
ISMERTETÉSEK — SZEMLE 

A finnugor nyelvek tanításának harminc éve Franciaországban 

1961 novemberében harminc éve annak, hogy Franciaországban, a 
párizsi Ecole des Langues Orientales Vivantes keretében finnugor tanszék 
létesült. Ha ennek történetét kívánjuk elmondani, akkor elsősorban egyetlen 
vezetőjéről: AURÉLIEN SAUVAGEOT professzorról kell szólnunk. 

A finnugor nyelvek oktatása megindulásának 25. évfordulójáról meg
emlékezve a párizsi Magyar Intézet egy füzetet adott ki GERGELY JÁNOS és 
AIMO SAKARI szerkesztésében, a Finn Irodalmi Társaság közreműködésével. 
Ebben AURÉLIEN SAUVAGEOT meghatódva szól a tanszék alapításáról, amely
nek terve több mint negyven évre nyúlik vissza. 

Az első világháború előtt K O N T IGNÁC a Sorbonne-on magyar történelmi 
és művelődéstörténeti előadásokat tar tot t . Bár a XIX. század második felétől 
kezdve érdeklődtek francia írók, költők a finn és a magyar irodalom iránt, 
s egyes művek fordításában részt is vettek, a finnugor nyelveket nem taní
tották szervezetten sehol Franciaországban. Volt szó ugyan egyszer arról, 
hogy a Sorbonne-on létesítenek magyar tanszéket, amelyet a francia és a 
magyar kormány közösen tar to t t volna fenn, de a tervnél tovább nem jutottak. 

Az összehasonlító nyelvtudomány két kiváló francia művelője, P A U L 
BOYER és ANTOINE MEILLET felvetette azt a gondolatot, hogy finnugor tan
széket kellene létesíteni az Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes 
keretében, ahol egyébként tanítanak több, nem keleti nyelvet is. A tanszék
vezető a terv szerint ROBERT GAUTHIOT, tehetséges nyelvész lett volna, aki 
több éven át készült erre a feladatra, de meg fiatalon, 1917-ben meghalt. 
Utódjául MEILLET egy germanista egyetemi hallgatót szemelt ki, aki az Ecole 
Normale Supérieure felvételi vizsgájára készült, s aki a skandináv nyelvek iránt 
is érdeklődött. Ez a Konstantinápolyban született francia fiatalember, A U R É -
LTEN SAUVAGEOT, gyermekkorában beszélt törökül, ezért — az uráli és az altáji 
nyelvek rokonsága miat t — rá esett a választás. 

Ez a terv — mint ő maga mondja (i. m. 9) — nem lelkesítette SAUVA -
GEOT-t, mert sajnált megválni kedves skandináv tanulmányaitól. Mégis bele
törődött, és híven követte a professzorai által javasolt programot: miután 
felvették az Ecole Normale Supéiieure-re, Uppsalába ment. I t t WIKLUND 
vezette be a finn nyelv rejtelmeibe. Később Helsinkiben SETÄLÄ irányította 
finn nyelvi tanulmányaiban. Innen Magyarországra utazott, s az Eötvös 
Kollégium francia lektora lett. Utazásának célja a magyar nyelv megtanulása 
volt. Ismeretes, hogy Budapesten töl töt t esztendei mennyire termékenyek 
voltak. Olyan kiváló munkatársakkal, mint például BALASSA JÓZSEF és 
B E N E D E K MARCEL, előkészítette nagy francia-—magyar és magyar—francia 
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szótárának kiadását. Budapesten alkalma volt személyesen megismernie kora 
legnagyobb magyar íróit, mint MÓRICZ ZsiGMONDot, BABiTsot, KOSZTOLÁNYI^ 
K A R I N T H Y ^ hogy csak néhányat említsünk. E hosszú tartózkodás nemcsak 
azt te t te lehetővé SAUVAGEOT-nàk, hogy széleskörű és mély magyar nyelvi 
ismeretekre tegyen szert, hanem folytathatta a többi finnugor nyelvnek 
már Finnországban elkezdett tanulmányozását SZINNYEI JÓZSEF és GOMBOCZ 
ZOLTÁN mellett. 

SAUVAGEOT AURÉLIEN 1929 júniusában védte meg disszertációját a 
Sorbonne-on. Címe: „Kutatások az urál-altaji nyelvek szókincsének köréből"; 
melléktézisként ,,A névelő szerepe a gótban" című dolgozatot nyújtotta be. 

Csak 1931-ben szavazták meg a finnugor tanszék létesítését kimondó 
törvényjavaslatot. Amint a tanszékvezető elmondja: ,,1931. november 9-én 
tar to t tam meg első finn és első magyar órámat az Ecole Nationale des Langues 
Orientales Vivantes-on, egészen egyszerű keretek között, csak a beiratkozott 
hallgatók előtt, s több magyar ós finn újságíró jelenlétében, akik megható 
módon számon tar tot ták ezt az előadást" (i. m. 11). Ez az oktatás megszakítás 
nélkül folytatódott mindmáig, a második világháború okozta nehézségek 
ellenére. Az Ecole des Langues Orientales-on felfüggeszt3tték ugyan a magyar 
és a finn nyelv tanítását 1941 novemberétől 1943 januárjáig, az oktatás mégis 
folytatódhatott a párizsi Magyar Intézet jóvoltából: ennek falai között kaptak 
menedéket a magyar és a finn nyelvi órák, miután a vichy kormány a profesz-
szórt elbocsátotta állásából. 

E rövid történeti áttekintés után vessük fel a kérdést, hogy mi ennek a 
harminc esztendőnek a szellemi gyümölcse. Hogy közelebb férjünk a finnugor 
nyelvek oktatásának sajátos problémáihoz, először is rá kell mutatnunk a 
feladat összetett jellegére. E tanszéknek, amely összehasonlító nyelvtudósok 
elgondolása alapján létesült, nem feladata egy előre meghatározott finnugor 
nyelv tanítása sem. S ezért — annak ellenére, hogy SAUVAGEOT professzor 
a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó valamennyi nyelvet jól ismeri — folyama
tosan csak két nyelvet taní tot t : a finnt és a magyart. Észt előadást csak néha 
tar tot t , a lapp nyelvet pedig egy évig tanította. A tanrendben szereplő öt 
órából három magyar, kettő pedig finn nyelvi óra volt. Mivel a diploma meg
szerzéséig a tanulmányi idő három óv, a magyarul tanuló hallgatók évenként 
csak heti egy óra oktatásban részesülhetnek. A finn órák elosztása még ked-

. vezőtlenebb, annak ellenére, hogy francia ember számára a finn nyelv még a 
magyarnál is nehezebb. Kétségtelenül jelentős segítséget jelentenek azonban 
a heti két-három alkalommal tar to t t társalgási és fordítási gyakorló órák, 
amelyeket finn és magyar lektorok látnak el. Leleményes és lelkiismeretes 
munkájukra nem találhatunk eléggé dicsérő szavakat. A finn lektorok közül 
meg kell említenünk N E U V O N E ^ M Ä K E L Ä I N E N , SUTINEN, SAKARI ÓSKALLIONEN 
nevét, a magyarok közül MOLNOS LIPÓT, GÁLDI LÁSZLÓ, HALMY FERENC, 
SINOR DÉNES, DOBOSSY LÁSZLÓ, JANKOVICH FERENC és GERGELY JÁNOS 
működését. 

A finnugor tanszék már szerkezeténél fogva nyomasztó terhet jelent 
vezetője számára, bármilyen mély is a tudása és szárnyaló a lelkesedése, akár
mennyire segítik is odaadó munkatársai. Mert nemcsak az a feladat vár meg
oldásra, hogy — három évre elosztott — heti öt órában kell tanítani két olyan 
tárgyat, amelyek mindegyikére külön-külön kétszer annyi idő sem lenne ele
gendő ; számon kell tar tani minden magyarországi és finnországi új tudományos 
eredményt, valamint irodalmi és művészeti alkotást is. Az olvasás, a nyelvé-

10 Nyelvtudományi Közlemények LXI I I . 2. 
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szeti és irodalmi ismertetések készítése rengeteg időt vesz igénybe. Ezért 
mondja csüggedten jeles finnugor nyelvészünk:,,Sokszor nem tudom, hogy nem 
roskadok-e Össze a teher súlya alatt. Mindegyik országban, amellyel foglal
koznom kell, annyi munka jelenik meg, annyi szép, tudományos kutatás 
folyik, annyi a nagy irodalmi és művészeti alkotás, hogy véges emberi erőink 
miatt lehetetlen feldolgozni az alkotásnak egész özönét" (i. m. 15). 

Nézzük meg, hogy ilyen körülmények között milyen eredményeket 
lehetett elérni. 

1932-től 1960-ig bezárólag az Ecole Nationale des Langues Orientales 
Vivantes 85 magyar diplomát, 58 finn és 5 észt oklevelet adott ki. Az Öt észt 
diplomás közül háromnak már megvolt a finn és a magyar képesítése, kettő 
csak észtből vizsgázott. Érdekes megjegyezni, hogy a 85 magyar diplomás közül 
12 jelentkezett később finnre, kettő tanulta párhuzamosan a két nyelvet, 
s csak kettő tanult előbb finnül. Ez annyit jelent, hogy 127 hallgató közül 
16-an szereztek képesítést mindkét nyelvből. Ezek a számok mintha arról 
tanúskodnának, hogy hibás elgondoláson alapult e sokrétű tanszék létesítése, 
mert a hallgatók nagy része nem annyira a finnugor összehasonlító nyelvtudo
mány iránt érdeklődik, hanem egy bizonyos nyelv iránt. E véleményt azonban 
megcáfolhatjuk az alábbiakkal: 

1. A franciák nem mindig^nyelvészeti érdeklődésből, hanem néha érzelmi . 
okokból kezdenek tanulni finnugor nyelveket. Némelyiküknek apja vagy 
anyja származik valamely finnugor nyelvet beszélő népből, s a hallgató meg 
akarja ismerni nem francia szülőjének nyelvét. Mások házasságkötésük előtt 
kívánják megtanulni távolból Franciaországba szakadt jövendőbelijük anya
nyelvét. Ezek érdeklődósét kielégíti egy finnugor nyelv megismerése. 

2. Néhányan azok közül, akik magyar képesítést szereztek, finn ajkúak, 
a finn diplomások között pedig akadt egy-két magyar anyanyelvű, így a két 
nyelv közül természetesen csak az érdekli őket, amelyiket nem ismerik. 

3. A finn órák résztvevői közül bizonyára sokan tanultak volna észtül is, 
ha lettek volna rendszeres észt előadások. A finn nyelv hallgatóinak érdeklő
dése a svéd iránt is megnyilvánult, mégpedig gyakorlati okból, ugyanis Finn
országban a svéd is hivatalos nyelv. 

4. A magyar nyelv néhány hallgatója inkább szerette volna kiegészíteni 
ismereteit vogul és osztják nyelvi tanulmányok elkezdésével. A finn — távo
labbi nyelvrokona lévén a magyarnak — nem vonzotta Őket, talán azért s em, , 
mert túlságosan nehéz nyelv hírében áll. 

Megkell még jegyeznünk, hogy az Ecole des Langues Orientales-on a beírt 
hallgatókon kívül vannak „rendkívüli hallgatók". Ezeknek nincs meg a főisko
lára való felvételhez szükséges előképzettségük, nem is vizsgázhatnak, de jelen 
lehetnek az előadásokon. E rendkívüli hallgatók sem szorgalom, sem tudás 
tekintetében nem maradnak el diplomát szerző társaik mögött. 

Ezek a rideg számok nem szólhatnak arról, hogy mit kaptak a finn és a 
magyar nyelvi hallgatók az oktatás keretében. Ők egyhangúan úgy nyilat
koznak, hogy lelkesedéssel vetették bele magukat e nyelvek éppen nem könnyű 
tanulmányozásába, s úgy vélik, hogy ez nagy szellemi hasznukra vált. Ennek 
oka nemcsak magukban a tárgyakban rejlik, hanem a professzor hatalmas 
egyéniségében is. Egy fiatal mérnök, aki a finn nyelvből szerzett képesítést, 
a 25. évfordulóra kiadott, többször idézett megemlékezésben így méltatja 
egykori tanárát : ,,Mit számít, ha finn nyelvi gyakorlati ismereteim javarészt 
szertefoszlottak a napi gondok s ipari elfoglaltságom forgatagában? Ma azért 
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tartozom hálával SAUVAGEOT professzornak, hogy a finn nyelv szellemét 
értet te meg velem, ezét a különös nyelvét, amely magánhangzóinak harmóniá
jával mintegy visszatükrözi az északi ég minden fényét. De még több az, amiért 
hálával tartozom: a szellemi gazdagodásért, a széles távlatok megnyitásáért, 
annak a nyelvnek tanításáért, amelyet oly kiválóan tud, s az előadásairól 
magammal vit t termékeny gondolatokért" (i. m. 39). 

Mindazok, akik magyar, finn vagy észt lektorként dolgoztak mellette, 
tanúságot tet tek arról, hogy mily sokat jelentett számukra a mindennapos 
érintkezés a nagy tudású mesterrel, a végtelen jóindulatú professzorral, aki 
valamennyiüknek barátja is volt. 

De AURÉLIEN SAUVAGEOT tevékenysége nem korlátozódott előadásainak 
előkészítésére és ismert szótárának kiadására. Számos cikket közölt folyóira
tokban, többek között a „Société Linguistique de Paris" ,, Bulletin"-j ében; 
egyébként e nyelvtudományi társaságnak sokáig elnöke is volt. Két alapvető 
fontosságú munkát írt a finnugor nyelvek iránt érdeklődő szakemberek szá
mára: „Esquisse de la langue finnoise" (Paris, Klincksieck. 1946) és „Esquisse 
de la langue hongroise" (Paris, Klincksieck. 1951). Mindkét nyelv tudományos 
„leírása" finom megfigyelésekben gazdag. 

A magyar nyelvi hallgatók számára a professzor gyakorlatokat is tartal
mazó, sokszorosított leíró nyelvtant készített. Mint AIMO SAKARitól tudjuk, 
a finn nyelv leíró nyelvtanának az írását is megkezdte, s már most befejezte 
egy valóságos remekmű kéziratát: Les Anciens Finnois, essai sur les origines 
et les débuts de la civilisation finnoise (i. m. 20—1). 

Magyarról számos szépirodalmi művet fordított franciára. Emeljük ki 
ezek közül a következőket: Babits Mihály: Timár Virgil fia, Móricz Zsigmond: 
Rózsa Sándor a lovát ugratja és Veres Péter: Próbatétel. Sajnos, a Móricz 
regényfordítás még nem jelent meg. 

Említsük meg végül, hogy- néhány év óta SAUVAGEOT professzor nyelvé
szeti kutatásai más irányba is kiterjednek: részint a polinéziai nyelvek felé 
fordult érdeklődése, részint . . . anyanyelve, a francia felé. A „français de 
base" felfedezésére irányuló munkáin kívül 1957-ben Klincksiecknél adott ki 
egy kötetet „Les procédés expressifs du français contemporain" címmel. 

Ez tehát a múlt és a jelen. De mit rejt a jövő? Valószínű, hogy amikor 
SAUVAGEOT professzor nyugalomba vonul, súlyos probléma lesz a tanszék 
betöltésének kérdése, mert Franciaországban nincs senki, aki kettős feladatát 
el tudná látni. így tehát a finnugor tanszék — jelenlegi vezetőjének kívánsága 
szerint — bizonyára kettéválik. Nem lehetetlen, hogy a magyar és a finn 
oktatásának fejlődése valamikor, a távoli jövőben a Sorbonne-on két tanszék 
létesítéséhez vezet. így lehetővé válnék a finnugor nyelvnek jövendő tanul
mányozói számára, hogy szakjukban lieenciátust szerezzenek és doktori 
disszertációt készítsenek. Ez jelenleg igen nehéz, mivel nem lehet illetékes 
bírálóbizottságot összeállítani. Van már ugyan szó arról is, hogy bizonyos vidéki 
egyetemeken, mint Lille-ben, Lyonban, Grenoble-ban újra megnyitják a 
lektorátusokat, amelyek a második világháború előtt egy ideig működtek. 

Befejezőül: nem lehet eleget ismételnünk, hogy a finnugor nyelvek 
franciaországi tanítása terén milyen nagy érdemei vannak SAUVAGEOT AURÉ-
LiENnek, aki fáradhatatlan odaadással megindította és megszervezte azt az 
oktatást, amelynek gyümölcsei már kezdenek megérni. 
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