
Váradi Tamás 

Tájékoztató a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-
Európai Tanulmányok Intézetében (SSEES) folyó 

magyar szakos oktatásról 

Az Intézet szervezete: 

A Londoni Egyetem több mint 40 intézet laza föderációja. Ezek egyike 
a SSEES, mely négy egységre tagolódik: Orosz Tanszék, Társada-
lomtudományi Tanszék, Kelet-Európai Nyelvek és Irodalmak Tanszéke. A 
magyar nyelv és irodalom szak oktatása ez utóbbi tanszéken történik. Ma-
gyar témájú kurzusokat a történelem és a társadalomtudományi tanszékeken 
is meghirdetnek, másrészt a tanszékünk által tartott kurzusokat a SSEESS, 
sót az egész Londoni Egyetem más tanszékeiről jövő hallgatók is látogatják. 

A magyaroktatás helyzete Nagy-Britanniában 

A SSEES-ben több mint fél évszázada folyik rendszeres magyar oktatás, 
és jelenleg ez az egyetlen hely Nagy-Britanniában, ahol egyszakos magyar 
bölcsészdiplomát lehet szerezni. Középiskolában nem oktatják a magyar 
nyelvet, de egészen tavalyig a magyar nyelv szerepelt a középiskolai záró-
vizsgák választható tantárgyai között. Sajnos, tavaly gazdaságossági megfon-
tolásokból megszüntették a magyar nyelvi érettségi vizsgát. 

A felvételi eljárás 

Mint általában Nagy-Britanniában, a SSEES-ben sincs kifejezett felvételi 
vizsga. A pályázó hallgatójelöltek még télen, kora tavasszal elküldik felvételi 
kérelmüket, mely tartalmazza rövid önéletrajzukat, szándékukat és eddigi 
tanulmányi előmenetelüket. A pályázatot mérlegelve a Tanszék magyar sza-
kos oktatói felvételi beszélgetésre hívják be mindazokat a jelentkezőket, akik 
ígéretesnek mutatkoznak, és személyes megjelenésük nem ütközik gyakorlati 
akadályokba. A kollégák nagy hangsúlyt fektetnek az előzetes személyi be-
szélgetésre. 
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Talán meglepően hangzik, de a gyakorlati magyar beszédkészség kívána-
tos ugyan, de se nem elégséges, se nem szükséges feltétele a felvételnek. 
Nem lehet ugyanis megkövetelni az előzetes nyelvtudást a középfokú okta-
tás, és most már a vizsgalehetőség teljes hiányában. Ugyanakkor a Tanszék 
igen gondosan ügyel a képzés szakmai színvonalára, a jelentkező hallgatónak 
eredeti érdeklődése mellett azt kell demonstrálnia, hogy egyetemi stúdiumok 
folytatására képes. 

A hallgatók 

A magyar képzésben részesülők két csoportra oszthatók. Megkülönbözte-
tett figyelmet kapnak természetesen a magyar szakos diplomát szerezni óhaj-
tó hallgatók. A hallgatók másik, népesebb csoportja vendéghallgató: a 
SSEES vagy esetleg más londoni egyetemi intézet tanszékéről. Ezek legna-
gyobb része a SSEES Társadalomtudományi Tanszékén ún. jelenkori kelet-
-európai tanulmányokat folytat, másik részük történész szakos, de például a 
King's College egy jogászhallgatója is szorgalmas látogatója óráinknak. 

A képzés tartalma 

A SSEES-ben folyó magyar képzést legjobban az jellemzi, hogy rendkívül 
„testreszabott". Ez részben am úgyis az angol felsőoktatási rendszer sajátja, 
itt azonban szükségszerűség is a viszonylag alacsony hallgatói létszám, de 
még inkább a rendkívüli módon eltérő igények, érdeklődés valamely nyelvi, 
szakmai háttér miatt. 

Az alábbi terv nem tekinthető hagyományos értelemben vett tanmenetnek, 
inkább egy olyan tág keretnek, mely meghatározza, hogy a diploma eléré-
séhez szükséges képzettséget a kurzusok milyen kínálatából lehet megszerez-
ni. Az egy adott évben tartott kurzusokat a hallgatók igényei szabják meg. 

A magyar szakos bölcsészdiploma eléréséhez a 4 éves képzési idő alatt 
12 tanegységet (course units) kell elvégezni. Az alábbi táblázat azt mutatja, 
hogy ezt milyen sorrendben, és milyen kurzusok közül lehet választani. 

A magyar szakos oktatók 

A magyar szakos bölcsészképzést alapvetően két SSEES oktató és a min-
denkori magyar lektor látja el. A két kolléga bemutatása előtt meg kell 
említeni Cushing professzor nevét, aki a közelmúltban nyugdíjba vonult, de 
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több mint negyven éven át kiemelkedő egyénisége volt a magyar stúdiumok-
nak. Külső vizsgáztatóként jelenleg is közreműködik a tanszék munkájában. 

Dr. Daniel Abondolo 

A Yale egyetemen végzett nyelvész, a Columbia egyetemet szerzett Ph.D. 
fokozatot a magyar morfológiáról írt disszertációjával, melyet az Akadémiai 
Kiadó is megjelentetett angol nyelven. 1987 óta tanít a tanszéken. 

Érdeklődési területe: a magyar nyelvtan, az uráli nyelvek fonológiája és 
morfológiája, metrika, népköltészet. 

Peter Sherwood 

Cushing professzor tanítványaként a SSEES-ben szerzett diplomát, és 
1972 óta itt tanít. Remek szervező, sokoldalú egyéniség. Rendszeresen pub-
likál ismertetéseket a Times Literary Supplement-ben. Jelenleg egy külföldi-
eknek szánt magyar-angol szótáron dolgozik. 

Érdeklődési területe: Általános nyelvészet, obi-ugor tanulmányok, magyar 
nyelv és irodalom, magyar-angol kapcsolatok. 

Év Tanegység Választható kurzusok 
1 3 Magyar nyelvgyakorlat (intenzív) 

Magyar kultúra 
2 3 Magyar nyelv 1 

1 tanegység az A tanegységkörből 
1 tanegység a B tanegységkörből 

3 

4 

6 

Magyar nyelv 2 (harmadéveseknek) 
Magyar nyelv 3 (negyedéveseknek) 
3 tanegység az A vagy B tanegységekből 
1 tanegység tetszőlegesen választható a 
SSEES-ben vagy a Londoni Egyetem 
más intézményeiben kínált kurzusok 
közül. 
Legfeljebb 2 tanegység még nem 
kötelező jelleggel szerepelhet a kurzusok 
között. 
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„A" tanegységkör 
Jelenkori magyar nyelv 
Magyar nyelvtörténet 
Bevezetés az obi-ugor tanulmányokba 
Bevezetés az uráli népek tanulmányozásába 
Magyar metrika európai kontextusban 
*Magyar nyelvészeti témák 

„B" tanegységkör 
Bevezetés a magyar irodalomba 
A magyar irodalom története 1772-ig 
A magyar irodalom 1772 és 1867 között 
Mai magyar irodalom 
•Magyar irodalmi témák 

*(A tárgyévben meghirdetett kínálatból választható) 


