
A magyar nyelv és kultúra oktatása a Helsinki Egyetemen

Görömbei András 1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem magyar vendégprofesszoraként
dolgozott. Az alábbiakban röviden áttekintem a helsinki magyaroktatás történetét, különös te-
kintettel a jelzett időszakra.

1. Az egyetemi finn-, ill. magyaroktatás sok évtizedes múltra tekint vissza. Közös – és egy-
ben legmeghatározóbb – jellemvonása mindkét országban az, hogy a rokon nyelvek tanítása a
finnugor nyelvtudomány keretein belül kezdődött, ill. részben azon belül folyik ma is.

Magyarországon a finn, Finnországban pedig a magyar nyelv sokkal fontosabb szerepet
kap az egyetemi oktatásban, mint azt a nyelvek „rangsorában” elfoglalt helyük indokolná. En-
nek okát a nyelvrokonság megítélésében kereshetjük. A magyar középiskolai tankönyvek ko-
rábban jelentős fejezetet szenteltek a nyelvrokonságnak, a hang- és alaktani megfeleléseknek,
finnugor nyelvekből vett példákkal megtűzdelve. Az egyetemek magyar szakos hallgatói a
nyelvtörténeti tantárgycsoport részeként összehasonlító finnugor nyelvészetet is tanulnak, s
egy-két féléven át ismerkedhetnek valamelyik választott finnugor nyelv – az esetek nagy
többségében finn – szerkezetével, rendszerével. Magyarország nagy tudományegyetemein a
mesterszakos képzésben finn nyelvet és irodalmat, ill. finnugor nyelvészetet lehet választani.
Sőt, jelenleg egy fővárosi és egy debreceni középiskolában finn nyelvből is lehet érettségizni.

Finnországban a középiskolai könyvek szintén említést tesznek a nyelvrokonságról. Az
egyetemi képzésben korábban több intézményben kötelező volt a féléves magyar nyelv és
kultúra kurzus, melynek keretében a hallgatók képet kaphattak a magyar nyelv szerkezetéről,
történetéről, megtehették első lépéseiket a magyar nyelv elsajátítása terén, ill. országismereti
alapinformációkat szerezhettek. Több egyetemen lehet fő- és mellékszakként hungarológiával
foglalkozni, s jelenleg egy finnországi gimnáziumban lehet magyar nyelvet tanulni.

Magyarországon a nagy tudományegyetemek mindegyikén folyik finn (és finnugor) okta-
tás. Hazánkban az első finnugor tanszék Budapesten létesült: Budenz József 1872-ben kapott
katedrát. Az első finn lektor 1943-ban érkezett fővárosunkba. Vendégprofesszor itt 1983-tól
2013-ig működött. Debrecenben 1914-től oktatnak finn nyelvet, s 1952-ben jött létre a ma-
gyar nyelvészeti tanszéktől függetlenül működő finnugor tanszék. Az első finn lektor 1971-
ben kezdte meg működését. Szegeden az egyetem megalapítása, 1921 óta folyik finn oktatás,
az önálló finnugor tanszék 1959-ben jött létre; lektor 1975 óta dolgozik ott. Pécsett hivatalo-
san 1988-ban alapítottak uralisztikai tanszéket, de már a hetvenes években oktattak finnt az
egyetem elődintézményében, a főiskolán. A finnugrisztika jelenleg az ún. magyar szeminá-
rium részeként működik. Szombathelyen 20 évig létezett uralisztikai tanszék, ez, sajnos, nem-
rég megszűnt. Hasonló sorsra jutott a piliscsabai székhelyű Pázmány Péter Katolikus Egyetem
finnugor képzése is. (Vö. ehhez a témához még: Hajdú 1989: 90–94.)

Finnországban jelenleg három egyetemen lehet hungarológiát tanulni: Helsinkiben, Turku-
ban és Jyväskyläben. (Más egyetemeken – Oulu, Tampere, Joensuu – is folyik magyartanítás,
de csak bizonyos kurzusok keretei között.) Ezek közül az első kettő „hagyományos” módon
vált a magyarságtudományok műhelyévé, míg a harmadik egyetemen újfajta alapokon jött lét-
re e szak. A turkui egyetemen az 1920-as évektől kezdve beszélhetünk magyartanításról, a
képzés a finnugor szak keretein belül folyik. Az intézmény 1966-ban kapott magyar lektori
státust. Jyväskyläben 1968-tól folyik rendszeres magyaroktatás, 1975-től 2011-ig lektorral
(főként Debrecenből). A magyaroktatás történetében a fordulópontot 1989 jelentette, akkor
jött létre hat tanszék együttműködésével a hungarológia program. (Részletesebben ld. Lahdel-
ma – Maticsák 1996, Maticsák – Tarvainen 2000: 133–136, Saarinen 2001.)

2. Tudjuk jól, hogy Sajnovics János (Demonstratio, 1770) és Gyarmathi Sámuel (Affinitas,
1799) munkásságától számítjuk a finnugor történeti-összehasonlító nyelvészet megszületését.



A romantika lázában élő s égő Magyarországon nézeteiket nem fogadták el, a „halzsíros atya-
fiság” eszméje elképzelhetetlennek tűnt (s sajnos, a 21. század elején ismét hasonlóan erős a
rokonság elutasítása). Ez sok évtizedre visszavetette e tudományterület fejlődését, emiatt ha-
zánkban csak az 1860-as, 1870-es években indult meg a szakszerű nyelvészeti kutatómunka.

Finnországban a nyelvrokonság eszméje sokkal zökkenőmentesebben vált elfogadott,
egyeduralkodó eszmévé. Őket nem zavarta a „halszagú rokonság”, nem szégyellték sem köze-
li, sem távolabbi rokonaik szegénységét (a sajátjukat sem), de nem estek hasra a dicső magya-
rok előtt sem. A finnek mindig is megbecsülték a múltjukat, ennek ékes példája az Elias
Lönnrot által összeállított, és első változatában 1835-ben kiadott Kalevala fogadtatása (és mai
napig dicsőséges utóélete).

A finn nyelvet és szellemet középpontba állító fennofil mozgalom – melynek lényegét leg-
jobban talán Ivar Arwidsson fogalmazta meg: „Svédek nem vagyunk, oroszok nem akarunk
lenni, nekünk finneknek kell lennünk!” – kiemelt szerepet tulajdonított a finn nép és nyelv ős-
történetének. A finnugor eszme elterjesztésében úttörő szerepet játszott a fiatalon elhunyt Ma-
tias Aleksanteri Castrén (1813–1852), aki szibériai gyűjtőútjai során nemcsak a zürjénekről és
az osztjákokról szerzett rengeteg információt, hanem tudományos módszerekkel igazolta a
finnugor és a szamojéd nyelvek összetartozását. (Jellemző párhuzam, hogy míg őt hazatérése
után szinte hősként tisztelték és tanszéket hoztak létre neki, addig hazánkban az ugyancsak
tragikus véget ért Reguly Antal (1819–1858) gyűjtése visszhang és komoly elismerés nélkül
maradt.)

A Helsinki Egyetemen 1851-ben kezdte meg működését a finn nyelv és irodalom pro-
fesszora, Castrén. A következő évtizedek kiemelkedő személyiségei (elsősorban a finn nyelv
és irodalom professzora, August Ahlqvist, a Petőfi-fordító Oskar Blomstedt és az ún.
rendkívüli” magyar lektor, Antti Jalava) jelentős figyelmet fordítottak a magyar nyelv oktatá-
sára és kutatására, a magyar irodalom finnországi megismertetésére is. E munkának jelentős
lökést adott a finnugor professzori állás megteremtése 1892-ben.

A következő fontos dátum 1925: ekkor hozták létre a magyar lektori státust, majd nem
sokkal később, 1928-ban alapították meg Klebelsberg Kunó kezdeményesére a magyar intéze-
tet, lektorral és az azóta is meglévő és gyarapodó könyvtárral (amely a magyar állam ajándéka
volt). Az első lektor a zsebszótáráról ismert Weöres Gyula volt, őt az Észtországból
idemenekült Fazekas Jenő követte, 1942-től két rövid éven át. A nagy világégés után óraadók
tartották életben a magyaroktatást. A munkának új lendületet adott, hogy a külföldre lassan
nyitó, de Finnországot mindig is „megbízható” partnernak tekintő magyar állam már 1959-
ben aláírta a finn–magyar kulturális szerződést. Ennek keretében visszaállították a lektori
állását. A lektorok időrendben: Lavotha Ödön (1959–62), Nyirkos István (1962–67), Szabó
László (1967–69), Keresztes László (1969–75), Márk Tamás (1976–81), Révay Valéria
(1981–84), Csepregi Márta (1984–90), Márk Katalin (1990–94), Máté József (1994–98),
Richly Gábor (1999–2003) és Vecsernyés Ildikó (2003–09), aki ma már nem államközi
szerződéssel, hanem az egyetem alkalmazásában működik (itt kell megemlítenünk Gerevich-
Kopteff Évát, aki 1978-tól dolgozott óraadóként, majd második lektorként a tanszéken).

Döntő fordulatot jelentett, hogy a nyolcvanas évek elején magyar vendégprofesszori státust
hoztak létre. A vendégtanárok: Gombár Endre (1982–83), Szathmári István (1983–89), Gö-
römbei András (1989–92), Imre László (1992–96), Tolcsvai Nagy Gábor (1996–2000), Csep-
regi Márta (2000–02), Kovács Magdolna (2002-től 2009-ig a magyar állam kiküldötteként,
azóta az egyetem alkalmazásában).

A lektori-vendégtanári rendszer lehetővé tette, hogy a magyaroktatás mellett a magyar iro-
dalom vagy nyelvészet kiemelkedő szaktekintélye révén fontos stúdiumok is felkerüljenek az
oktatási kínálatba (ehhez járult a művészettörténet és a történelem is). Ennek eredményeképp
1985-ben megindult a magyar szakos képzés, akkor még mellékszakon, 1990-től főszakon is,



majd 1999-től a finnugor szak részeként szakirányként. (A helsinki magyar tanszékről
részletesebben ld. Korhonen 1989, Kovács 2013.)

Az elmúlt évtizedben a magyaroktatás szerepe némiképp átértékelődött. Ahogy Kovács
Magdolna írja (2013: 59–60): „Finnországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása nem
hozott közvetlen változást a magyaroktatásban, s látszólag Magyarország csatlakozása sem, a
2006-ban kísérleti, majd 2008-ban kötelező jelleggel bevezetett bolognai rendszer azonban
már igen. A »látszólag« azt jelenti itt, hogy Magyarország EU-hoz való csatlakozásának
konkrét szervezeti következményei (a bolognai rendszer bevezetése előtt) nem voltak a ma-
gyaroktatásban, a diákokra azonban valamilyen módon kihatott: egy részük nem feltétlenül a
jobban kitáruló lehetőségeket látta benne, hanem a különlegesség, a »kelet-európai romanti-
ka« varázsának megszűnését. A magyar nyelv és Magyarország most már egy lett a sok uniós
nyelv, illetve tagállam közül.” Ez a változás természetesen nemcsak Helsinkiben, hanem a
többi finn (és tágabban: észak- és nyugat-európai) hungarológiai műhelyben is érződik. Ennek
van jó s rossz oldala egyaránt: megnőtt a „profi” nyelvtanulók és a hungarológia iránt elköte-
lezett diákok aránya, viszont nagymértékben lecsökkent a térség iránt valamilyen szinten ér-
deklődő, lelkesen tájékozódó hallgatók száma, emiatt az intézmények sokszor létszámproblé-
mákkal küzdenek. (Nem beszélve arról, hogy a Finnországban is Damoklész-kardként fenye-
gető – és sajnos, sokszor le-lesújtó – elvonások a kis szervezeti egységek működését rendkí-
vüli módon megnehezítik, ellehetetlenítik.)

3. Röviden szólnom kell még a finnek számára készített magyar nyelv- és nyelvtanköny-
vekről. A hatvanas évektől kezdve a Finnországban dolgozó lektorok jelentős hányada készí-
tett és készít magyar (és nem mellesleg: finn) nyelvkönyveket, szótárakat, oktatási segédanya-
gokat. Hungarológiai tapasztalataim alapján úgy tűnik, hogy a magyarnyelvkönyv-írás terén
éppen a finnországi lektorok voltak sok-sok évtizeden keresztül a legaktívabbak – ez nyilván-
valóan nagymértékben hozzájárult a magyaroktatás, tágabban a hungarológia sikerességéhez.
A teljes bibliográfiai listát ld. Maticsák 1999: 152–158; itt csak a Helsinkiben dolgozott lekto-
rok finneknek készült munkáit emelem ki.

Sorukat Lavotha Ödön, a II. világháború utáni első hivatalos magyar lektor nyitotta, aki a
magyar–finn művelődéstörténeti kapcsolatok méltán elismert szakértőjével, Viljo Tervonen-
nel közösen jelentette meg Unkarin oppikirja [Magyar nyelvkönyv] c. művét 1961-ben. Őt a
debreceni egyetem közelmúltban elhunyt professzora, Nyirkos István követte, aki nyelvoktató
anyagai mellett (Unkarin lukemisto sanastoineen, 1965 [Magyar olvasókönyv szójegyzékkel];
Nykyunkarin oppikirja, 1972 [Mai magyar nyelvkönyv]) ekkor jelentette meg első szótárát
(Unkarilais–suomalainen sanakirja, 1969 [Magyar–finn szótár]), amelyet 1976-ban követett a
Suomi–unkari–suomi taskusanakirja [Finn–magyar–finn zsebszótár] (további kiadásai: 1989,
1995) és ennek átdolgozott változata, az Uusi suomi–unkari–suomi taskusanakirja, 1996 [Új
finn–magyar–finn zsebszótár] (további kiadások: 2000, 2004, 2006, 2009). (Itt jegyzem meg,
hogy az első helsinki lektor, Weöres Gyula 1934-ben jelentette meg Magyar–finn zsebszótár-
át.) – Ugyanebben az időszakban, 1969-ben jelent meg Szabó László: Käytännön unkaria
[Gyakorlati magyar] c. nyelvoktató anyaga is. (A szótárakról részletesebben ld. Maticsák –
Laihonen 2014.)

Keresztes László, aki később finn nyelvkönyveket is készített, 1974-ben, helsinki lektori
évei alatt jelentette meg Unkarin kielioppi [Magyar nyelvtan] c. munkáját. E grammatika időt-
állóságát mi sem jelzi jobban, hogy a Debreceni Nyári Egyetem az 1990-es években és az ez-
redforduló után megjelentette ennek átdolgozott, kibővített verzióját magyarul, angolul, né-
metül, franciául, olaszul, észtül és japánul. Később, már jyväskyläi lektorként Keresztes egy
rádiós nyelvtanfolyamhoz is készített anyagot (Jó napot!, 1983). – A fiatalon elhunyt Márk
Tamás szintén lektori évei alatt adta ki Tessék magyarul c. kétkötetes nyelvkönyvét (1978–
80).



A kelet-európai rendszerváltozás, a határok megnyitása, a vasfüggöny szétporladása töb-
bek között a magyar nyelvoktatás fellendüléséhez is vezetett. Nem véletlen tehát, hogy éppen
ekkortájt jelent meg három, a mai napig meghatározó kötet Helsinkiben: Gerevich-Kopteff
Éva és az akkori magyar lektor (jelenleg a budapesti tanszék vezetője), Csepregi Márta
Unkaria suomalaisille [Magyar finneknek] (1989) és Lisää unkaria suomalaisille [Még több
magyar finneknek] (1990) c. nyelvkönyvei és Csepregi Márta: nyelvtankönyve, az Unkarin
kielioppi (1991).

Az újabb generációs tankönyvek sorában meg kell említenünk Kaija Markus, Vecsernyés
Ildikó és Irene Wichmann Unkaria helposti [Könnyedén magyarul] c. munkájának első
(2001) és második (2003) részét, illetve ugyancsak tőlük az Unkaria helposti taskukoossa
[Magyarul könnyedén zsebméretben] (2005) c. finn–magyar frazeológiai zsebszótárt. – A
többi, nem helsinki lektorok által könyvekről ld. a 1ábjegyzetet.1

4. Görömbei András 1989-ben kezdte meg helsinki vendégtanári működését. Részben jó,
részben rossz időpontban. Jókor, mert – mint az előbbi tanszéktörténeti áttekintésben láthattuk
– előtte néhány évvel indult meg a magyar szakos képzés, ami az ő ideje alatt vált főszakká.
Izgalmas időszak volt ez, sok tehetséges, tanulnivágyó, a magyarországi változások iránt
élénken érdeklődő diákkal, és persze a szakképzés kidolgozásának örömeivel és gyötrelmei-
vel. Abban is különleges volt Görömbei tanár úr helyzete, hogy – a műfordító Gombár Endre
egyéves működését leszámítva – előtte nagynevű magyarországi irodalmár még nem töltötte
be a vendégtanári posztot. Ennek is volt sok jó oldala: évről-évre a leglelkesebb diákokkal si-
került megismertetnie a magyar irodalom szépségeit, s volt rossz oldala is, hiszen a külhoni
tanári munka egyik legrettegettebb betegsége őrá is lesújtott: olyan diákoknak (is) kellett
számot adni irodalmunkról, akik még épphogy elsajátították a magyar nyelv középhaladó
szintjét. (Ahogy egyik volt diákja fogalmazott: olvastunk egyszer egy novellát, amiből csak
annyit értettem meg, hogy valaki meghalt benne. Vagy valami ilyesmi…) Az ottani diákok
óralátogatási hajlandósága akkoriban olyasmi lehetett, mint a jelenkori magyar egyetemeken,
népmesei módon hol voltak órán, hol nem. Görömbei tanár úr sokszor mondta is, hogy
„kettesben maradtam Adyval”. Azok viszont, akik kitartottak mellette, javarészt ma is a pá-
lyán vannak, s a magyar irodalommal foglalkoznak.

S ugyanakkor rosszkor is indult ő északi kalandjára. Görömbei a szó jó értelmében „rög-
hözkötött” volt, korábban nem ment, az ő ellenzéki létével nem is nagyon mehetett volna
hosszabb időre külföldre tanítani. A sors furcsa fintoraként ő, aki addigi munkásságának je-
lentős részét a kisebbségi magyar irodalom kutatásának szentelte, nem valami határon túli in-
tézményben, vagy nem az emigráció valamelyik kutatóközpontjában kapott lehetőséget,
hanem a messzi északon. Egy olyan országban, ahol a nyelvrokonság ténye a mai napig
evidens, egy olyan országban ahol (még mindig) szeretik a magyarokat. Ebből a szempontból
jó helyre került, hiszen ott is mindenki szerette, becsülte (habár a távolságtartó finnek ezt
sokszor nem tudják egy közép-európai számára is megelégedésül szolgáló módon kifejezésre
juttatni, emiatt a gyanútlan külföldi kiküldetésének első hónapjaiban igencsak magányosnak
érzi magát). E tekintetben is rosszkor indult talán, s amiatt is, mert nem vehetett részt olyan

                                               
1 Nyelvkönyvek: Szinnyei József – Antti Jalava: Unkarin kielen oppikirja 1880, Szinnyei József – Matti Ki-

vekäs: Unkarin kielen oppikirja 1912, N. Sebestyén Irén: Unkarin kielen opas 1931, Lakó György: Unkarin lu-
kemisto 1937, Zongor Endre: Unkarin kielen oppikirja 1942, Szabó László: Käytännön unkaria 1969, Szente
Imre: Unkarin alkeet 1975, Csúcs Sándor: Unkarin alkeet 1973, Varga Judit: Gyere velem! Unkarin kielen
jatko-oppikirja 1995, Csúcs Sándor – Varga Judit: Mondd magyarul! Unkarin alkeet 2005. Leíró nyelv-
tankönyvek: Szinnyei József: Unkarin kielioppi 1912, Egyéb nyelvoktató anyagok: Báthory Ágnes – S. Varga
Pál: Fonetikai gyakorlatok finneknek – Unkarin kielen ääntämysharjoituksia 1993, Báthory Ágnes: Mi újság?
Lexikai gyakorlatok gyűjteménye 1996, Török Ilona – Lassi Mäkinen: 77 magyar ige 707 igekötős alakja finn
megfelelőikkel 1999.



intenzitással – legalábbis testben, mert lélekben itt volt ő, nagyon is – a magyarországi
átalakulásokban, mint talán azt szerette volna.

Görömbei professzor úr tudományos munkásságát nem az én tisztem méltatni, itt csak a
finnországi mozzanatokat emelem ki. 1991-ben jelent meg az Unkarin kirjallisuuden histora
[A magyar irodalom története] című 140 lapos áttekintő kötete (annak a Johanna Laaksónak a
fordításában, aki jelenleg a Bécsi Egyetem finnugor professzora), majd egy évvel később a
finnugor tanszék által 1971-ben útnak indított, a tanszékalapító nevét viselő Castrenianumin
toimitteita [Castrenianum-kiadványok] c. sorozat „magyaros” alsorozatának, a Folia Hungari-
cának 6. kiadványaként, A magyar irodalom rövid története címmel, immár 205 oldalon. (Itt
jegyzem meg, hogy ugyane sorozat 8. számaként látott napvilágot a Görömbei Andrást követő
vendégprofesszor, a szintén debreceni Imre László Az irodalmi műfajok és létformájuk. Inter-
pretáció elméletek c. műve 1996-ban.) Maga Görömbei így ír művének előszavában: „A ma-
gyar irodalom történetének ez a rövid áttekintése nem önálló eredeti kutatások eredménye, ha-
nem a közhasználatú kézikönyvek és tankönyvek felhasználásával készült gyakorlati célú
összefoglalás. Szándéka az, hogy segítséget nyújtson a magyar irodalommal most ismerkedő
finn olvasónak.”

E kötet itthon viszonylag visszhangtalan maradt, de a finn hallgatók (és kutatók) nagyon
szerették ezt a világos szerkezetű, tömör, a szerző gondolatiságát, világfelfogását mégis mara-
déktalanul tükröző művet. Sikerét az is bizonyítja, hogy 1997-ben a Nyíregyházi (akkor még
Bessenyei György) Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke gondozásában megjelent
ukránul is (Iстория угорской литератури).

5. A továbbiakban Görömbei András helsinki tanítványainak néhány gondolatát szeretném
megosztani az olvasóközönséggel.

„Végzős irodalom–magyar szakos hallgatóként 1990. március 15-én nagyon szerettem vol-
na Magyarországon lenni, érezni a szabaddá váló társadalom örömét azon a tavaszi ünnepen.
Nem lehettem akkor Budapesten, de a Helsinki Egyetem magyar tanszékén tartott ünnepség
kárpótolt érte. Görömbei professzor e nap jelentőségéről mesélt nekünk, ünnepélyesen, de
közben a személyes élményeiről is szólt. Ez engem nagyon megérintett, szinte felolvadtam a
hangjában. Úgy mint már korábban sokszor, ismét kiváltságosnak éreztem magam, hogy a ta-
nítványa lehetek. A professzor úrnak aznap bizonyára óriási honvágya volt, de ezt nem érez-
tette velünk. Ünnepi beszéde olyan szép és hatásos volt, hogy akár a magyar televízióban is be
lehetett volna mutatni.” (Outi Hassi, műfordító; többek között Kertész Imre Sorstalanság és
Gályanapló, valamint Dragomán György A fehér király c. regényeinek finnre ültetője).

„Görömbei András előadásairól nekem elsőként a csodálatosan szép nyelvezete jut eszem-
be. Még ma is hallom a fülemben csendes, lágy hangját. Akkoriban a magyartudásom még
igen szerény volt, emiatt nem mindig tudtam követni előadásainak minden részletét, azt sok-
szor egyfajta muzsikaként hallgattam. Ez a „zene” persze irodalmi elemzésekről szólt, ami vé-
gül elvarázsolt. A magam példáján tapasztalva tanultam meg, hogy a jó tanár még azokra a
diákokra is nagy hatást képes gyakorolni, akik nem tudnak – és nem mernek – megszólalni az
adott nyelven. Görömbei tanár úr előadásain egy olyan ajtó nyílt ki előttem, amelyen belépve
kincsekre leltem.” (Anna Tarvainen, korábbi debreceni finn lektor, jelenleg óraadó a helsinki
egyetemen; műfordító, többek között Mészöly Miklós Az atléta halála c. regényének finnre
ültetője, két Rejtő-regény fordítója)

 „Görömbei professzor úr irodalmi szemináriuma az egyik legjelentősebb egyetemi élmé-
nyem. A kurzus nemcsak azért maradt meg bennem, mert a professzor úr kitűnő előadó volt,
hanem azért is, mert – akkor még – csekély nyelvtudásom miatt sokat szenvedtem. A „cso-
portban” ketten voltunk – a másik lánynak magyar férje volt, emiatt kicsit jobban beszélt ma-
gyarul, mint én, de csak egy kicsit. A szemináriumon magyar irodalmat kellett (volna) olvasni



és elemezni, erre a kettőnk együttes nyelvtudása sem volt elég. A szemináriumot nem hagy-
hattuk ott, hiszen azzal megbántottuk volna őt, sőt, minden órán mindketten részt vettünk.
Szegény professzor úr! Pályafutásának valószínűleg legfárasztóbb kurzusa volt ez. Érdemeiről
mi sem mond többet, mint az, hogy a végén nemcsak teljesítettük a szemináriumot, hanem
felébredt – és azóta is tart – bennük az érdeklődés a magyar irodalom iránt!” (Sanna Lähde,
korábbi kolozsvári és debreceni finn lektor, jelenleg helsinki iskolaigazgató)
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