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A LENINGRÁDI EGYETEM FINNUGOR TANSZÉKÉN FOLYÓ 
MAGYAR IRODALOM TANÍTÁSRÓL 

1. 1925-ben hozták létre a leningrádi egyetemen a Szovjetunió első finn-
ugor filológiai tanszékét. Mintegy negyed évszázadon át folyt itt a külön-
böző finnugor anyanyelvű tanárok felkészítése, valamint ezen nyelvek tör-
téneti és összehasonlító grammatikai problémáinak kutatása. A 40-es évek 
végéig a tanszéket a neves tudós, D. V. Bubrih professzor, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának levelező tagja vezette, akit a szovjet finnug-
risztika megalapítójaként tartanak számon. Pedagógiai munkáját a Szov-
jetunió területén élő finnugor népek nyelvének fáradhatatlan kutatásával 
kötötte össze. A nyelvészek igen nagyra értékelik alapműveit1, tanítványai 
pedig az autonóm köztársaságok pedagógiai főiskoláin, egyetemein, nem-
zeti tudományos akadémiákon és intézetekben folytatják munkáját. 

Az 50-es évek közepére a nemzetiségi pedagógusok és tudósok anya-
nyelvi felkészítésének globális feladata alapvetően megoldódott. A háború 
utáni időszakban alaposan kiszélesedett és elmélyült a Szovjetunió gazda-
sági és kulturális kapcsolatrendszere a szomszédos országokkal, így többek 
között Magyarországgal és Finnországgal is, ezért szükség volt olyan szak-
emberekre, akik nemcsak a magyar vagy a f inn nyelvet beszélték jól, hanem 
elméleti felkészültséggel, széleskörű történelmi, irodalmi ismeretekkel is 
rendelkeztek, és tisztában voltak ezeknek az országoknak a társadalmi-po-
lit ikai, kulturális helyzetével. 

A tanszék munkájának a kor új követelményeihez igazodó átszervezése 
elsősorban Z. M. Dubravina nevéhez fűződik. Az 50-es években dolgozták 
ki a főbb elméleti és gyakorlati elvek alapján a tanterveket és programokat, 
valamint metodikai munkát végeztek. A következő években a tanszékre 
kiváló tudós-pedagógus munkatársak kerültek. Az oktatók tudományos ér-
deklődése mindenekelőtt a f inn nyelv grammatikájának és történeti foneti-
kájának, a magyar nyelv lexikájának, a magyar és finn irodalom problémái-
nak a kérdéseire terjedt ki. 

Az 50—60-as években tovább erősödtek a tudományos kapcsolatok a 
Szovjetunió más finnugor filológiai központjaival (Tartu, Petrozavodszk, 
Sziktivkar, Izsevszk, stb.), továbbá Finnország és Magyarország tudomá-
nyos és felsőoktatási intézményeivel. Ebben az időszakban jelentősen meg-
nőtt a magyar és finn nyelv szakos hallgatók felkészítésének színvonala. 
A tradíciók megőrzése mellett a tanszék továbbra is nagy figyelmet szentelt 
az elméleti felkészítésnek, s így a végzett hallgatók tudásukat mind tol-
mács-fordítói, mind tudományos kutatói munkakörben kamatoztathatták. 
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A tanszék olyan, a finnugor szakemberek között elismert régi hallgatókkal 
dicsekedhet, mint G. M. Keig (szaami nyelv), L. P. Gruzov (mari nyelv), 
A. U .Turk in (komi nyelv), a filológiai tudományok doktorai, K. Laba-
nauskas (német nyelv) a filológiai tudományok kandidátusa, és mások. 

2. A fenti okok miatt a magyar irodalom történetének első programját az 
ötvenes évek közepén dolgozták ki. A tanszék egy ideig irodalomtörténész 
nélkül működött , így e tantárgyat magyar vendégtanárok oktatták. 

A nyolcvanas évek elején az oktatási program átalakításával és a hallga-
tók heti óraszámának csökkentésével kapcsolatban tekintették át a tanter-
vet. A magyar irodalomtörténet és speciális kollégium akkor kidolgozott 
programjait bizonyos változtatásokkal ma is használják. 

A tanszéken a tanulmányi idő alatt a hallgatók általában 3—4 irodalom-
történeti és nyelvészeti speciális kollégium munkájában vesznek részt. A há-
ború utáni magyar irodalmat dolgozza föl az a kötelező speciális kollégium, 
amelyet az ötödévesek hallgatnak. A hallgatók a következő témák közül 
választhatnak: József Attila, vagy Móricz Zsigmond művészete, a 20-30-as 
évek magyar prózája, a fordítás elmélete és gyakorlata, a magyar irodalom-
kritika története. 

A következőkben részletesen áttekintjük a magyar irodalomtörténet 
tantárgy programját. Ennek a tantárgynak az oktatása során az egyes idő-
szakok irodalmi-művészeti folyamatainak átfogó előadásokat szentelünk 
és elemezzük az adott periódus legnagyobb magyar íróinak alkotói útját. 
Az átfogó részekben a kor művészeti folyamatairól, az írók alkotói tevé-
kenységét befolyásoló hatásokról, az irodalmi folyamatban elfoglalt helyük-
ről, a valósággal való kapcsolatukról, a művészi mesterségről, az egyes mű-
vek létrehozásának történetéről, a kortársak reflexióiról, az újító szellem-
ről, a nemzeti és európai tradíciók között létrejött kapcsolatokról és az 
alkotói örökség más kérdéseiről esik szó. 

Az irodalomórák tematikája a finnugor mitológiával, az ómagyar köl-
tészettel és a történeti regékkel kezdődik. A feudalizmusról szóló részben 
szólunk az énekmondók szerepéről (az orosz igricekkel vonhatunk párhu-
zamot ), Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk krónikáiról, a magyar nyel-
vű irodalom fejlődéséről („Halotti Beszéd", „Ómagyar Mária-siralom"), 
az egyházi legendák fordításairól. 

Az irodalom tantárgyon belül jelentős részt foglal el a humanizmus és 
reneszánsz korának tárgyalása. (Vitéz János, Antonio Bonfini, Galeotto 
Marzio és mások). Ekkor ismerkednek meg a hallgatók az első nagy ma-
gyar költő, Janus Pannonius életével és művészetével. 

A nemzeti irodalom fejlődése következő szakaszának feldolgozása so-
rán Komjáti Benedek, Pesti Gábor és Sylvester János munkásságával fog-
lalkozunk. A hallgatók áttekintést kapnak a hitvitázó drámákról, a magyar 
reformáció legjobb prózaíróinak (Heltai Gáspár, Bornemisza Péter) élet-
művéről és Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekeiről. Ekkor tanulmá-
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nyozzák a magyar reneszánsz kiváló költőjének Balassi Bálintnak az életét 
és művészetét is. 

A XVI I —XVIII. sz. magyar irodalmának szentelt rész a magyar huma-
nizmus késői szakaszát képviselő írók (Rimay János, Szenczi Molnár Albert, 
Szepsi Csombor Márton és mások) irodalmi tevékenységét, valamint 
Pázmány Péter, Gyöngyösi István, Mikes Kelemen művészetét fogja át. Köz-
ponti helyet foglal el Zrínyi Miklósnak, az ismert magyar költő, politikus és 
hadvezér életének és műveinek áttekintése. A későbbiekben részletesen ele-
mezzük a kuruc dalokat is. 

A magyar felvilágosodás irodalmát hagyományosan két részre osztjuk. 
Báróczi Sándor, BarcsayÁdám, Orczy Lőrinc tevékenységének áttekintése 
után a magyar felvilágosodás jelentős alakjainak, Bessenyei Györgynek az 
életét és alkotásait, többek között az ,figis tragédiája" c. drámáját és a 
„Tarimenes utazása" c. regényét dolgozzuk fel. A felvilágosodás első kor-
szakának áttekintése a nemesi ellenállást képviselő írók (Gvadányi József, 
Dugonics András), valamint a kor kiemelkedő költőjének Batsányi János 
munkásságának áttekintésével és értékelésével fejeződik be. 

A magyar felvilágosodás második korszakát több kiemelkedő író tevé-
kenysége jellemzi (Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi 
Dániel, Fazekas Mihály, Katona József és mások). Monografikus előadás 
foglalkozik a zseniális költő Csokonai Vitéz Mihály életével és alkotói út-
jával. Elemezzük a felvilágosodás és népiesség, az ország nemzeti és kultu-
rális felemelkedésének eszmei hátterét és Csokonai költészetének, vala-
mint dramaturgiájának jellemző sajátosságait. Végül áttekintjük a magyar 
színházi kultúra és dramaturgia helyzetét, foglalkozunk a magyar dráma 
megújulásával, amely hagyományosan Katona József nevéhez fűződik. 
Munkásságának elemzésére önálló előadást szentelünk. 

Külön fejezet foglalkozik a XIX. század első felének reformmozgal-
mával és az 1848—49-es forradalommal. Ebben a részben a központi he-
lyen Petőfi Sándor élete és költészete áll, akinek tevékenységével és művei-
vel több előadás foglalkozik. Előzetesen természetesen szó esik a reformkor 
jelentőségéről, Széchenyi István és Kisfaludy Károly tevékenységéről. A ma-
gyar romantika sajátosságait Kölcsey Ferenc, Eötvös József, Vörösmarty 
Mihály műveiben tanulmányozzuk. Művészi örökségüket monografikus 
előadásokon elemezzük. 

„ A késői romantika korszaka. A realizmus fejlődése és elterjedése." — 
ez a címe az 1849—1905 közötti időszakot felölelő program következő 
szakaszának. Magyarország társadalmi-politikai helyzetének és e negyed év-
század irodalmi mozgalmainak áttekintése előtt a hallgatók előadásokat 
hallgatnak olyan kiemelkedő írók életéről és művészetéről, mint Arany 
János, Jókai Mór, Madách Imre és Mikszáth Kálmán. 

Az 1905—1919 közötti magyar irodalom fejlődését tárgyaló részben 
az eseményekben és irodalmi művekben gazdag időszak kulturális és társa-
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dalmi mozgalmainak jellegzetességeit tekint jük át. Több előadás foglalko-
zik Ady Endre életével és munkásságával, kiemeli a költő szerepét az új 
magyar irodalom kialakulásában, a „Nyugat" c. folyóirat körül tömörülő 
írók mozgalmában. Végül áttekintést adunk az I. világháború, a polgári 
demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság irodalmáról. 

A tantárgy befejező része a II. világháború végéig tartó irodalmi moz-
galmakról szól.2 A lkotó i és ideológiai törekvéseik különbözősége és a nem-
zeti irodalomban játszott eltérő szerepük miatt ennek a korszaknak a ma-
gyar irodalmát két részre osztva tanulmányozzuk: az emigráció irodalma 
(Hidas Antal, Zalka Máté, Illés Béla) és a hazai irodalom (Tóth Árpád, 
Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és mások). Ebben a rész-
ben elemezzük Móricz Zsigmond, József Att i la és Radnóti Miklós alkotói 
örökségét. 

A tantárgyi programot a kötelező és ajánlott irodalom egészíti ki. Saj-
nos a kötelező irodalom listáján továbbra is szerény helyet foglalnak el az 
orosz nyelvű irodalomtörténeti munkák (Kun Béla és A. V. Lunacsarszkij 
az irodalomról, K. A. Sahova monográfiái, néhány szöveggyűjtemény). 
Ugyanakkor az utóbbi években jelentősen bővült az oroszra fordítot t 
klasszikus és modern magyar irodalmi művek listája: jelenleg e listát nem-
csak az 50—60-as években kiadott Katona József, Vörösmarty Mihály, 
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, 
Móricz Zsigmond, József Att i la, Juhász Gyula, Radnóti Miklós és más 
írók művei képviselik, hanem immár Eötvös József, Tolnai Lajos, Ady 
Endre, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Nagy Lajos és mások mun-
kái is. 

Megjegyzendő, hogy a tantervnek megfelelően a hallgatók a I I I—IV. 
évfolyamon nemcsak speciális kollégiumokat hallgatnak, hanem szakdol-
gozatot is írnak, amelyben a magyar nyelv és irodalom különböző problé-
máit elemzik, ötödéven pedig diplomamunkát készítenek. (Az utóbbi évek-
ben a magyar szak hallgatói kitűnő diplomamunkát írtak, pl. Madách Imre 
„ A z ember tragédiájá"-nak, Ady Endre, Juhász Gyula költeményeinek 
orosz fordítását, Radnóti Miklós művészetét, Móricz Zsigmond „Erdély" 
trilógiáját, Kosztolányi Dezső novellisztikáját, Örkény István groteszkjé-
nek jellemzőit vizsgálták.) 

Néhány év óta gyakorlattá vált referátumok készítése olyan témákról 
is, amelyeket speciális kollégiumon tekintünk át. A hallgatók kiválasztanak 
egy témát, és tudják, hogy munkájuk opponensei csoporttársaik lesznek, 
ötletgazdag referátum készítése felmentést ad a speciális kollégiummal 
kapcsolatos beszámoló alól. 

A szakdolgozat megírására való felkészülés a kutatás lehetséges útjainak 
és variációinak megbeszélésével kezdődik. A szakdolgozat, illetve a diploma-
munka tudományos vezetője megjelöli a hallgatók által választott témákhoz 
tartozó fontosabb forrásokat. A hallgatók rendszeresen konzultálnak a té-
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mavezetővel, a közös foglalkozásokon pedig megvitatják a tudományos 
munkák részletkérdéseit. 

Sajnos a hallgatóknak a szakdolgozatok és diplomamunkák megírásakor 
eddig gyakran kellett azzal számolni, hogy a tanszéken részben, vagy telje-
sen hiányzik a témájukhoz kapcsolódó elméleti anyag. Csak az utóbbi idő-
ben javult valamelyest a helyzet; az egyetem számos magyar kiadótól 
kapott ajándékba könyveket, a nélkülözhetetlen szakirodalmat pedig a 
Magyar Lektori Központ bocsátotta rendelkezésünkre. 

A tanszék másik problémáját az jelenti, hogy fontos szépirodalmi al-
kotások nem állnak rendelkezésre. Figyelembe véve azt, hogy a magyar 
irodalom tanítása az I. évfolyamon kezdődik, és ezért oroszul foly ik, a tan-
terv által előirányzott műveket (Vörösmarty Mihály művészetéig) speciális 
foglalkozásokon kell feldolgozni a hallgatókkal. Később — a nyelvismerettől 
függően — az alkotások egyes részeinek fordítását önálló házi feladatként 
dolgozzák fel a hallgatók, s ezt azután az előadótermi foglalkozások során 
ellenőrizzük és megvitatjuk. Ezzel kapcsolatban felmerült az 1848/49-ig 
tartó időszak magyar irodalmi antológiája létrehozásának gondolata, ami 
a tanterv által előirányzott anyagot tartalmazná. Biztató, hogy a fő tantárgy 
és a speciális kollégiumok rendszere lehetővé teszi, hogy a hallgatóknak át-
fogó elképzelésük legyen a magyar irodalom fejlődéséről a kezdetektől 
napjainkig. 

JEGYZETEK 

1. Bubrih olyan széleskörűen ismert munkáit említjük meg, mint: Az erza-
mordvai grammatikai minimum (főiskolai tk.), Szaranszk 1947., 
Az udmurt nyelv történeti fonetikája (a komi nyelvek összehasonlí-
tása) Izsevszk 1948., A komi irodalmi nyelv grammatikája, Leningrád 
1949., Az erza nyelv grammatikája, Szaranszk 1953., A finn nyelv tör-
téneti morfológiája, Moszkva—Leningrád 1955. 

2. Az 1945 utáni magyar irodalom helyzetét külön tantárgy keretében 
dolgozzuk fel. 
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