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D
ebrecenin ja Jyväsky-
län kaupunkien ku-
ten myös Debrecenin 
yliopiston ja Jyväsky-
län yliopiston väliset 
suhteet ulottuvat vuo-
sikymmenien taakse, 
mutta kansainvälisessä 

mittakaavassa merkittäväksi yhteistyö kehittyi vas-
ta Aino Sallisen rehtorikaudella. Suhteet ovat sy-
ventyneet Jyväskylän yliopiston hungarologian op-
piaineen kehittämisen kanssa: opiskelija- ja opet-
tajavaihdon sekä kahdenvälisten sopimusten ja yh-

SukuLaiSkanSan 
tervehDyS

teisten tutkimushankkeiden ansiosta Jyväskylä on 
noussut yhdeksi merkittävimmistä kansainvälisistä 
yhteistyökumppaneistamme.

Rehtori Sallinen osallistui vuosia sitten opis-
kelijana Debrecenin kesäyliopiston unkarin kielen 
kurssille. Vuodesta 1994 lähtien hän on yliopis-
ton rehtorina vieraillut usein Unkarissa ja erityisesti 
Debrecenissä. Hän on mm. tavannut kolme maam-
me presidenttiä sekä vieraillut yliopistossamme 
vuonna 2004 rehtoridelegaation puheenjohtaja-
na ja vuonna 2006 kansainvälisen hungarologian 
kongressin merkeissä. Erityisen merkillepantava oli 
rehtori Sallisen vierailu vuonna 2009, jolloin hänet 

István Fábián
Debrecenin yliopiston rehtori

nimitettiin Debrecenin yliopiston kunniatohtoriksi 
kahden vuosikymmenen aikana suoritetun tieteel-
lisen työn ja hungarologian oppiaineen kehittämis-
työn johdosta.

Jyväskylän ja Debrecenin yliopistojen välis-
ten suhteiden kehittyminen näin korkealle tasolle 
sekä suomen kielen opetuksen lisääntyminen De-
brecenissä ja unkarin kielen opetuksen kehittämi-
nen Suomessa ovat pitkälti rehtori Sallisen ansiota. 
Näihin hankkeisiin luo tuonnempana yksityiskoh-
taisen katsauksen Sándor Maticsák, Debrecenin 
yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen johtaja, 

joka on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa vie-
railevana unkarin kielen lehtorina ja vierailevana 
professorina. Maticsák osallistui alkuaikoina aktii-
visesti hungarologian opintokokonaisuuden kehit-
tämiseen Jyväskylässä.

Arvoisa rehtori, kiitämme tähänastisesta yhteis-
työstä ja monen vuosikymmenen työstä, jota olette 
tehnyt suhteidemme kehittämiseksi. Toivotamme 
teille paljon onnellisia ja vireitä vuosia ja toivomme 
Teidän jatkossakin kunnioittavan yliopistoamme 
vierailuillanne! 

István Fábián

istván Fábián

Sándor Maticsák
Debrecenin yliopiston 
suomalais-ugrilaisen laitoksen 
johtaja
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Suhteet JyväSkyLän 
yLiopiStoon
aino SaLLiSen rooLi JyväSkyLän 
yLiopiSton hungaroLogian 
oppiaineen kehittämiSeSSä

p
aavo Nurmesta, yhdeksänkertai-
sesta olympiamitalistista ja Suo-
men kaikkien aikojen menesty-
neimmästä urheilijasta, sanotaan, 
että hän ”juoksi Suomen maail-
mankartalle”. Jos Debrecenin yli-
opiston opiskelijoilta tai opettajil-
ta olisi 1980-luvun alussa kysytty, 

missä on Jyväskylä, he olisivat – suomen kielen tai 
maantieteen opiskelijoita lukuun ottamatta – luul-
tavasti vain katsoneet hämmentyneinä tai vielä-

pä kysyneet, mitä sellainen hassu sana tarkoittaa  
(siitäkin huolimatta, että monet olivat jo tuolloin 
päätyneet tuohon pohjoiseen pikkukaupunkiin 
Suomen ystävyyspiirien ja ystävyyskaupunkitoi-
minnan järjestämissä vaihto-ohjelmissa). Vuositu-
hannen taitteessa tilanne muuttui perusteellisesti: 
Jyväskylästä tuli yksi ulkomaille lähtevien opiske-
lijoiden lempikohteista, ja etenkin humanistisen 
tiedekunnan opettajakunnasta monet olivat siellä 
jo käyneetkin tai ainakin valmistelivat innokkaasti 
matkaansa kansainvälistymisen huumassa. Tämän 

kaiken huomioon ottaen ei ole liioittelua sanoa, 
että Aino Sallinen oli se, joka parissa vuosikymme-
nessä taikoi karttaan Jyväskylää merkitsevästä pik-
kupisteestä silmiinpistävän suuren pallukan. Hän 
piirsi Jyväskylän yliopiston kansainvälisen tiedeyh-
teisön kartalle.

Kuinka sitten näiden kahden yliopiston väliset 
suhteet muotoutuivat? Mitkä olivat yhteistyön kul-
makivet? Millainen oli rehtori Sallisen rooli tässä 
toiminnassa? Seuraavassa pyrin vastaamaan näi-
hin kysymyksiin hungarologia-suhteiden jälkiä 
seuraten.

Suomea unkarissa, 
unkaria Suomessa

Unkarissa suomen ja Suomessa unkarin kieli on 
saanut opetuksessa paljon tärkeämmän aseman 
kuin näiden kielten puhujamääristä voisi odottaa. 
Tälle löytyy syynsä kielisukulaisuudesta. Yliopis-
tojen unkarin kielen opiskelijat perehtyvät kieli-
historian kursseilla myös historiallis-vertailevaan 
suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen ja opis-
kelevat yhden lukukauden ajan jotain suomalais-
ugrilaista kieltä – joka Unkarissa hyvin usein on 
suomi. Kaikissa Unkarin suurissa tiedeyliopistoissa 
saattoi ennen opiskella sivuaineena Suomen kieltä 
ja kirjallisuutta tai suomalais-ugrilaista kielentutki-

musta. Bolognan prosessin omaksuneista Unkarin 
yliopistoista kolmessa on toimiva suomalais-ugri-
laisen kielentutkimuksen oppiaine, jossa voi suo-
rittaa myös maisteriopinnot. Lisäksi yhdessä buda-
pestilaisessa ja yhdessä debreceniläisessä lukiossa 
voi opiskella suomea ja suorittaa sen ylioppilaskir-
joituksissa.

Monissa Suomen yliopistoissa suomen kielen 
opintokokonaisuuteen kuului pitkään pakollinen 
unkarin kielen alkeiskurssi, jolla opiskelijat pe-
rehtyivät kielen rakenteseen ja Unkarin historiaan 
sekä ottivat ensimmäiset askeleet unkarin kielen 
käytössä ja saivat perustiedot maantuntemuksesta. 
Nykyään unkaria voi opiskella sivu- tai pääaineena 
useassa yliopistossa, ja kahdessa suomalaisessa lu-
kiossa opetetaan unkarin kieltä.

Yliopistotasoista suomen ja unkarin opettamista 
vieraana kielenä yhdisti pitkään molemmille hyvin 
tyypillinen piirre: sukukietä opetettiin suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen osana (näin on pai-
koin edelleen).

Unkarissa ensimmäinen suomalais-ugrilainen 
laitos perustettiin Budapestiin vuonna 1872, jolloin 
József Budenz nimitettiin hoitamaan oppituolia. 
Ensimmäinen suomen kielen lehtori saapui 1943. 
Vuonna 1946 opetus katkesi pitkäksi aikaa, mutta 
vuonna 1959 uudelleen solmitut Suomen ja Un-
karin väliset kulttuurisuhteet mahdollistivat myös 

Sándor maticsák
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lehtorin toimenkuvan kehittämisen: siitä lähtien 
pääkaupungissamme on keskeytyksettä työsken-
nellyt suomen kielen lehtori, jonka työtä täyden-
tämään on 1980-luvulta alkaen kutsuttu vierailevia 
professoreita.

Debrecenissä suomea on opetettu vuodesta 
1914 lähtien, ja unkarin kielen laitoksesta riippu-
maton itsenäinen suomalais-ugrilainen laitos pe-
rustettiin vuonna 1952. Ensimmäinen suomen kie-
len lehtori aloitti työnsä vasta vuonna 1971, mistä 
lähtien lehtoreita on ollut jatkuvasti. 1990-luvulta 
alkaen laitoksella on työskennellyt myös vierailu-
luennoitsijoita pitämässä lukukauden mittaisia tai 
lyhempiä kursseja eri tieteenaloilta.

Szegedissä suomea on opetettu yliopiston pe-
rustamisesta lähtien. Itsenäinen suomalais-ugrilai-
nen laitos perustettiin vuonna 1959, ja ensimmäi-
nen suomen kielen lehtori aloitti työnsä vuonna 
1975. Pécsiin suomalais-ugrilainen laitos perustet-
tiin virallisesti 1988, mutta suomea opetettiin siellä 
yliopistoa edeltäneessä korkeakoulussa jo 1970-lu-
vulla. Sielläkin on toiminut suomen kielen lehtori 
jo parikymmentä vuotta. Tämän lisäksi myös Län-
si-Unkarin yliopistossa Szombathelyssä ja Piliscsa-
bassa sijaitsevassa Péter Pázmányin katolisessa yli-
opistossa on suomen kielen opetusta.

Kokoavasti voidaan todeta, että Unkarin kor-
keakouluissa suomen kielen opetusta annetaan 

poikkeuksetta suomalais-ugrilaisissa (tai unkarin 
kielen) laitoksissa, ja siksi opetus on kielitiedepai-
notteista.

Suomessa unkarin kieltä voi tällä hetkellä opis-
kella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Turussa ja 
Jyväskylässä (muista yliopistoista Oulussa, Tam-
pereella ja Joensuussa unkarin kieltä opetetaan on 
yksittäisinä kursseina). Helsinki ja Turku edustavat 

”perinteisiä” unkarin kielen opetuspisteitä, kun taas 
Jyväskylässä oppiaine on muodostettu modernim-
min keinoin.

Helsingissä unkarin kielen säännöllinen ope-
tus käynnistyi jo 1800-luvun lopulla. Unkarin kie-
len lehtorin virka perustettiin 1925 ja Unkarin val-
tion virallinen edustusto 1928. Sen jälkeen seuraa-
vaa isompaa harppausta saatiinkin odottaa lähes 
puoli vuosisataa. Käänteentekevä päätös oli unka-
rin kielen vierailevan professorin viran perustami-
nen 1983. Unkarin kielen oppiaineen toiminta al-
koi 1985 sivuaineena, ja vuonna 1990 Unkarista tuli 
myös pääaine. Unkarin kielen opetus on Helsingin 
yliopistossa aina edustanut myös suomalais-ugri-
laisen kielentutkimuksen osa-aluetta, rakenteelli-
sesti se kuuluu suomalais-ugrilaisen laitoksen toi-
mintaan, ja opetus on kielitiedekeskeistä.

Turussa voidaan katsoa unkaria opetetun aina 
1920-luvulta asti. Turun yliopistossa unkarin kielen 
ja kulttuurin opetus kuuluu suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen oppiaineeseen. Laitoksella on 
vuodesta 1966 ollut unkarin kielen lehtori. Leh-
torin toimenkuvaan kuuluu kieliopetuksen lisäksi 
myös unkarilaisen kirjallisuuden ja kulttuurihisto-
rian opettaminen (laitoksella ei ole unkarin kielen 
vierailevaa professoria).

Jyväskylä ja hungarologia
Maan kolmannessa unkarin kielen opetuspistees-
sä Jyväskylässä opetuksen taustat poikkeavat edel-
lisistä huomattavasti. Jyväskylä voi hyvin ylpeillä 
vakavasti otettavalla ”unkarilaistaustallaan”. Jo en-
nen toista maailmansotaa ja sen jälkeen useampi-
kin unkarilainen kielitieteilijä (György Lakó, István 
Papp, Béla Kálmán) piti siellä säännöllisesti ke-
säyliopiston kursseja. Yliopiston edeltäjässä kas-
vatusopillisessa korkeakoulussa pidettiin unkarin 
kielen kursseja vuoteen 1966 asti, ja vuodesta 1968 

– nyt jo yliopistossa – unkarin kielen opetus on ol-
lut säännöllistä. Lehtorin virka perustettiin vuonna 
1975, ja vuosituhannen vaihteeseen saakka lehto-
rit työskentelivät nimenomaan suomen kielen lai-
toksessa. Jyväskylässä ei ole suomalais-ugrilaisen 
kielentutkimuksen oppiainetta. Suuri käännekohta 
unkarin kielen opetuksen edistämisessä oli vuosi 
1989, jolloin Budapestin yliopiston entinen vieraile-
va professori Tuomo Lahdelma onnistui Hampurin 

yliopiston professorin Holger Fischerin avustuksel-
la perustamaan hungarologian oppiaineen.

Kiinnostus unkarin kieltä kohtaan kasvoi myös 
kielitiedetttä edustavan laitoksen ulkopuolella: en-
simmäisenä mainittakoon Matti Vainion johtama 
musiikkitieteen laitos, jonka suojissa perustettiin 
1980-luvulla Kodály-keskuksen nimeä kantava un-
karilaisen musiikin tutkimuskeskus. Lisäksi myös 
kirjallisuuden ja etnologian laitoksilla on ollut run-
saasti kontakteja Unkariin.

Näin ollen ei ollut sattumaa, että vuonna 1989 
kuusi laitosta – suomen kielen, kirjallisuuden, his-
torian, taidehistorian, etnologian ja musiikkitieteen 
laitokset – loivat yhteistyönsä tuloksena hungaro-
logian oppiaineen, jonka tavoitteena on Unkariin 
ja unkarin kieleen liittyvän tutkimus- ja opetustyön 
kehittäminen. Merkillepantavaa on, että oppiaine 
ei syntynyt yksin suomen kielen laitoksen piiristä, 
vaan kyseessä on alusta alkaen ollut usean laitok-
sen yhteinen, laaja-alainen kulttuurioppiaine, jossa 
kielenopetuksen ja kielitieteen rinnalla myös mo-
net muut humanistiset tieteet ovat tärkeässä ase-
massa. Kuvaavaa on myös, ettei kyse ollut ylhäältä 
säädetystä järjestelystä, vaan aloite tuli tiedekun-
nalta itseltään, ilman byrokraattisia esteitä ja han-
kalia päätösprosesseja.

Oppiaineen menestyksen takasi se, että hun-
garologiasta tehtiin vuonna 1990 sivuaine ja 1994 
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pääaine. Tässä ei olisi onnistuttu, ellei vuonna 1992 
rehtoriksi nimitetty Aino Sallinen olisi heti alussa 
nähnyt oppiaineen hyviä puolia. Oli valtavan suu-
ri onni, että uusi hungarologian oppiaine perus-
tui juuri niiden kolmen kulmakiven varaan, jotka 
myös Sallisen tiedepoliittisessa ohjelmassa olivat 
etusijalla. Nämä kolme kulmakiveä ovat kansain-
välisyys, tieteidenvälisyys ja pyramidirakenteinen 
opetus.

avainsanana kansainvälisyys
Rehtori Sallisen toiminnan kenties tärkein valtti – 
ainakin ulkopuolisen silmin toisesta maasta katsot-
tuna – on ollut kansainvälisyys. Vielä 1980-luvun 
lopulla Jyväskylän yliopistossa opiskeli vain joita-
kin ulkomaalaisia opiskelijoita, mutta vuosituhan-
nen taitteessa yliopistolla oli yhteistyökumppanei-
na jo yli 300 ulkomaista yliopistoa. Nykyään kam-
puksen läpi ei enää voi kävellä törmäämättä ryh-
mään ulkomaalaisia opiskelijoita. Eurooppalaiset 
ja valtameren takaa saapuneet opiskelijat, olivatpa 
he sitten humanisteja, matemaatikkoja, viestinnän 
opiskelijoita tai liikuntatieteen opintojen suorittajia, 
saapuvat joka lukukauden alussa suurin joukoin tä-
hän kaupunkiin, jossa vielä runsaat 40 vuotta sitten 
toimi vain arvostettu korkeakoulu. Nykyään kau-

punki kantaa täysin oikeutetusti ylpeää yliopisto-
kaupungin nimeä.

Myös hungarologian opetus on alusta asti so-
vitettu tähän muottiin, vaikka ensisilmäyksellä ti-
lanne tuntui paradoksiselta: kuinka voimme tehdä 
kansainvälistä esimerkiksi János Aranyin runojen 
tai keskiaikaisen unkarin kielen tutkimisesta? Sekä 
Tuomo Lahdelma että hänen unkarilaiset kollegan-
sa myönsivät, että jos unkarilaiset tutkijat ja opet-
taivat puhuvat unkarilaisista teemoista Unkarista, 
puhetta on vaikea kohdistaa kovin kansainvälisel-
le yleisölle. Tästä syystä Jyväskylän hungarologit 
ovatkin järjestäneet useita hungarologian eri osa-
alueiden konferensseja, joihin on kutsuttu paitsi 
unkarilaisia ja suomalaisia myös keskieurooppa-
laisia alan merkittäviä tutkijoita, ja konferenssin 
aineisto on julkaistu usealla eri kielellä. Tässä mie-
lessä tärkeässä asemassa oli ensimmäisen kerran 
vuonna 1993 julkaistu Hungarologische Beiträge 

-niminen kausijulkaisu, jonka 18 numerossa ilmes-
tyi lukuisia vieraskielisiä artikkeleita. – Kansainvä-
lisyyden huippu saavutettiin vuonna 2001 järjeste-
tyssä hungarologian maailmankongressissa (täs-
tä tarkemmin tuonnempana). Tiivistetysti voidaan 
sanoa – ellei se tunnu liioittelulta –, että Jyväskylän 
yliopisto kansainvälistyi samanaikaisesti hungaro-
logian oppiaineen rajoja rikkovan nousun kanssa.
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tieteidenvälisyys
Koulutuksen toinen kulmakivi on tieteidenvä-
lisyys ja monitieteisyys. Hungarologian oppiai-
ne uusine voimavaroineen ponnahti 1990-luvun 
alussa kansainväliseen tietoisuuteen ennen kaik-
kea Tuomo Lahdelman ja Holger Fischerin suun-
nitteleman rakennemuutoksen ansiosta. Tuolloin 
hungarologia irrotettiin perinteisistä raameistaan  
(siihen saakka unkarin kieleen ja kulttuuriin oli pe-
rehdytty mansin kielen ja historiallis-vertailevan 
suomalais-ugrilaisen äänneopin kautta) ja kuuden 
laitoksen yhteistyönä opinnoille luotiin täysin uu-
denlainen rakenne. Uusi opiskelumuoto tuli äkkiä 
opiskelijoiden keskuudessa hyvin suosituksi: his-
torianopiskelijan ei tarvinnut opiskella kielihisto-
riaa eikä kirjallisuustieteilijän perehtyä fennougris-
tiikkaan. Yhteistä kaikille oli kuitenkin velvollisuus 
ja mahdollisuus opiskella unkarin kieltä. Hunga-
rologian opiskelijoiden määrä lisääntyi valtavas-
ti: 1990-luvun puolivälissä oppiaineen pariin ha-
keutui 40 – 50 opiskelijaa, jotka suorittivat opinnot 
erinomaisin arvosanoin ja loivat oppiaineen ym-
pärille innostuneenilmapiirin. Kuuden laitoksen 
ja kuuden tieteenalan keskinäinen yhteistyö lisäsi 
myös opettajien ja tutkijoiden intoa, mikä ilmeni 
lukuisten konferenssien järjestämisenä, niiden tu-
losten julkaisemisena ja tieteellisen yhteistyön ko-
henemisena.

Meille erityinen ilonaihe on, että tämän mo-
nitieteisen oppiaineen lippulaivana toimi juu-
ri Debrecenin yliopisto. Sen jälkeen kun lehtorei-
ta on vuodesta 1975 lähtien lähetetty maailmal-
le, kymmenen unkarin kielen lehtoria on palvel-
lut Jyväskylän yliopistossa (Antal Kiss 1975 – 81, 
László Keresztes 1981 – 84, Antal Kiss 1984 – 85, 
Ágnes Kornyáné Szoboszlay 1985 – 89, Pál Var-
ga 1989 – 92, Sándor Maticsák 1992 – 96, Katalin 
Sipőcz 1996 – 1999, Ágnes Szabó 1999 – 2002, Ág-
nes Pasztercsák 2002 – 06, Orsolya Fábián 2006 – 08, 
Gergely Dusnoki 2008 – 11); vain szegediläinen Ka-
talin Sipőcz on katkaissut debreceniläisten hege-
monian. Ei siis ole sattumaa, että juuri kielitiede on 
yksi tärkeimmistä toiminta-alueista. 1990-luvulla 
sen tunnusmerkeiksi nousivat lukuisat konferens-
sit ja julkaisut, ensi sijassa kontrastiivisen kielentut-
kimuksen ja kielenoppimisen alalta. Kaikkia yhdis-
ti vuonna 2001 Jyväskylässä järjestetty Magyar mint 
idegen nyelv [Unkari vieraana kielenä] -symposiumi. 
Kyseisestä aiheesta – suomesta vieraana kielenä – 
on Debrecenissä vakaat perinteet, sillä sekä László 
Keresztes että Sándor Maticsák ovat kirjoittaneet 
oppikirjoja ja kielioppeja. Tässä yhteydessä on vält-
tämätöntä todeta myös, että piakkoin julkaistavan 
suomi-unkari-sanakirjan toimitustyön keskuspaik-
ka on Jyväskylä, kun taas tähänastisten sanakirjo-
jen toimittajista suuri osa on debreceniläisiä: István 

Pappin, László Jakabin ja István Nyirkosin sanakir-
jat ovat meidän päiviimme asti olleet osa opiskeli-
joiden käsikirjastoa. 

Professori Tuomo Lahdelma on unkarilaisen 
kirjallisuuden tunnetuimpia ja tunnustetuimpia 
ulkomaisia tulkitsijoita ja tutkijoita. Hänen moni-
kymmenvuotisen työnsä tuloksena Jyväskylästä on 
tullut yksi tärkeimmistä unkarilaisen kirjallisuuden 
tutkimuksen ja kääntämisen toimipisteistä. Lahdel-
man kääntäjäntaidot tunnustetaan laajalti, ja hänen 
suomennoksinaan on ilmestynyt useita unkarilai-
sia runoteoksia ja romaaneita. Professori Lahdelma 
on kasvattanut joukon ammattilaisia, jotka kyke-
nevät jatkamaan laadukasta käännöstyötä hänen 
suuntaustensa mukaan tulevaisuudessakin. Kirjal-
lisuustieteeseen liittyvät suhteet ovat Jyväskylän ja 
Debrecenin välillä erinomaiset. Professorimme Pál 
Varga ja István Dobos ovat jo parikymmentä vuot-
ta toimineet toistuvasti vierailevina professoreina ja 
luennoitsijoina sekä tohtorinväitösten vastaväittäji-
nä Jyväskylässä. Heidän työnsä merkitystä todistaa 
pitkä rivi julkaisuja ja konferensseja.

Niin ikään historiantutkimuksessa Jyväskylän 
ja Debrecenin välinen yhteistyö on toiminut hyvin. 
Anssi Halmesvirta on ollut vierailevana professori-
na Debrecenin yliopistossa. Useiden Unkaria kä-
sittelevien kirjojen ja lukuisten muiden julkaisujen 
ohella erityisesti mainitsemisen arvoisia ovat hänen 

toimittamansa Finnország története [Suomen his-
toria] ja vuoden 2012 aikana ilmestyvä Finnország 
kultúrtörténete [Suomen kulttuurihistoria]. Molem-
mat teokset ovat valmistuneet Debrecenin yliopis-
ton suomalais-ugrilaisen laitoksen opettajien ja op-
pilaiden kääntäminä, ja kustantajana on Debre-
cenin yliopistopaino. Löyhästi aiheeseen kytkeytyy 
myös politiikantutkija Heino Nyyssösen elämän-
työ. Hänen vuonna 1956 ilmestynyt teoksensa kä-
sittelee Unkarin kansannousua; se julkaistiin sar-
jassa Hungarologische Beiträge. Yhteistyön uusimpa-
na muotona mainittakoon näiden kahden yliopis-
ton yhteinen konferenssisarja.

Jyväskylän yliopiston kansatieteen laitoksen 
suhteet Debreceniin kantavat kauas: jo 1990-lu-
vulla kansatieteen professori Elek Bartha teki usei-
ta ammatillisia vierailuja Jyväskylään. Myös Matti 
Vainion merkittävät musiikkitieteen kontaktit toi-
mivat hyvin aina vuosituhannen vaihteeseen saak-
ka (Vainio on Kodály-keskuksen perustaja), minkä 
jälkeen ne parin vuoden taantuman jälkeen jälleen 
elpyivät. Dekaani Mihály Duffekin aloitteesta moni 
englanninkielisen väitöskirjan kirjoittanut Debre-
cenin yliopiston musiikkitieteellisen tiedekunnan 
jatko-opiskelija on väitellyt tai väittelee lähiaikoina 
Jyväskylässä.

Yliopistojen väliset sopimukset, kuten Erasmus-
apuraha sekä MÖBin ja CIMOn apurahat, ovat an-
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taneet monille tutkijoille ja opettajille mahdollisuu-
den työskennellä eri pituisia jaksoja toisessa yli-
opistossa. Toivomme näiden kontaktien jatkuvan 
tulevaisuudessakin yhtä intensiivisinä ja yhtä kor-
keatasoisin tuloksin.

verbintaivutuksesta diplomatiaan
Kolmas kulmakivi on pyramidi-ilmö eli tutkinto-
rakenteen monikerroksisuus. Kuten edellä mainit-
sin, 1990-luvulla Jyväskylän hungarologian ohjel-
man modernius ja vanhojen perinteiden romutta-
minen eivät lisänneet unkarin kielen opiskelijoiden 
määrää vain lingvisti-fennougristien keskuudessa, 
vaan hungarologiasta innostuivat monet muutkin, 
joita kiinnosti rautaesiripun murtumisen jälkeen 
jännittäväksi muuttunut keskinen Itä-Eurooppa. 
Hungarologian oppiaineeseen hakeutui historian 
ja valtiotieteiden opiskelijoita enemmän kuin Jy-
väskylässä tai missään pienemmistä eurooppalai-
sista yliopistoista oli koskaan aiemmin nähty. Näi-
tä eri oppiaineiden piiristä ilmestyneitä opiskeli-
joita kiinnosti alueemme nykyisyys ja lähihistoria 
sekä muotoaan hakeva uusi poliittinen rakenne, 
mihin luonnollisesti yhdistyi myös kiinnostus un-
karin kieltä kohtaan.

1990-luvun puolivälissä hungarologiaa opis-
keli lähes 50 opiskelijaa, ja opiskelijamäärä kasvoi 

yhä. Monet heistä valmistuivat tohtoreiksi ja aloit-
tivat vakavasti otettavan (osalla heistä hungaro-
logiaan liittyvän) tieteellisen uran. Osa hyödynsi 
taitojaan diplomaattiuran luomisessa; esimerkiksi 
Budapestin Suomen suurlähetystön työntekijöistä 
2 – 3 on jatkuvasti ollut Jyväskylän yliopiston kas-
vatteja. Vuosien mittaan muualla maailmassa in-
nostus ja kiinnostus rautaesiripun takaisia maita 
kohtaan on laskenut ja samalla myös kiinnostus 
unkarin kieleen vähentynyt, mutta suomalaisten 
unkarin kieltä kohtaan osoittama sympatia ei ole 
vielä tähän päivään mennessä lopahtanut. Vuosi-
tuhannen vaihteessa Jyväskylässä työskentelevien 
opettajien keskuudessa oli tapana sanoa, että asu-
kasmäärään nähden unkarin opiskelijoiden määrä 
oli siellä suurin koko maailmassa. Nämä tilastot ei-
vät tietenkään rajoittuneet vain tieteelliseen koulu-
tukseen osallistuviin opiskelijoihin, vaan lukuihin 
sisältyivät myös verbintaivutusta kiireellä pänttää-
vät postinjakajat tai unkarilaisia pipareita paistele-
vat eläkeläisrouvat...

Hungarologian opiskelijoista on tullut Debre-
cenin kesäyliopiston vakiovieraita, joista osa on pa-
lannut sinne kerta kerran jälkeen. Heidän taito-
jensa syventämiseen kaksi- tai neliviikkoinen ke-
säyliopisto on ollut tehokas keino. Todella tärkeän 
sysäyksen antoi kuitenkin tammikuussa 1994 alle-
kirjoitettu kahdenvälinen vaihtosopimus (Suomes-

sa sopimuksen solmi rehtori Sallinen ja Unkarissa 
silloinen rehtorimme Zoltán Abádi Nagy), jonka 
rajoissa saatiin mahdollisuus lähettää kaksi vaihto-
opiskelijaa Suomeen joka lukukausi. Tämä kontak-
ti osoittautui alusta alkaen toimivaksi: se takasi ja 
takaa edelleen loistavat mahdollisuudet kielitaidon 
hiomiseen sekä Unkariin saapuville suomalaisopis-
kelijoille (jotkut heistä ovat osallistuneet laitoksel-
lamme myös suomen kielen ja kirjallaisuuden ope-
tukseen) että toiseen suuntaan matkaaville unka-
rilaisille. Se, että yliopistossamme aiemmin toteu-
tetun viisivuotisen opintokokonaisuuden ja nyt 
taas Bolognan prosessin mukaisen kokonaisuuden 
puitteissa suomen kieli on saavuttanut suuren suo-
sion, perustuu pitkälti houkuttelevaan ja ammatil-
lisesti erittäin hyödylliseen apurahajärjestelmään.

Rehtori Sallinen oli tästä kaikesta tietoinen ja 
tämän kaiken huomioiden allekirjoitti maaliskuus-
sa 2004 uuden sopimuksen (sopimuksen unkarilai-
sena osapuolena rehtori László Imre), johon sisältyi 
kolmen vaihto-opiskelijan lähettäminen lukukau-
sittain. Marraskuussa 2009, jolloin Sallinen myös 
nimitettiin kunniatohtoriksi, solmittiin jälleen so-
pimus – tällä kertaa rehtori László Fésüsin kanssa 

–, jossa sovittiin kahden vaihto-opiskelijan lähettä-
misestä vuosittain.

Kevätlukukausien 2004 ja 2012 välillä yliopis-
tostamme on lähtenyt yhteensä 43 opiskelijaa lu-

kukaudeksi vaihtoon Jyväskylään, osa kahdenvä-
liseen vaihtoon ja osa Erasmus-apurahalla (hei-
dän joukossaan vain 12 suomen kielen opiskeli-
jaa, mikä todistaa hyvin, kuinka suuri mielenkiin-
to koko yliopiston sisällä on). Kaukaa pohjoisesta 
meille on tullut 14 opiskelijaa. Jatkossa pyrimme 
luomaan yliopistostamme vielä houkuttelevam-
man kohteen, minkä myötä toivomme jatko-opis-
kelijoiden määrän lisääntyvän edelleen. Erikseen 
haluaisimme kiittää siitä, että Jyväskylän yliopis-
to ja erityisesti rehtori Sallinen ovat sopimuksin 
järjestäneet opiskelijoiden Suomessa tapahtuvaan 
opiskeluun riittävät taloudelliset edellytykset. Vil-
pittömästi toivomme, että hyödyllinen ja tärkeä 
vaihtosopimus toimii jatkossakin samoin edelly-
tyksin ja samanlaisin tuloksin!

kongressit ja niihin liittyvä 
yhteistyö

Näiden kahden yliopiston välisen yhteistyön ku-
ten myös Jyväskylän hungarologian kansainvälis-
tymisen kannalta erityisen mainittava tapahtuma 
oli kansainvälinen hungarologian kongressi, joka 
järjestettiin Jyväskylässä elokuussa 2001. Kyseinen 
kongressi on hungarologien ykköstapahtuma, joka 
järjestetään kerran viidessä vuodessa. Ensimmäi-
nen kongressi järjestettiin Budapestissa 1981, seu-
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raavana olivat vuorossa Wien 1986, Szeged 1991 
ja Rooma 1996. Vuoden 2001 kongressi osoittau-
tui sisällöllisesti hyvin onnistuneeksi ja sai osak-
seen myös median huomion, ei vähiten siksi, että 
Unkarin silloinen presidentti Ferenc Mádl ja silloi-
nen opetusministeri József Pálinkás kunnioittivat 
tilaisuutta läsnäolollaan. Kongressin tieteelliseen 
osuuteen osallistui 430 henkeä. Osallistujia tuli yh-
teensä 32 maasta, jopa niin kaukaisista maista kuin 
Kiinasta, Japanista, Koreasta ja Mongoliasta.

Jyväskylän kongressin teemana oli Valta ja 
kulttuuri. Kongressin ohjelma oli rakennettu ai-
empaa modernimpaan muotoon: tieteellisen oh-
jelman runko koostui plenumesitelmien ohella 
symposiumeista ja pyöreän pöydän keskusteluis-
ta. Yhteensä neljänkymmenen (!) symposiumin  
ja kahdeksan pyöreän pöydän keskustelun vetä-
jät edustivat unkarilaisen kirjallisuuden, kielitie-
teen, historian, kulttuurihistorian, kansatieteen ja 
musiikkitieteen mainittavimpia unkarilaisia ja ul-
komaisia nimiä. Samassa yhteydessä järjestettiin 
myös unkarin kielen vierailevien lehtorien ja pro-
fessorien vuotuinen konferenssi sekä Kansainvä-
lisen hungarologiakeskuksen (Nemzetközi Hunga-
rológiai Központ) ja UKANin (Ulkomaisten yliopis-
tojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvot-
telukunta) yhteistyönä Euroopan pieniä kieliä kä-
sittelevä konferenssi. Debrecenin näkyvyyttä vah-

visti myös se, että useat yliopistomme opettajat 
toimivat symposiumien vetäjinä (Elek Bartha, At-
tila Debreczeni, István Dobos, András Görömbei,  
István Hoffmann, László Keresztes, Sándor Ma-
ticsák, Ferenc A. Molnár, Pál Varga). Debrecenin 
yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen nykyinen 
johtaja Sándor Maticsák toimi kongressin pääsih-
teerinä. Kongressisihteerinä toimi Petteri Laiho-
nen, joka sen jälkeen 2006 – 2011 työskenteli De-
brecenin yliopiston suomen kielen lehtorina; vuon-
na 2011 hänet palkittiin tunnustuksena kahden 
kulttuurin välisestä työstään Suomen Leijonan ri-
tarimerkillä.

Tämän kahdenvälisen yhteistyön jatkuvuu-
den takasi se, että seuraava maailmankongressi 
järjestettiin kesällä 2006 Debrecenissä. Kongres-
siin osallistui 19 suomalaista kollegaa, joista suurin 
osa Jyväskylästä. Kongressin aikana valittiin maa-
ilmanlaajuisesti tärkeimmän hungarologiajärjestön  
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságin [Kansain-
välinen unkarilaisen filologian seura] puheenjoh-
tajaksi Jyväskylän yliopiston professori Tuomo 
Lahdelma. Luonnollisesti kongressiin osallistui 
myös rehtori Sallinen, joka sai avajaisissa presi-
dentti László Sólyomin läsnä ollessa ylpeänä esi-
tellä omaa panostaan Jyväskylän yliopiston hun-
garologian ja kahden yliopiston välisten erityisen 
hyvien suhteiden kehittämisessä.

Aloitin tekstini urheiluaiheisella vertauksella 
ja lopuksi haluaisin vielä tuoda yhden esimerkin 
jalkapallon maailmasta: Sir Alex Ferguson, Man-
chester United -joukkueen valmentaja on johtanut 
tätä loistavaa joukkuetta vuodesta 1986. Valmen-
tajat, seuran kapteenit, ministerit ja puheenjohta-
jat ovat tulleet ja menneet, rautaesirippu on mur-
tunut, maailmanjärjestys muuttunut, sotia syttynyt 
ja konflikteja selvitetty, mutta Sir Alex on aina vain 
samalla paikalla.

Sándor maticsák

Kahden viime vuosikymmenen aikana Aino 
Sallinen on merkinnyt meille samanlaista vahvaa 
sidettä – ja toivottavasti tulee myös tuonnempana 
merkitsemään paljon. Rehtori on aina seurannut 
toimintaamme erityisen kiinnostuneesti, auttanut 
meitä valtavasti suhteiden luomisessa sekä hun-
garologian ja Suomessa tapahtuvan unkarin kielen 
opetuksen kehittämisessä. Ilman häntä näin hyviä 
suhteita ei olisi onnistuttu luomaan.

Sándor Maticsák  
[Käännös: Susanna Virtanen]


