyelvi-irodalmi modell túlságosan szűk, 

t figyelembe véve 
: a hungarológia o-
evékenység, multi-
gra, annak anyagi és 
dalmi körülményeire, 
átkozó tudományos 
arológia külföldi 
zól" a befogadó egye-
tatásmódja (pl. az 
int irodalmi szakoké), 
atógárda, illetve a 
arológiának - tartal-
tuk, amelyet "kiszé-
énk. Ez azt jelenti, 
ak mellé felsorako-
ló és több tudomány-

ágnak - mint amilyen a történelem, a néprajz, a szociológia, 
a művelődés- és művészettörténet stb. - az eredményeit érté-
kesítő kultúrtörténet, valamint a szintén sok diszciplínára 

nem tartható fenn tovább. A megjegyzéseke 
ilyen meghatározás látszik elfogadhatónak 
lyan, tudományos alapokra épülő komplex t 
diszciplináris együttes, amely a magyarsá 
szellemi kultúrájára, természeti és társa 
valamint ezek történetére és jelenére von 
szakismereteket ölel fel. Csakhogy a hung 
felsőfokú oktatásába - érthetően - "beles 
tem szervezeti felépítése, hagyománya, ok 
ottani anyanyelvi és idegen nyelvi, valam 
továbbá másfelől a rendelkezésre álló okt 
tanulmányi idő stb. Éppen ezért mi a hung 
mát tekintve - olyan változatát választót 
lesített filológiai modell"-nel< nevezhetn 
hogy a nyelvészeti és irodalmi stb. tárgy 
zik a gazdasági élet alakulását is vizsgá 
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támaszkodó fordításelmélet és gyakorlat. És arra is utalok, 
hogy specializált (más tudományágak nyelvének, bizonyos szak-
nyelveknek a. szempontjait tekintetbe vevő) nyelvi óráknak a 
segítségével ez a modell is alkalmassá válik arra, hogy az ér 
deklődő hallgatókat elindítsa a hungarológia más, nem filoló-
giai, illetőleg humán jellegű szakterületei felé. Ez utóbbi 
lehetőséget csak fokozná, ha - mint erre Ígéretet kaptunk a 
Művelődési Minisztériumtól - egy-egy ilyen diszciplínának 
(pl. néprajz, szociológia, közgazdaságtudomány stb.) a szak-
embere is tarthatna a magyar szakosok számára néhány vagy in-
kább több előadást. 

összefoglalva még egyszer hangsúlyozom: minden tekin-
tetben, de a tantervi kereteket illetően különösen alkalmaz-
kodnunk kell a befogadó egyetemhez. 

b.) Szólnunk kell az oktatás nyelvéről, jelen esetben 
a magyar nyelv ilyen szerepéről. 

Tagadhatatlanul igazuk van azoknak, akik szerint a 
hungarológia körébe vágó tudományoknak lehet valamely idegen 
nyelv a közvetítője. De a más kultúrákhoz vezető igazi kulcs 
az illető kultúra nyelve, ahogyan Mikko Korhonen megfogalmaz-
ta egy alkalommal: "Azok közé tartozom, akik központinak lát-
ják a nyelvtanulás jelentőségét a hungarológia sokoldalúvá 
váló tantervében és kutatásában. A magyar irodalom, kultúra, 
történelem és a magyar társadalom mélyebb megértése megköve-
teli a tisztességes nyelvtudást. Rövidebb út nincs." (Unkari 
Suomessa. Fólia Hungarica 2. Helsinki, 1987. 23.) Mindehhez 
azt tehetjük hozzá, hogy források nélkül egyetlen tudományt 
sem lehet művelni, és a hungarológia esetében ezek zöme nyil-
ván magyar nyelvű. Még tovább menve: saját tapasztalatom sze-
rint - legalábbis magyar szakon - a magyar nyelvű egyetemi 
előadások és szemináriumok vezetnek igazán célhoz. (Csak zá-
rójelben jegyzem meg, hogy bizonyos "engedmények" azért ter-
mészetesen szükségesek: magam pl. természetesen lassabban be-

J 
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széltem az itthoninál; bő vázlatot írtam fel a táblára; a 
fontosabb részeket elismételtem; a szakkifejezéseket finnül 
is megadtam, vagy ezek hiányában részletesebben körülírtam; 
olyan szépirodalmi műveket elemeztünk, amelyeknek van finn 
műfordítása; stb.). 

c.) A hungarológiában - vagy inkább ebben is - szük-
ség van ún. diszciplínasűrítésre, tudniillik - már csak az 
oktatók kis száma miatt is - képtelenség minden tárgyat kü-
lön előadni. A leíró nyelvtan pl. alkalmas arra, hogy egyes 
magyar grammatikai jelenségek (főként a "kivételek") megma-
gyarázása érdekében kitérjünk - természetesen csupán a kivá-
natos mértékben - azok történeti vonatkozásaira. A stiliszti-
ka, a stílustörténet pedig nagy mértékben segítheti az iroda-
lom megismerését (1. Szathmári István: A stilisztika szerepe 
az irodalomoktatásban. In: A Hungarológia Oktatása I. l.sz. 
48-54). A kultúrtörténet meg - mint jeleztem - eleve magába 
sűrít több diszciplínát. 

d.) Egy-egy mondatban utalok még a következőkre: 
1. A kevesebb oktatási idő ellenére a nyelvi, iro-

dalmi stb. adatokra építő tudományosságból nem engedhetünk 
egy jottányit sem. 

2. Célravezető előadásaink tárgyául érdekes, a hall-
gatóságot közvetlenebbül érintő anyagrészeket választani. Ma-
gam pl. a leíró nyelvtan keretében az egyes félévekben a ma-
gyar esetrendszerről, a modalitásról, a vonzatokról és a ma-
gyar szórendről; a dialektológia területén pedig a mai magyar 
nyelvjárások változásáról és szociolingvisztikai kérdésekről 
tartottam előadást. 

3. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy pl. hallga-
tóink az ottani középiskolai, illetőleg a másik (nyelvi stb.) 
szakjukkal kapcsolatos képzésben milyen jártasságra tettek 
szert. Finnországban pl. igen jó az általános nyelvészeti kép-
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zés, a hallgatók ismernek idegen nyelveket, de irodalmi és 
különösen stilisztikai jártasságuk már jóval szerényebb. 

4. kérdéses lehet, hogy pl. a magyar nyelv leírásá-
ban milyen eljárást, modellt válasszunk. E tekintetben is il-
lik alkalmazkodni az ottani szokásokhoz. LJgy gondolom azonban, 
jól alkalmazható az ún. funkcionális grammatika, amely a le-
hetséges módon beépíti az újabb eredményeket is. 

5. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a könyvtárra, 
a könyv- és folyóiratolvasásra, pontosabban - olvastatásra 
nagy gondunk legyen. Éljünk továbbá a diavetítő, a videó, a 
film, valamint mindenekelőtt a xerox nyújtotta lehetőségek-
kel! És adjuk kézbe a szótárakat, a grammatikákat, a kézi-
könyveket, a térképeket stb., nem beszélve a nyelvészeti, 
irodalmi stb. gondolkodásra való nevelésről. 

Végül felsorolok néhány, a hungarológiát már távo-
labból érintő, mégse elhanyagolható jelenséget. 

1. Lehetőségeinkhez mérten segítsük végzett hallga-
tóinkat az elhelyezkedésben. És arra is törekedjünk, hogy ne 
veszítsük el őket a hungarológia köréből és "szolgálatából". 
Érdemes pl. bevonni a már végzetteket - mint ahogy Helsinki-
ben is tettük - a kontrasztív nyelvészeti vagy más, hungaro-
lógiai jellegű kollektív munkálatokba, illetőleg eredményes 
és hasznos lehet időnként fordítói konferenciát rendezni a 
számukra. 

2. Ha az illető országban működik más hungarológiai 
műhely is (pl. Finnországban a turkui, a jyvaskylai, a tam-i 
perei stb. egyetemen), lépjünk velük érintkezésbe, úgyszintén 
a magyar kapcsolatokat ápoló társasággal, intézményekkel. 

3. Igen hasznos találkozók, megbeszélések, szimpóziu-
mok szervezése a befogadó országbeli és az itthoni hallgatók, 
valamint tanárok bevonásával (évenként felváltva szervez pl. 
ilyen találkozót a Helsinki Egyetem Finnugor Intézete, illető-
leg az ELTE Nyelvészeti Tanszékcsoportja). 
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4. Egyébként is a magyar nyelv, a magyar viszonyok 
megismerésére közismerten legalkalmasabb a hosszabb magyaror-
szági tartózkodás. Erőnkhöz mérten hassunk oda, hogy hallga-
tóink minél több időt töltsenek Magyarországon. 

5. Utolsó megjegyzésként említem: az az ideális, ha a 
vendégtanár előre, vagy ha ez nem lehetséges, megérkezése után 
nagyon hamar megismerkedik a fogadó egyetem szervezetével, 
szokásaival, körülményeivel. Kívánatos az is, hogy minél jár-
tasabb legyen az illető ország történelmében, irodalmában, 
nyelvében stb., mert a magyar jelenségeknek az illető országé-
val való egybevetése, akár csak a lényeget érintő összehason-
lítása is nagyban segítheti a hallgatók számára a megértést, 

5. Nem lenne tanulság nélkül való a szakon kívüli 
hungarológiai munkálatok megindításának felvázolása sem, de 
az időből így is kifutottam. Erről talán egy más alkalommal. 


