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Meglepő talán, hogy a világ egyik legnagyobb fővárosában még a rang-
idős egyetem, a University of London sem tekinthet vissza másfél évszázad-
nál hosszabb múltra; azonban föderációs intézményről lévén szó, több tucat-
nyi intézete közül nem egy igazán patinás hagyományokkal rendelkezik. A 
magyar nyelv iránti érdeklődés a főváros tudományos kiadóinak és társasá-
gainak berkeiben az egyetemi föderáció előtti időkbe is visszanyúlik. Az első 
angol nyelvű magyar nyelvkönyvek a szabadságharc bukása után s Kossuth 
szenzációs angliai körútjával kapcsolatban jelentek meg Londonban 1852-
-ben, illetve 1853-ban, Wékey Zsigmond valamint Csink János tollából (ld. 
leírásukat Cushing, 1977)1. Eddig példányszámokról vagy az olvasók számá-
ról nem került napvilágra adat, de figyelemre méltó, hogy Wékey kötetének 
egyik számozatlan lapján egy magyar-angol s angol-magyar szótár megjelen-
tetését helyezik kilátásba, nyolc évvel az első ismeretes - kéziratban maradt 
- magyarországi kísérlet előtt. Éppilyen keveset tudunk a meglehetősen 
igénytelen 1182-es Singer-féle nyelvtanról , és ennek utódjáról, az Oroshá-
zán született Charles Gineverné Győry Ilonának férjével együtt megjelente-
tett 1909-es kötetkéjéről3; ezek és több efféle kiadvány a korabeli turizmus 
igényeinek felelhettek meg csupán. Tudományos szinten is a szabadságharc 
utáni években kezdtek foglalkozni Londonban a magyar nyelvvel, s nemcsak 
az emigrációban élő magyarok, ld. például a legrégibb angol nyelvtudományi 
folyóiratban megjelent tanulmányok közül a következőket: Watts, 18554; 
Pulsky (!) 18585, 18596'7, valamint Patterson, 18748, 18859. 

Az angolok által akkor még a Háborúként emlegetett Első Világháború 
második évében, 1915-ben döbbentek rá a külpolitikai szakértők, egyetemi 
tanárok, politológusok és publicisták, hogy tulajdonképpen Angliában nincs 
olyan egyetem vagy egyetemi intézet, amely a kontinens keleti felével fog-
lalkoznék. Ekkor született meg a School of Slavonic Studies, mely az orosz 
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nyelvet már 1889 óta oktató, s a Balkán iránt már érdeklődő, a Temze-parti 
King's College-ben talált otthont. Az intézet létrejötténél ott bábáskodott a 
századforduló óta a szláv világgal, valamint Magyarországgal is buzgón foglal-
kozó s magyarul is tudó R.W. Seton-Watson (Scotus Viator) és több előkelő 
szlavista: Bemard Pares, Meyendorff báró, Dimitrij Mirszkij herceg. Az in-
tézet születésének pillanata a mai napokban külön figyelmet érdemel, hiszen 
a megnyitó előadást épp a kisebb szláv népek önrendelkezési jogáról tartotta 
az intézet egyik alapító professzora, maga T.G. Masaryk, mégpedig 1915. 
október 19-én, Bulgária Németország oldalán való hadbalépése után négy 
nappal. Tehát annak ellenére, hogy az intézet munkájának középpontjában 
az alapítás után rövidesen kitört szovjet forradalom miatt is főleg Oroszor-
szág, illetve a Szovjetunió állt, az intézet kezdettől fogva komoly érdeklő-
dést tanúsított Kelet- és Közép-Európa népei és kultúrája iránt. 

Még az alapítást követő években a Londoni Fővárosi Tanács közoktatás-
ügyi hivatala felajánlott 500 font sterlinget, ami akkor kb. egy átlagos egye-
temi tanár egy évi fizetésének felelt meg, a minority languages, azaz a 
kisebb(ségi) nyelvek tanítására, azonban a finn, magyar, balti nyelvekre nem 
sikerült megfelelő oktatókat találni. Mindazonáltal például a román nyelv és 
történelem tanítása már 1919-ben megindult az intézetben, s a román kor-
mány 1925-re már három intézetbeli álláshoz biztosított anyagi fedezetet. Ez 
a kezdeményezés messze túlmutat a szláv világon, s ennek elismeréseként 
az intézet fontos folyóirata, a The Slavonic Review - mely 1928-tól The 
Slavonic (and East European) Review lett - , 1931-től már zárójel nélkül 
szerepel. Az intézet egyik korai tanára, a nyelvzseniként ismert N. B. Jopson 
professzor visszaemlékezéseiben említi, hogy ő már a húszas években „fog-
lalkozott" a litvánnal, valamint az albán, a finn és a magyar történeti nyelv-
tannal, azonban amikor a harmincas évek elején egyik kiváló diákja, E.G. 
Maddocks, a magyarra szeretett volna szakosodni, Jopson ezt még korainak 
vélte. (Maddocks végül a szerb-horvátnál kötött ki, s abból szerzett első 
osztályú diplomát.) 

A magyar nyelv kutatása és oktatása terén az első komoly lépéseket a 
magyar kormány jóvoltából tehették meg az intézetben. Magyarország 1937. 
októberétől kezdődően négy éven át évi 350 fontsterlinget ajánlott föl a 
magyar nyelvet és irodalmat előadó tanári állás létrehozására. Az állást 
Szenczi Miklós (1904-1977) nyerte el. Figyelemre méltó, hogy a magyar 
kormány egészen 1945. februárjáig fedezte az állás költségeit: Szenczi fize-
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tését a Németország melletti 194l-es hadbalépés után a londoni svéd követ-
ségen keresztül folyósították. Szenczi, aki az aberdeeni egyetemen szerezte 
MA diplomáját, tíz éves londoni pályafutása során nemcsak nagy szorgalom-
mal tanította a magyar nyelvet és irodalmat, hanem kiváló anglisztikai isme-
reteket is szerzett. Ezt az ELTE angolszakosainak több nemzedéke tapasz-
talhatta hazahívásától, 1947-től 1949-ig. 1957-től tanszékvezetőként tevé-
kenykedett az angol tanszéken, egészen 1973-ban történt nyugdíjba vonulá-
sáig. A nehéz évek alatt inkább azt az orosz nyelvtudását kellett kamatoz-
tatnia, amelynek alapjait a SSEES-ben, akkor már a School of Slavonic and 
East European Studies néven ismeretes - a King's College-tói különvált -
központi egyetemi intézetben rakta le. Munkásságából a magyar stúdiumok 
szempontjából ki kell emelni azt a segítséget, amelyet Arthur H. Whitney-
nek, egyik tehetséges tanítványának nyújtott a londoni Routledge kiadónál 
megjelent tankönyvének (Whitney 1944)10 összeállításában. Ez a nyelvészek 
számára még mindig érdekes, bár természetesen elavult kis kötet négy évti-
zeden át az egyetlen könnyen hozzáférhető magyar nyelvkönyv volt nemcsak 
Nagy-Britanniában, de valószínűleg az egész angol nyelvterületen. 

Szenczi kinevezése alkalmából a magyar kormány 350 könyvet is aján-
dékozott az intézet könyvtárának, így indítva útjára ezt a nemes, napjainkig 
is eleven hagyományt. A King's College-tói örökölt kisebb gyűjteménnyel, 
valamint az időközben szakszerűen gyűjtött anyaggal együtt ez az adomány 
lett az alapja a könyvtár immár 16000 egységre duzzadt magyar részlegének. 
Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a szomszéd British Library (ré-
gebbi nevén British Museum Library) magyar anyagával együtt a SSEES 
állománya képezi valószínűleg a legnagyobb nem-magyarországi magyar 
könyvállományt az Óvilágban. A könyvtár könyvgyűjteményei közül kieme-
lendő a Barton-féle, mely több ritka, múlt századbeli első kiadást tartalmaz 
(ennek történetét megírta Freeman és Screen, 198211), valamint Iványi-Grün-
wald Béla gyűjteménye, mely ezernél több, igen értékes, színes hungarikát 
tartalmaz, közöttük sok egyedi és/vagy Magyarországon nehezen hozzáférhe-
tő kiadást. Ez a gyűjtemény önálló katalógussal is rendelkezik (Czigány, 
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1967) . A könyvtár anyaga a nemzetközi könyvcsere intézményén keresztül 
mindenhol - így Magyarországon és más magyarlakta területen is - hozzá-
férhető. 

Szenczi utódja a kelet-angliai Sheringhamban született George F. Cushing 
lett, aki a háború alatt a Közel-Keleten szolgált és ott többek között a török 
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nyelvet sajátította el. A tipológiailag a törökhöz mérhető, ám kulturális 
szempontból ismerősebb, európaibb magyarnak szentelve életét, Cushing már 
1947-ben az Eötvös Kollégiumban hallgatta a magyar kulturális és tudo-
mányos élet nagyjait, s disszertálni készült a tizenkilencedik század irodal-
mából. Miután jegyzetei eltűntek és őt magát kitessékelték, visszatért az 
intézetbe, ahol távolléte alatt, majd az ötvenes években vele együtt is, a 
fentebb már említett Iványi-Grünwald Béla (1902-1965) foglalkozott a ma-
gyarral. A neves festő fia 1930-as Hitel-kiadásával és -kommentárjával ma-
radandót alkotott a magyar történelemtudomány számára. Ami a külföldi 
magyar stúdiumokat illeti, gyűjteményén túl cikkeinek hosszú sora is (biblio-

12 
gráfiája Czigány, 1967. 17-20 o.) bizonyítja, hogy milyen lankadatlan ku-
tatója s szakértője volt a magyar-brit kapcsolatoknak. 

George Cushingnak nemcsak a disszertációjához kellett újra hozzáfognia: 
a magyar nyelv, irodalom, sőt történelem tanítását is meg kellett szerveznie 
az egyetemen. A PhD-jét, doktori disszertációját 1952-ben védte meg, Nati-
onal Classicism in Hungarian Literature (Nemzeti klasszicizmus a magyar 
irodalomban) címmel. Ez az első angol nyelvű disszertáció Angliában, amely 
a magyar irodalmat részletesen tárgyalja. Mértéktartó, higgadt tárgyalásmód-
ja, hatalmas ismeretanyagra alapozott józan ítéletei, valamint pártatlansága s 
egyben összefoglaló jellege következtében ez még mindig kitűnő bevezetőül 
szolgálhat a múlt század magyar irodalmába, s nemcsak a magyar ajkúak 
számára. Sajnálatos módon nyomtatásban nem jelent meg, a londoni egyetem 
központi könyvtárában, valamint az Országos Széchényi Könyvtárban azon-
ban hozzáférhető. Ami a tananyagokat illeti, figyelemre méltó az a Széche-
nyitől Illyésig terjedő válogatás a magyar irodalomból, amely Cushing szer-
kesztésében Hungarian Prose and Verse címmel látott napvilágot (Cushing, 

13 
1956) . A tömör és szellemes bevezető tanulmánnyal ellátott kötet részben 
az akkortájt nehezen hozzáférhető, nem egyszer hiányos magyar kiadásokat 
volt hivatott pótolni az egyetemi és magántanulásban, de maradandóságát, 
nélkülözhetetlenségét mi sem igazolja beszédesebben, mint az, hogy 1973-
-ban újra kiadták. A magyar nyelvvel s annak külföldön hiányosan ismert 
hátterével s rokonságával foglalkozik egyik legfontosabb fordítása - bár a 
fordításnál lényegesen nagyobb munkát végzett Cushing, amikor Hajdú Péter 
kiváló összefoglalását, a Finnugor népek és nyelvekci egy, a magyarról szóló 
fejezettel kiegészített változatban tolmácsolta (Hajdú-Cushing, 1975)14. E té-

114 



ren azóta sem jelent meg megbízhatóbb ismeretterjesztő munka az angolul 
tájékozódó művelt nagyközönség számára. 

George Cushing immár négy évtizede publikál hasznos, élvezetes cikkeket 
a legváltozatosabb témákról, az obi-ugor medvekultusztól kezdve Bajzán, 
Petőfin, Babitson, Illyésen keresztül a magyar desiderativi (a mehetnékem 
van típusú szerkezet) olvasmányos leírásáig. Ezeknek egy része az intézet 
már említett folyóiratában látott napvilágot. Ide sorolandók precíz, kitűnően 
betájoló elő- s utószavai is, pl. a George Szirtes-féle új Madách-fordításhoz 
(Madách-Szirtes, 1988)15, vagy Kosztolányi Nérójának újabb angol kiadásához 
(Kosztolányi-Fadiman/Szirtes, 1990)16. Hatalmas érdeklődési területről tanús-
kodnak ismertetései, melyek száma bizonyára jóval meghaladja a százat. 
George Cushing magyar-angol kulturális hidakat kiépítő munkásságát remek-
be szedett műfordításai tetőzik be. Számtalan kisebb-nagyobb elbeszélés és 
esszé mellett időtálló, veretes angolsággal tolmácsolta a Puszták népét, az 
Egri csillagokat, Illyés Petőfi-életrajzát, egy-egy kötetnyi Ady-prózát, Mó-
ricz-elbeszélést, Petőfi-anyagot, valamint a XIX. század előtti magyarorszá-
gi) irodalom gyöngyszemeit (néhol egyenesen latinból, Zrínyit pedig versbe 
szedve...)(Ld. Illyés-Cushing, 196717; Illyés-Cushing, 197318; Gárdonyi-Cu-
shing, 199119; Ady-Cushing, 197720; Móricz-Cushing, 198821; Petőfi-Köpec-

22 23 
zi, 1974 ; Klaniczay, 1985 ). Korunkban nincs ehhez mennyiségben és 
minőségben mérhető magyar-angol fordítói oeuvre. Kedvenc témái közé tar-
tozik azoknak a magyar-angol kapcsolatoknak a múltja, amelyeknek ő is 
szerves részévé vált. Dolgozatainak puszta fölsorolása meghaladná e cikk 
terjedelmét. 

A SSEES-ben ma már többen foglalkoznak a magyar stúdiumok egyéb 
ágazataival is. Az 1956-os forradalom után jött Angliába Péter László, aki 
még oxfordi doktorátusának beadása előtt érkezett Londonba 1963-ban, hogy 
az intézetben a magyar történelemmel foglalkozzék; így Cushing lemondha-
tott az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről. 1990 óta van rajta kívül még egy 
magyarul jól tudó történelemtanár az intézetben, Martyn Rady, aki disszer-
tációját Buda város középkori történetének szentelte ugyan, de előszeretettel 
foglalkozik minden közép- és kelet-európai ország történetével, a legújabb 
időkig. Régi szálak fűzik az intézethez George Schöpflint is, a Nyugatot 
alapító Aladár unokáját, aki a Londoni Egyetem egyik nagyobb, nemzetközi 
viszonylatban is elismert intézetének, a London School of Economics-nak is 
tanára. A társadalomtudomány tanszéken főleg a térség háború utáni fejlő-
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désével foglalkozik, különös tekintettel a nacionalizmusra. A tanítógárdáról 
szólva meg kell emlékezni arról az 1964 óta érvényben levő brit-magyar 
kulturális csereegyezményről, amelynek keretén belül olyan anyanyelvi lek-
torok segítségét élvezhette az intézet a gyakorlati nyelvtanítás terén, mint pl. 
Egri Péter irodalmár, Pálffy István és Csapó József debreceni anglisták, 
valamint Hajdú Mihály és Hollósy Béla nyelvészek. Végül pedig meg kell 
említeni, hogy az angol egyetemi szabályzatok megkövetelik, hogy minden 
végzős vizsgabizottságban részt vegyen legalább egy kívülálló: olyan, az 
egyetemeknek az illető tárgykörben elért eredményeit ismerő szakember, aki 
a tapasztalathoz, s a gyakorlathoz méri a végzős munkáját. Ennek a szép, 
angolos fair-play-t biztosító hagyománynak köszönhető, hogy sok kiváló 
szaktekintélyt vonhatott munkájába az intézet magyar vonatkozásban is: pl. 
Stephen Ullmannt, azaz a Gombocz-tanítvány Ullmann Istvánt, aki az álta-
lános jelentéstannak talán a legalaposabb művelője volt e században, az 
irodalomtörténész Czigány Lórántot (aki a SSEES-ben védte meg a később 
magyarul is megjelent PhD-jét (Czigány, 1976)24, vagy a magyarul is kitű-
nően tudó oxfordi történészt, Robert Evanst. E szaktekintélyek mintegy utó-
dainak tekinthetőek azoknak a tanároknak, tudósoknak, akik a második vi-
lágháború sürgő-forgó évei alatt alkalmi vagy sorozatos előadásaikkal hoz-
zájárultak az intézet eredményes tanítói munkájához: a remek Karinthy-for-

25 
dítása (Karinthy-Duckworth Barker, 1939) révén, életének kilencedik évti-
zedében újra ismertté vált Vernon Duckworth Barker, aki a harmincas évek 
magyar írógárdáját személyesen ismerte; a neves történész és publicista C. 
A. Macartney; a történész Marczali Henrik lánya, Marczali Pòli, aki nyelv-

tanárként tevékenykedett az intézetben; vagy - last but not least - Buday 

György. 

A kezdő diplomatervezetek kialakítására az ötvenes évek folyamán került 
sor: az intézet mindmáig az egyetlen Nagy-Britanniában, ahol lehetséges 
kizárólag magyarból első fokozatú BA (azaz Bachelor of Arts) diplomát 
szerezni. Természetesen magasabb fokozatok (MA, MPhil, PhD) is elérhetők. 
1967-re oly mértékben megnőtt a magyar iránt érdeklődők száma, hogy a 
lektor segítségével sem tudták megoldani a tanítási gondokat. Ezért az inté-
zet felvette a volt Cushing-tanítványt, az akkor épp finnugor témából ledok-
torált Michael Branch-ot tanársegédként, ó 1972-re egy finn diplomaterve-
zettel bővítette az intézet kutatási és oktatási területét, s erre a szakra azon-
nal át is tért (majd 1980-ban az egész intézet igazgatójává lett). Ekkor lépett 
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helyébe e sorok írója. S noha főleg magyar nyelvvel és irodalommal foglal-
kozom, a magyarországi angoltanulást is szolgálni kívántam, amikor a gene-
rikusan Országh-szótárnak nevezett magyar-angol kéziszótár teljesen új, 
1990-ben megjelent kiadását az Akadémiai Kiadó munkatársával, Magay Ta-
mással elkészítettem (maga Országh László 1984-ben bekövetkezett halála 
miatt ennek sajnos csak néhány kezdőbetűnyi anyagát nézhette át). Mivel 
Angliában az ún. személyre szóló professzorátus a kinevezettel együtt lesz 
nyugdíjas, amikor 1986-ban George Cushing a magyar stúdiumok első brit 
professzoraként nyugdíjba vonult, az intézet meghirdetett egy tanári állást. 
Ezt tölti be 1987 óta a jeles uralista, Daniel Abondolo, akinek a Magyaror-

26 
szágon megjelent doktori disszertációja (Abondolo, 1988) mindeddig a leg-
eredetibb s egyben a legigényesebb leírása a magyar flektáló morfológiának. 
Az irodalom területén különösen a nyelvi-formai kötöttségek mibenléte és 
kommunikatív értéke foglalkoztatja, s a legváltozatosabb nyelvekből vett pél-
dákkal színezett előadássorozatai (a metrikáról, népköltészeti alkotásokról) 
más tanszékek s intézetek diákjait is vonzzák. 

A magyar szak az intézet négy tanszéke közül a kelet-európai nyelvek és 
irodalmak tanszékéhez tartozik. Aki magyarból vagy főleg magyarból óhajt 
diplomát szerezni, az idejének nagy részét a nyelvtanulással, nyelvészettel és 
irodalommal tölti. Azonban nyelvóráira járhatnak más tanszékekről is. Az 
intézet rendelkezik még orosz, történelem és társadalomtudomány tanszékkel, 
de elvileg a Londoni Egyetem bármelyik intézetéből látogathatja bármelyik 
diák bármelyik SSEES-beli órát, előadást. A gyakorlatban ez kevéssé való-
sulhat meg a nagy távolságok, ütköző tanrendek, s újabban a laza föderációs 
szervezeten belül kialakult anyagi problémák miatt, tény azonban, hogy a 
háború alatt és azóta százával foglalkoztak a magyarral a Londoni Egyete-
men, kivált az esti tanfolyamon. Ez egészen a hatvanas évekig amolyan 
levelező tagozattal is szolgált, s fontos részét képezte a magyaroktatásnak. 

A diplomások száma az utóbbi években több okból is megcsappant, azon-
ban egyre nő azoknak a száma, akik legalább a magyar nyelvvel meg akar-
nak ismerkedni. Az érdeklődők között természetesen nagyrészt angol anya-
nyelvűeket találunk, de voltak már svéd, német és japán végzősök is. Ma-
gyarok és magyar hátterűek is akadnak bőven, kivált a diplomások között. 
Ezzel kapcsolatban megemlítendő, hogy a jó magyar nyelvtudás önmagában 
még nem elégséges a diplomára való felvételhez, hiszen ezen az alapon több 
millióan követelhetnék felvételüket a magyar szakra. Ugyanakkor az angliai 
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iskolákban nem tanított magyar nyelv teljes hiánya sem akadályozhatja meg 
a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő, a nyelvek iránt bizonyítottan 
fogékony, s egyéb tekintetben is ígéretesnek tűnő diák felvételét. Akár a 
többi humán tárgy (filozófia, történelem, más ritkább nyelvek) esetében, a 
magyar szak elvégzése sem garantál állást, bár a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a legtöbb, magyar diplomával rendelkező diák valamilyen formában 
mégis hasznosítani tudja a diplomatanfolyamon szerzett ismereteit életpályá-
jának egyik vagy másik, gyakran több szakaszában is. 

Az angol egyetemi rendszer egyik alappillérének még mindig a tanítás és 
a kutatás közötti szerves kapcsolat tekinthető. A magyar nyelv terén a tan-
széki csoport kutatásának középpontjában most is a szótárírás és -szerkesztés 
áll. A csoportban, számítógép segítségével most készül egy új típusú ma-
gyar-angol szótár, kifejezetten a magyarul tanulók számára. Ez az Országh-
-szótáraktól főleg abban különbözik, hogy sokkal több explicit információt 
tartalmaz a magyar nyelvről, mint amennyire egy magyar anyanyelvű szó-
tárhasználónak szüksége vagy igénye szokott lenni. Ugyanakkor az újabb 
rohamos fejlődésnek indult magyar nyelv mai anyagát még a legújabb ha-
gyományos magyar szótár sem képes számontartani (próbáljuk csak fellapoz-
ni az áfa szót bármelyik általános szótárban!). Ezért is fontos manapság az 
állandóan továbbszerkeszthető számítógépes szótárírás. Az új szótár gyakor-
lati ugyan, mégis több komoly elméleti kérdést kell tisztázni előállítása fo-
lyamán; ezeket a tapasztalatokat nemcsak a leendő angol-magyar változat-
ban, hanem az intézetben tanulmányozott-tanított többi nyelv tanulói szótá-
rának elkészítésekor is lehet majd hasznosítani. 

Terveinkben szerepel egy tudományos magyar stúdiumokkal foglalkozó 
központ létesítése, ahol egyrészt az angolul (is) beszélő nagyközönség szá-
mára szeretnénk megbízható szakmai szolgálatot, információkat nyújtani, 
másrészt a nemzetközi magyarságkutató központokkal szeretnénk fokozottab-
ban és hatékonyabban együttműködni. 
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