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A mai finn szemiotika egyik megteremtője, a perzsa filológus és informatikus-
rendszerszervező, Henri Broms 1927. augusztus 24-én Helsinkiben született. Orientalistának 
készült, 1957-58-ban a teheráni egyetemen is tanult. Hazatérve könyvtárakban dolgozott, 
1968-ban Helsinkiben védte meg doktori értekezését (a perzsa költő, Háfiz verseiről), és 
docensként perzsa irodalmat tanított. Fordított is. A nyugat-finnországi Vaasa városában 
működő (svéd nyelvű) gazdasági egyetem könyvtárának vezetője, majd a helsinki 
(ugyancsak inkább svédnyelvű) kereskedelmi főiskola könyvtárának vezetője volt. 1992-ben 
innen ment nyugdíjba. Ekkor már évtizedek óta foglalkozott információs technikák 
telepítésével, többek között Szaud-Arábiában. Ehhez gyakran felhasználta magyar 
ismeretségeit az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (az azóta szétvert 
OMIKK) révén, ahol kiváló minőségben és a finnországi béreknél jóval olcsóbban dolgoztak.  

Az 1970-es évektől vett részt a finn szemiotika kifejlesztésében: ő volt az első, aki 
Tartuban meglátogatta Lotmant és videóinterjút készített vele. Kezdettől fogva részt vett az 
imatrai szemiotikai rendezvényeken. Kezdeményezője volt a kis finn-magyar szemiotikai 
üléseknek, ezen a két fél 2-3 résztvevővel jelent meg (Broms mellett legtöbbször Hannu 
Riikonen). Ezért a Magyar Szemiotikai Társaságnak is alapító tagjai lettek. Broms maga 
szerkesztett két sokszorosított kiadványt: Valami más – Proceedings of the Finno-Hungarian 
Semiotic Symposia 1985-95, illetve Valami egészen más – Procceedings of the Finno-
Hungarian Semiotic Symposia 1996-97, ezekben végül is 7 szimpozium anyagából 
válogatott. E „kiadványok” pár tucat példányban lettek sokszorosítva. Finn részről Broms, 
Riikonen, Jāmsā, Kuusamo a magyarok közül Voigt, Robert Wolosz, Darányi Sándor és 
munkatársai, Kroó Katalin írásai olvashatók (angolul), Riikonen és Broms finn nyelvű 
útibeszámolót is készített. A második füzetben az előzőkön kívül Riszovannij Mihály és a 
német nyelvész, Hartmut Schröder szerepel. Közben, 1998-ban volt egy „finn—magyar” 
találkozás az Odera menti Frankfurtban. Ennek anyaga valódi kötetben látott napvilágot, 
ugyancsak Valami más címmel, Eckhard Höfner – Hartmut Schröder – Roland Wittman 
szerkesztésében. Ebben Balázs Géza, Riszovannij, Dobi Edit képviseli a magyarokat. Broms 
egyébként is különös kiadványokat hozott létre. Rebecca Kaufman közreműködésével 
(valószínűleg 1988-ban) adta ki a Semiotics of Culture kötetet, az 1987-es imatrai 
szimpozium anyagából. Ebben Hoppál Mihály és a magam dolgozata is megtalálható. 
Egyébként ez az imatrai konferenciák egyik legfontosabbikáról jó képet ad (277 lapon, angol 
nyelven). 

Broms rögtönző ember volt, késő este telefonon jelentkezett és közölte, hogy 
másnap lesz nálunk a következő szimpózium. Még előadásának címét is megadta, pl. az 
„ízlés” fogalmát. Másnap aztán vagy erről beszélt, vagy másról. Magyarul is tanult és 
olvasott. Ismerte Krúdy, Márai munkásságát, foglalkozott a jóskártyákkal, a dzsesszel – erről 
könyvet is publikált. Megszerezte Schütz Antal könyvét a karakterológiáról. A 
magyarországi szimpóziumokat úgy szerveztük, hogy legyen benne egy kirándulás – 
mégpedig HÉV-utazással. Így jártunk Szentendrén, Gödöllőn, sőt Ráckevén is.  

Krimiszerű regényeket is írt. Általában új témáival meglepte környezetét. Perzsa és 
arab ismereteit a finn tömegkommunikáció hosszú éveken át igénybe vette. Mindig egyéni, 
olykor váratlan észrevételei voltak. 

Az utóbbi években egyre fáradtabb volt, nem vett részt a finn szemiotika amúgy is 
romjaira hullott rendezvényein. 2014. április 11-én halt meg Helsinkiben, ám még kollegái is 
csak hetek múlva vettek erről tudomást – amikor információkért keresték, és már nem 
válaszolt. Mi személyesen igen régóta ismertük egymást: Kecskeméti István révén már 1963-
ban találkoztunk, aztán egy évtizeddel később meglepve fedeztük fel egymást a szemiotika 
pódiumán. Halálával egy rendhagyó személyisége távozott el a finn szellemi életnek. Svéd 



családi nevének jelentése ’bögöly’, ezért levélben és telefonon „Bögöly úrnak” szignálta 
magát. Ez is jól jellemzi derűs, vidám, szabályozatlan személyiségét. Érdemes lenne, hogy 
finn barátaink külön kötetben adják ki finn nyelvű szemiotikai írásait. 
 


