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Hungarológia Jyváskyláben

Finn nyelvoktatás Ma5larországon magyar nyelvoktatás
Finnországban

Magyarországon a finn, FinnorszÁgban pedig a magyar nyelv sokkal
fontosabb szerepet kap az egyetemi oktatásban, nint aú a nyclvck
,,rangsorában'' elfoglalt helye indokolná. Ennek okát a nyelvrokonság
negítélésében kereshetjtik. A magyar középiskolai nyeh'tankÖn1vek jelentős
fejezrtet szentelnek a nyelvrokonságnak, a hang- és alaktani megfeleléseknek,
finnugor nyelvekből vett példlákkal megIűzdelr'e. Az egyetenrek mag}'ar
szakos hallgatói a nyelvtörténeti tantárgycsoport részeként finnugor
rryelvészetet tanulnak, s egy féléven át ismerkedhetnek valamclyik válasz1ott
finnugor nyelv - az esetek nagy többségében: a finn - szerkezetével,
rendszerével. Magyarorsúeon több egyetemen lehet melléksiakként finn
nyelvet és irodalmat, ill. finnugor nyelvészetet válasaani. Sőt, jelenleg két
fővárosi és egy debreceni középiskolában lel"ret írnn nyelvet tanulni, ill' e

tantárgyból érettségizni.
Finnorságban a kÖzépiskolai könyvek szintén emlitést tesznek a

nyelvrokonságrő|. Az egyetemi képzésben tobb intézményben kötelező a
féléves magyar nyelv és kultura kurzus, melynek keretébcn képet kapnak a
magyar nyelv szerkezsÍérő|, történetéről, megtehetik az első lépéseket a
magyar nyelv gyakorlati elsajátítása terén, ill. orságismereti
alapinformációkat szerezhetnek. Több egyetemen lehet fő- és mellékszakként
hungarológiát tanulni, Sajnos, a finnorsági középiskolákban még nem
tanítjrák a magyar nyelvet, bár az egyik j1váslrylái gimnáziummal már
el őrehaladott tárgyalások folynak ez rigyben.

Az egyetemi finn-, ill. magyaroktatás több ér'tizedes múltra tekint vissza.
Közös - és egyben legmeghatározóbb - jellemvonása mindkót orszÁgban az,
hogy a rokon nyelvek tanítasa a finnugor nyelr'tudomány keretein belül
kezdődött (ill. részben azokon belül folyik ma is).

Magyarorságon ma a nagy tudományegyetemek mindegyikén folyik Íinn
(és finnugor) oktatás. MagyarorszÁgon az első finnugor tanszék Budapesten
létesült: Budenz József l872-ben kapott katedrát. Az első finn lektor _ Viljo
Tervonen _ 1943-ban érkezett rövid időre, egy évre fővárosunkba. Őt Santeri
Ankeria követte (|94546), de anán hosszabb szünet következett. Az 1959-
ben megujított magyar-finn kultúregyezmény lehetővé tette a lektori
tevékenység felélesztését is, aznta folyamatosan dolgozik finn lektor a
budapesti egyetem f,tnnugor tanszékén: Ingrid Sclrellbach (1959-60), Mirrne
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Noronen (1961-64), Ulla Hauhia (1965-80), Marketta Huitu (1980-81), Outi
Karanko (1981-).

Debrecenben 1914-től oktatnak fim nyelvet. E munkát kezdetben Pápay
József, Csűry Brílint, Bárcú Géza professmrok végezték. l952-ben jött létre a
magyar nyelvészeti tanszektől fliggetlenül műkÖdő finnugor tanszék. Az első
rnn lektor csak 1971.ben kezdte meg műkodését (az 1981.ben Budapestre

távozoft, s azőta is ott oktató ouü Karanko szeméiyében;. Őt ktivetoen trat
lektor tanított Debrecenben: Marketta Huitu (198l-86), Hani Mantila (1986_
87), Irene Wichmann (1987-88), Pirkko Lehto (1988-90), Heidi Yaarala
(1990.92), Tuula Jáppinen ( 1 992_).

Szegeden aZ egyetem megalapítása óta folyik finn oktatás. Az önálló
finnugor tanszék 1959.ben jött |étre. Az első finn lektor, Maria Vilkuna 1975-
ben kezdte meg működését. ot Markku Raivio (I9,7,l_.79), Irmeli Kniivilá
(l979-88)' Kaija Markus (1988-1992) és Jaana Nykánen (I99z_) köVette.

Pécsett hivatalosan 1988.ban alapítottak uralisaikai tanszéket, de már a
70.es években oktattak finnt a pécsi egyetem elődintézrrrényében, a főiskolán.
Néhány éve itt is működik finn lektor, Anja Haaparanta személyében. Az
ÓtÓdik intézmény Szombathely. Itt a Pusztay János vezette tanszéken folyik
finnugor, ill. finn oktatás. Ezeken a kutatóhelyeken kívül az újonnan alapított
egyetemeken (pl. Pázmány Péter Katolikus Egyetem) is folyik finnugor, ill.
finn olctatás. Finn nyelvet és irodalmat mellékszakként a budapesti és a
debreceni egyetemen lehet tanulni, míg a többi intézményben specialiációra
nyílik lehetőség. @onás: Hajdú Péter' Suomen kielen tutkimus ja opetus
Unkarissa. Specimina Fennica L Szombathely, 1989. 89-100.)

Összességében elmondható tehát, hogy a magyarországi felsőoktatási
intézményekben folyó finn tanítás mindenütt a finnugor (ill. magyar)
nyelvészeti tanszék keretein belül zajlik, ill. abból nőtt ki, s ebből adódóan
nye lvés.zetközpontu.

Finnorságban jelenleg harom egyetemen lehet hungarológiát tanulni:
Helsinkiben, Turkuban és Jyváskyláben. (Más egyetemeken _ oulu, Tampere,
Joensuu - is folyik magyartarutás' de csak bizonyos kurzusok keretei közott.)
Ezek ktjzül az első kettő ,,hagyományos'' módon vált a magyarságtudományok
műhelyévé, míg a harmadik egyetemen újfajta alapokon jött létre e szak.
Helsinkiben már a múlt szá"ad végén elkezdődött a magyaÍ nyelv rendszeres
tanítása. Magyar lektori Státust 1925-ben létesítettek, 1928.ban létrejött a
magyar intézet, de utána több mint fé| évszÁzadig kellett várni a ktivetkező
jelentős lépésre. Döntő fordulatot jelentett' hogy 1983-ban magyar
vendégprofesszori állást hoáak létre, 1985-ben pedig megindult a magyar
szakos képzes, akkor még mellékszakon, majd l990.től immáron főszakon is.
A magyaroktatás a főviítos egyetemén mindig is a finnugor képzés szerves
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részeként funkcionált, stnrkturiílisan a Íinnugor tanszékhez tartozik' S aZ

oktatás is nyelvészeti középpontú. Az utóbbi él,tized irodalmár
vendégprofesszorainak munkássága j e|Á a sz:Jr. válasaékának bővtilését'

A turkui egyetemen aZ 1920-as évektől kezdve beszéIhettink
magyartanításról. E délnyugat.finnorsági város egyetemén nem működik
magyar vendégprofesszor, s nem létezik lailön magyar szak sem. A
magyarságtudományi képzés a finnugor szak keretein belül folyik. Az
intézmény l960.ban kapott maryar lektori státust, a lektor feladata a magyar
nyelvi képzésen tul a magyar irodalom és kulturtÖrténet oktatása is.

Egészen más a helyzet az ország harmadik hungarológiai műhelyében,
J1váslcyláben. E varos is igen komoly ,,magyaros'' műlttal büszkéIkedhet' Már
a II. világháboru előtt és utiín több magyar nyelvész @app István' Kálmán
Béla) tanított az itt rendezett nyári egyetemi kurzusokon. Az egyetem
elődintézményében, a főiskolan l966.ig rendszeres magyar tanfolyamokat
tartottak, majd 1968-tól - immáron egyetemi keretek között - rendszeres
magyaroktatás folyik. l975.ben lektori státust hoáak létre. A lektor a f,tnn

nyelvészeti tanszék munkatársa' Jyváskyláben ugyanis nincs finnugor szakos
képzés. A magyaroktatás történetében a fordulópontot 1989 jelentette, ekkor
jött létre a hungarológia program, amely 1990-ben mellékszak, s 1994-ben
főszak lett. (Fonás: Tuomo Lahdelma, Hungarológia Finnorságban. A
paradigmaváltás ideje. Hungarologische Beitráge 4' J1váslrylá' |995. 4.I_54.)

A magyarság iránti érdeklődés a nyelvészeti tanszék mellett más intézetek
részéről is megnyilvánult: elsősorban a Matti Vainio vezette zenetudományi
tanszéket kell itt említeni: itt alakult meg aZ l980.as években a magyar Zer'e

kutatásának centruma, a Kodrlly-köZpont. Emel|eÍt az irodalom és az
etnológia tanszéknek is sámos magyar vonatkoású kapcsolata volt.

A jyváskylái hungarológiai képzés sajátosságai

Így tehát nem minden előzrnény nélkiili akciórót volt szó, amikor l989-ben
hat tanszék - finn nyelvészet, történelem, míivészettörténet, etnológia,
zenetudomány és irodalom _ közös sándékrínak eredményeképp létrejött a
hungarológia progÍam, melynek célja a magyarságra vonatkozó kutató- és
oktatómunka fejlesztése volt. Döntő jelentőségu, hogy e szak nem a finnugor
(vagy finn nyelvészeti) tanszék keretein belül szerveződött, hanem kezdettől
fogva több intézet együttműködésével széles korű kulturszak' alrol a

nyelvoktatás' ill. a nyelvészeti studiumok mellett a többi humán
tudományterület is komoly szerephez jut. Meghatározó az is, hogy nem
valamiféle ,,felülről jövő intézkedés'' eredménye ez aZ együttmiíködés, hanerrr
az egyetem bölcsészkarának önálló kezdeményezése - bürokratikus
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akadályok' nehézkes döntési mechanizmusok nélki'il. E programtípus sikerét
bizonyítja, hogy a bölcsésá<ar ma már hasonló intézetek létrehozásán
fáradozik, ilyen módon épülne fel például a russzisáikai intézet is.

A hungarológiai szak felépítéséből adódóan a tanulás elején minden
diaknak széleskörűen meg kell ismerkednie a magyarságtudománnyal, de már
az etső év végén elkezdődhet a specialiáció. A harmadik év után két Saíkebb
specialiációban folytatható a hungarológiai szak: a nyelvészeti és az
irodalomtudományi vonalon. Ezek azonban nem merev, megváltoáathatatlan
kategóriak, ugyanis bármelyik résztvevő tanszék is indíthat fővonalú
specialiációt.

A széles kÖrii oktatási tevékenység természetesen nagy feladatot ró az
oktatógárdára is. A tudomány jellegétől idegennek tűnne, ha a több
szakterületet felÖlelő feladatot egy-két állandó stáfusú tanár végezné el.
Manapság már nincsenek polihisaorok, így nem minden tenileten valamit
mondani tudó oktatókra van szlikség, hanem a saját szakteniletiikön kitűnően
képzett tudósokra. Az egyes tantárgyakat egyrészt a programban rész:|vevő
tanszékek munkatársai, másrészt pedig ktilfttdről (nem csak
Magyarorságról ! ) meghívott vendégelőadók tanítjták.

Ekkora feladatot önerőből nehéz lenne megoldani, elkerülhetetlen a külső
erők bevonása' E feladat természetesen kettős' mert nemcsak ide kell
meglrívni az adott tudományerület jeles képviselőit, hanem itt iS lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a diiákok minél nagyobb sámban mehessenek
kiilföldre (elsősorban persze Magyarorsúgra) nyelvet éS kultúrát tanulni.
Mindezekből adódóan úgyszólván természetes a szak nemzetkozi jellege: az
intézetben szinte állandóan vannak külÍöldi vendégtanárok' ill. - a jól
működő diá&csere-programok eredményeként - magyarorsági osáöndíjasok.
(Aminek ellentételezeseként a jyvaskylái hallgatók sok esetben több
Szemesztert is ktilfijldi egyetemeken végeznek. Itt jegyzem meg, hogy a
kühöldi képzessel szemben a szzJr- vezstése semmilyen bürokratikus akadályt
nem támasÍ' a ktilhoni egyetemeken teljesített szemináriumokat és vizsgiíkat
_ a képzési strukturánk rugalmasságából is adódóan - minden probléma
nélktil elfogadjuk ) A magyarorszÁgi ösáöndíjak, tanulmányutak mellett igen
fontos a más európai egyetemekkel való együttműködés is. Ez az
eg},uttműködés döntően az űn. Erasmus-program keretében valósul meg.
Jyváskylá 1993 óta e csereprogram résztvevője, s ennek eredményeként
sámost vendégÍanárt és dirákot fogadhattunk már, ill. kb. húsz di'ík.unk
tanulhatott egy-egy szemesztert a hamburgi, berlini és párizsi egyetemen' A
program főkoordinátora a hamburgi egyetem hungarológiai központjának
vezetője, Holger Fischer, s a projeknrmban Hamburgon és Jyváskylán kílril
részt' vesz a berlini Humboldt Egyetem, a Sorbonne, valamint a firenzei
egyetem is.

296



A hungarológia oktatásának személyi és tárgyi feltételei

A hungarológiai intézet állandó létsz{ma kicsi, s a hat tanszék alkotta
program sajátosságából adódóan az inÍézst vezstője és a lektor egyszerre két
hel1'en is ter.éken1'kedik. A program iránfitója' Tuomo Lahdelma - aki
,,főáilásban'' a fim irodalomtudományi tanszék docense _ koordinálja az
intézet munkáját, ill. ő tartja a magyaÍ irodalmi előadásokat. A lektor (a

progran létrejottekor Yarga Pá|, jelenleg Maticsák Sándor) tartja a
kÖzéphaladó. haladó és felsőfolcu nyelvóriíLkat, ill. a magyar nyelr,történeti és
|rmugor nr.eh'észeti előadásokat, szemináriumokat, valamint az
orságismeretr órakat. A lektor ,,főállása'' a finn nyelvészeti tanszéken van,
ahol ezek meliett magyar nyelv és kultúrtörténet előadássorozatot tart a finn
szakos hallgatóknak' Mellettiik az intézetben óraadó tanár is tevékenykedik,
ami megkiinn/ti az, oktatás megosztását, specialiálását: az őraadő tanár
(elerr-leg Báthory Agnes) a kezÁő szintií nyelvórákat, ill. a fonetikai
g1'akorlatokat tartja. A harom :íllandó oktatón kívül _ mint már szó volt róla -
az intézet munkájában aktívan résá vesmek a társtanszekek munkatársai (pl.
Jorma Ahr'enainen történész, Kalevi PöykkÖ művészettörténész, Maija
Fredriksson zenerudományi professzor), valamint a meghívott vendégelőadók,
akik minden félévben rendszeresen tartanak előadásokat (munkájukról
részletesebben a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozófejezetben lesz szó).

., A tanszék munkáját nagrmértékben segítik az ún. ,,hivatali gyakornokok''.
ok általábarr a felsőbb évfolyamos hallgatók köztil kerülnek ki, s feladatuk
sokrétű, a mlndenkori igényekhez igazodik. Segítik például az intézeti titkár
munkáját, megszervezik a vendégelőadók programját, előadásokon
tolmácsolnak, részt vesznek a konferenciák szervezésében, a kiadványok
szerkesáésében stb. A bölcsészkanal való szoros együttműködés
eredmén1'.eképpen évente nyolc hónapot tölthetnek gyakornokok az intézetben.

Az intézstnek 1990.ben tlz In||gatója volt, jelenleg mintery negyvenen
vannak. Ki'ilcin örvendetes, hory a ,,régi gárdd, tagiai közül néhányan már
maguk is tarLítanak: ez év tavaszÁtl egyik volt hallgatónk már kezdő szintű
nyelvórákat tartott, nemrég pedig politilógus-hungarológus exdiiákunk
előadássorozata zaj|ott a politológia tanszéken a magyat politikai
rendszerekről.

A tanítási kÓrtilményekkel meg lehettink elégedve. A finn nyelvészeti
tanszék épriletében ktiLlön szoba iíLll a magyaroktauás rendelkezesére. Ez a
tanterem csak a maryar oktaüís céljaira vehető igénybe, a tanteremhiány itt
ismeretlen jelenség. A könrvtar felszereltsége jónak mondható: a nyelvészeti
szakkön1vek többé-kevésbé megtalálhatok, az 1980 előtti és a legujabb
magyar irodalom úryszintén. Sajnos' az 1980-as években a lektor az illetékes
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magyar szervektől igen-igen kevés szakkönJvet, ill. szépirodalmat kapott, s ez
a hiány meglátszik a könyvtar szerkezetén is. A lektori szobában található
könyvgyűjteményen kívtil a finn irodalmi tanszéken van jelentősebb magyar
szépirodalmi könyvállomány, ill. az egyetemi konp{árban tÓbb sáz ktinyl.
ktilönböző témákban.

A hungarológiai oktatás rendszere: tantetvek,
specializációk

A jiváskylái hungarológiai oktatás |994 őszén jelentős váltoáson ment
keresztiil: immáron főszakként is tanulható a magyarságtudomány. Ennek
megfelelően aképzss rendszere és a követelmények is megváltoaak' s így új
tanterv megalkotása vált sztikségessé' Az új tantewet 1994 Íavaszán
készítette el Keresáes Lászlő' Tuomo Lahdelma és Maticsák Sándor.

Az oktatrís harom képási szakaszra oszlik (approbatur, cum laude,
laudatur), s már a második képzési szakaszban lehetőség nyílik aZ

elmélyültebb kutatasokra' a hat tanszek profiljanak megfelelően. A harmadik
szakaszban tovább lehet specializÍtődnj: irodalmi és nyelvészeti irányban. A
hallgatóknak a firn egyetemi képzesben megkövetelt mennyiségű tanegységet
kell teljesíteni az eryes képzési szakaszokban, s ezek megszerzése után
léphetnek a következő flízisba.

A tanterv egyik fő sajátossága, hogy bizonyos ,,modulokat'' (pl. a kültjnböző
szintii nyelvoktatiís, orságismeret' ttirténelem, néprajn, irodalmi
alapfogalmak stb.) mindkét fő specialiúciő ha||gatóinak egyaránt el kell
végezni, A gyakorlati nyelvoktatás a képzes első szakasában heti négy őra, a

későbbiekben heti két óra beszédgyakorlat órát jelent, eze|<hez járulnak a
fakultatív nyelvtani gyakorlatok, ill' társalgási órlák. @zek sáma heü négy-
hat.) A legfelsőbb szintű képzési szakaszban ezek mellett tolmács- és fordítási
gyakorlatok, ill. szakszivegolvasási órák vannak. Ezen tulmenően a
nyelvészeti vonalon három egyéb oktatási egység található: leíró nyelvészet.
nyelvtörténet és az ún. kutatási blokk. A leíró nyelvészet a nyelv hagyományos
szintjeit - hangtan, alaktan, mondattan - követi végig, majd a laudatur
szakaszban ezekhezjárulnak a specializÁciő egyéb teriiletei (szövegnyelvészet.
lexikológia, nél'tan, stilisztika és nyelvművelés, jelentéstan.

szociolingvisaika, nyelvjrírástan és szlengkutatás). A nyeh'történeti blokk a

nyelvemlékek elemzése, ill. a ttjrténeti hang. és alaktan mellett finnugor
nyelvészeti studiumokat is magában foglal (az összehasonlító finnugrisztika
mellett az érdeklődőknek módja nyílik egy-ery finnugor nyelv kezdő szintrí
megismerésére is). AZ un. kutatasi blokk elsősorban az intéZet egyik
nyelvészeti projektum:íhoz, a kontrasztív nyelvészeti kutatásokhoz igazodk.
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Valamint itt kapott helyet a tudománytÖrténeti tanegységcsoport is. Az
irodalmi specialiáció hallgatói amagyar irodalom különböző korszakai, s az
irodalomelmélet ktilÖnböző áramlatainak megismerése után
specialiálódhatnak egy-egy korra vagy alkotóra. A laudatur szakaszban kap
hel1'et a kutatastörténet és a fordítiísi gyakorlat.

Nemzetkiizi kapcsolatok: vendégtanárolq diákcserék

Aiz intézet tevékenységének jellegéből adódóan sámos nemzetkcizi
kapcsolatot tart fenn. 1990-94 közitt neves vendégek tartottak hosszabb-
rör.idebb kurzusokat, 1994-Íő| pedig (egyelőre ideiglenes jelleggel, 1996-tő1

remélhetőleg minisáériumközi cserével) vendégprofesszor műkÖdik az
intézetben. Az elmult két évben - a teljesség igénye nélkiil - meghívott
vendégelőadóként kurzust lu;rtott az intézetben: Pusztay János (Szombathely,
n1.e1r.észet), Bakró.Nagy Marianne @udapest, nyelvészet), Keresáes Lász]ó
(oslo,Debrecen, nyelvészet), Hoffmann István @ebrecen, nyelvészet),
Korompay Klrára @árizslBudapest) nyelvészet, Imre Lászfő
(T{e1sinki/Debrecen, irodalom), Labádi Gizella (Turku, irodalom), Holger
Fischer (I{amburg, történelem)' Szakály Sándor @écs/Budapest, torténelem),
Voigt Vilmos (Budapest' néprajz), Küllős Imola (Budapest, néprajz), ill.
előadast tartott Gulya Jrános (Göttingen' nyelvészet), Benedek Gergely Piroska
(lr,{iskolc, nyelvészet)' Kabdebó Lóránt (Irdiskolc, irodalom), Hamu Launonen
(I{elsinki, irorlalom), Szopori Nagy Lajos Qíelsinki, irodalom), Radnóti
Zsuzsanna @udapest, irodalom), Litván György @udapest, történelem),
r'alamint látogatast tett Honti Lásilő (Groningen), Jean Perrot @árizs), Paul
Kárpáti @erlin), Csúcs Sándor (Helsinki).

L994 tavaszán a debreceni finnugor tanszék vezetője, KeresÍes Lász]ő
négv hónapig ok[atott a hungarológiai intézetben (leíró magyar nyelvészeti és

kontraszt.ív nyelvészeti előad:ísokat tartott), majd ősszel őt követte a debreceni
mag)'ar nyelvészeti tanszek vezrtő1e, Hoffmann István (magyar néltani és

mag}'al hangtÓrténeti előadásokat tartott). 1995 ÍavasÁn aZ MTA
Nyelrtudományi Intézetének igazgatóhe|yettese, Bakró.Nagy Marianne volt
az intézetvendégtanara (elentéstani és hangIörténeti előadásokkal).

A felsoroliásból is kitűnik, hogy a j1váskylái egyetemnek a legerősebb
kapcsolatai a debreceni Kossuth Lajos Tudomiínyegyetemmel vannak. Ez a
kapcsolat immáron négy.öt élÍszpdre tekint vissza @app István, Kálmrín Béla
professzorok neve fémjelzi a ,,hőskort''), a j1váskyliii egyetem magyar lektorai
eddig kivétel nélktil a debreceni egyetem oktatói voltak, s a vendégelőadók
egy része szintén debreceni. A kapcsolattartás nem egyoldalú: a
csereegyezrnény keretében 1994 őszpn Tuomo Lahdelma négy hónapig a
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debreceni egyetem finnugor tansákének vendégtanára volt, s ugyanabban az
évben Kalevi Pöykkö professzor tartott művészettcirténeti kurzust a KLTE-n.
trvendetes tény, hogy a tanárok együttműködése mellett a diiákcsere is egyre
intenzívebbé válik: a jyváskyliii hungarológus hallgatók kÖzül ávente öten
vesznek részt a Debreceni Nyári Egyetem nyári kurzusán, 1994-95-ben két-
két diák vendégeskedett ajanuári intenzív tanfolyamon, s ugyancsak ketten a

májusi szuperintenzív kurzuson. 1994 őszén új ösaöndíjas csereegyezmény't
kttött a két egyetem: szemeszterenként két-két hallgató cseréjére nyilt
lehetőség, elsősorban a sz*do|gozat elkésátése céljából. Ez a kapcsolat
kezdettől fogva olyan sikeresnek bizon1ult, hogy l995 őszétől három-hzirom
diák cseréjére kerül sor félévenként' A debreceni kapcsolatok mellett igen
jónzrk mondható a szombathelyi főiskolával kialakított egyÍittmíiködés is,
rnelynek keretében eddig két ízben kapott jyváskylái ÖsaÖndíjat szombathelyi
hallgató. Emellett emlékeztetni kell arra is, hogy a jyvás\lái intézet -
Erasmus.tagságábó| adódóan _ évente tÓbb diákot tud ktildeni Németorságba
és Franciaorsúgba,1||. fogad onnan érkező hallgatókat.

Tudományos tevékenység: konferenciálg projektumok'
kiadványok

A j1váslcylrü egyetem hungarológiai intézete _ kihasználva a
vendégtanárok aktivitasát _ az elmúlt években több konferenciát szervezett.
1995 legjelentősebb eseménye a finnugor tudówilág ötévenként
megrendezésre kerülő Ía|ákoznjához' a VIII. Nemzetközi Finnugor
Konglesszushoz kapcsolódott, melynek Jyváskylá városa adott otthont
augusztus 10-15. kÖZott. A kongresszus mintegy ezer vendége négy fő
tudományterületen _ nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem-régészet _
adott számot tudasáról. A több mint néryszáz szekcióelőadás mellett 14

szimpózium megrendezésére is sor került. Ezek egyike az egyctem
hungarológiai intézete álta| szervezett''Hungaro|ógia Magyarországon
ldvül, címet viselő rendezvény volt. A szimpózium felkért előadói bemutatták
az európai és Európán kívüli hungarológiai kutatóhelyek mÍíködését, sámot
adtak az elmúlt évttzed eredményeiről, szóltak a tanítás és kutatás
módszereiről, ill. azok nehézségeiről. A szimpózium anyaga a kongresszus
e|őtt az intézet kiadványsorozaÍában megjelent Qlungarologische Beitráge 4.

Hungarológia Magyarorsúgon kívül' Szerk. Tuomo Lahdelma-Maticsiik
Sándor. Jyváslcylá 1995), így az érdeklődők száraze(őadások helyett vitaindító
expozék' s valós véleménynyilvánítások tanúi lehettek.

Az utóbbi néhány évben - elsősorban a politikai váltoások utáni kedvező
légkörben - Magyarország és a magyarságfudomány - s ezekkel együtt a
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mag}'ar n\eh. _ irarrti érdeklődés rohamosan növekszik. A ,,Hungarológia
Mag1arorságon kiriil'' szimpóáum feladata tehát kettős volt: egyrészt
sánrot adott a h'ilÍöldi magyarságkutató műhelyek műkÖdéséről, másrészt
pedrg a nregr.á.Jtozott körülnrények ktzött megpróbált útbaigazításokat adni. A
szmpólunr kötetében Líz orsÁg kutatói jelentették meg írásaikat:
Csehorsá.e. Esaorsúg, Fimorság, Hollandia, Japán, MagyarorszÁg,
Né rne to rsá g . O7aszor szÁg, Svédorság és Törökorsá g magy aÍ vendégtanárai
\'ag} a fogadó orsúg hungarológus oktatói-kutatói fejtették ki nézeteiket, de a
szimpóziumon Ausztria, Belgium' Franciaorság és LengyelorszÁg képviselői
is szót kaptak.

199-l-ben indult meg a jyváskylzü egyetem hungarológiai intézetének
magi'ar-fi nn-észt kontrasztív nyelvészeti kutatási programja. A projektum
r'ezetője Keresztes László. A kutatiís öt fő téma kÖré szerveződik: fonotaris,
leilkológia. frazeo|óg1a, esetragok használata és ágens nélküli kiíejezések. Az
eg}.es témákat eg;.etemi oktatók irányítják, a kutatócsopoíokban hallgatók is
részt r.esznek, s a lehetőségek szerint magyar-finn és magyar4szÍ'
k-utatópárok műkÖdnek. E program első állomása az 1994 áprilisában tartott
konferencia r-olt, melynek anyaga a Hungarologische Beitráge 3' kötetében
jelent nreg (}Iungarologische Beitráge 3. Finnisch-ugrische kontrastive
Lntersuchungen. Hrsg' Lász]ő Keresztes, Juha Leskinen, SiíLndor Maticsiík.
Jrrlishlá. 1995). A kÖtetben tizenöt cikk kapott helyet, magyar, frnn, ésá és
bolgar szerzpktőt. 1995 tavaszin rendeztük meg a program kcivetkező
találkozóját. a második kontrasáív nyelvészeú konferenciát. trvendetes, hogy
a temaktrÖk - ílL. az előadások _ súma emelkedő tendenciát mutat. E
konferencia anyaga a tervek szerint 1995 végén kerül nyomdába' A
kontrasaíl' nyelvészeti projektum végső célja kontrasáív nyelvtan' ill. a
kutatás eredményeit felhasználó nyelvkön1vek elkésltése'

199-l tal'aszán még egy nyelvészeti konferenciát szerveáünk a magyar
nvelr'tanu|ásának nehézségeiről. A konferencián Íinn, ésá, német és olasz
l'-utatók fejtették ki, miért nehéz a magyar nyelv elsajátítása' milyen
problémiík merülnek fel a hangtan, alaktan és a mondattan sántjén, valamint
nri]r en kulrurabefogadási problémríkkal kell megbirkózni a magyar nyelvet
(nieg)tanulni vágyóknak. A konferencia másik fó iránya a nyelr,'tanulás
á]ta]ános n1.elvészeti aspektusaival foglalkozott. E konferencia anyaga az
intézet kiadr'ánysorozatának második szímaként látott napvilágot
QIungarologrsche Beitráge 2. Probleme des Spracherwerbs' Hrsg. LászIó
Keresztes. Tuomo Lahdelma, Sándor Maticsiík' Christoph Parry. Jyváskylá,
199-l), s izenegy szerző előadásait tartalmaz'a.

l99-1 őszen kenllt sor a ,,Ma5larország és Finnország a II. világháboru
idején'' elnevezésű konferenciiíra, melyen magyaÍ, finn és német történéSzek
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vettek résá, többek közjtt Gunst Péter, Szakály Sándor, Jorma Ahvenainen,
Holger Fischer. A konferencia anyaga viírhatóan 1996 elején jelenik meg.

1995 novemberében - a tudományos konferenciák után újabb területet
bemutatva - mas/ar filmfesztivált szervezünk' A fesaivál három napja alatt
hűsz magyar filmet mutatnak be, többek köZött Sabó István, Tarr Béla,
Erdőss Pál, Szomjas GyÖrgy alkotásait. A fesztivál meghívott vendége Enyedi
Ildikó rendezőnő.

JelerÚeg az intézetben két nyelvészeti projektum műkcjdik: az egyik a már
említett kontrasztív nyelvészeti irány, a másik pedig a nyelve|sajátítás

;lragmatikai aspektusait vizsgáló kutatás. E programban tiz orsúg
egyetemei vesznek részt' koordinátora Bakró-Nagy Marianne, ill. a jyváskylá
egyetem angol tanszékének vezetője, Kari Sajavaara. Már elkésailt a több
nyelvre lefordított kérdőív, melynek segítségével képet szeretnénk kapni a
magyaÍ nyelv elsajátítasának nehézségeiről, nem hagyományos nyelvészeti,
hanem elsősorban szociokulturális aspektusból. A kérdőívek feldol go zásába
sámítógépes nyelvészt is be sándékozunk vonni.

Kiadványainkról már az eddigiek soráLrr is részben szóltam. Az intézeI
199l.ben jelentette meg első kiadványát' Kulttuurin Unkari (A kultúra
Magyarorsága. Szerk' Jaana Janhila. Jyváskylá' i991) címmel. A kÖtctben tiz
szerzőMagyatországga| foglalkozó munkái kaptak helyet, a zenetudomány, az
irodalom, társadalom, fi|m, szjrlház és matematika tárgyköréből. l993-ban
indítottuk el a Hungarologische Beitráge nevet viselő kiadványsoroatunkat.
A sorozatban eddig négy kötet látoft napvilágot. Az első kötet hűsz magyar'
ill' ktitbldi kutató magyarságtudományi előadásait ÍarIa|mazzA
(I{ungarologische Beitráge 1. Hrsg. Tuomo Lahdelma, Sándor Maticsák, Vesa
Niinikangas, Christoph Parry. Jyváskylá' 1993)' az irodalom, nyelvészet,
történelem, ill' a hungarológia területéről. A sorozat második kötete a

korábban említett nyelvelsajátítási konferencia, a harmadik a kontrasztív
nyelvészeti konferencia, a negyedik pedig a hungarológiai szimpózium
előadásait foglalja magában.

1995-ben jelent meg a Debreceni Nyári Egyetemmel egyiittműködve
Magyar hangképzési gyakorlatok finneknek - Unkarin áántámysharjoituksia
suomalaisille címmel Báthory Ágnes és Yarga Pá| közÖs munkája. A
háromszÁz perces hanganyag (szÖvegkön1wel) a magyar hangképzós
nehézségein szeretné átsegíteni a tanulókat.

Rövidtávú terveink között hiírom további kötet megjelentetése szerepel.
Sorozatunk ötödik kötete az ellő szÁmhoz hasonló felépítésű, a J1váskyláben
előadásokat tartó kollégrák cikkeinek gyűjteménye lesz. A hatodik kötet a
tavasá kontrasáív konferencia anyagát tarta|maz,a, a hetedik pedig a tavaly
őszi tÖrténészkonferencia előadiásait adja közre. Ezek mellett szeretnénk
egyéb, a gyakorlati nyelwanulást megkönnyítő munkaflizeteket is kiadni.
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