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A FINN NYELV TANÍTÁSA KÜLFÖLDIEKNEK FINNORSZÁGBAN* 

A Helsinki Egyetemen már harminckét éve foly ik a f inn nyelv oktatása 
külföldieknek. Az 1952—53-as év programjában található az első híradás 
külföldieknek szánt kezdő f inn tanfolyamról. Hetente két óra volt, hétfőn 
és szerdán, és Elsa Vourinen tartotta a tanfolyamot; ő valójában angoltanár 
volt az egyetemen. Az egyetemen első alkalommal megszervezett f inn tan-
folyam külföldi hallgatói bizonyára nagyon szorgalmasak voltak, és jól ha-
ladtak a tanulmányaikban, mert a következő években megszervezték a ha-
ladó tanfolyamot is. Emellett új kezdő csoport is indult. 

Az ötvenes években Elsa Vourinen egyedül látta el a külföldieknek f inn 
tanítását a Helsinki Egyetemen. Minden évben két csoport volt, egy kezdő 
és egy haladó. Mind a két csoportnak hetente kétszer volt egy-egy órája. 

A hatvanas évek elején olyan sokan jelentkeztek az egyetem finn nyelv-
tanfolyamaira, hogy szükség volt még egy tanárra. 1961-től Liisa Steiner 
lett a külföldiek új f inn tanára, aki német anyanyelvűeket tanított vagy 
olyanokat, akiknek a német volt a legerősebb idegen nyelvük. Elsa Vouri-
nen viszont folytatta az angol nyelvűek tanítását. Már húsz évvel ezelőtt is 
nagyon nagyok voltak a csoportok: egy csoportban hatvan fő is lehetett. 
A tanfolyam hallgatói diplomaták, külföldi üzletemberek és az idegennyel-
vű iskolák tanárai, valamint azok családtagjai voltak, és természetesen az 
egyetem külföldi diákjai. A f innül tanulók zömmel európaiak és észak-ame-
rikaiak voltak. Elsa Vuorinen tizenhárom évig tanított az egyetemen f inn 
nyelvet külföldieknek, és 1956-ban ment nyugdíjba. Utódja Maija-Hellikki 
Aaltio lett. 

A fent említett tanfolyamokat, amelyeken a f inn nyelv alapjait tanítot-
ták, mindenki szabadon látogathatta. Az 1966—67-es tanévben a f inn 
nyelvészeti tanszék szervezett egy gyakorlatot a f inn és finnugor szakos 
külföldi diákok számára. Ezt a gyakorlatot azoknak szervezték, akik f inn 
szakosok akartak lenni, tehát tulajdonképpen ez volt a f inn nyelv és kultúra 
szak elődje. Ez a gyakorlat heti kétórás volt. Emellett a f inn és finnugor 
szakos külföldi diákok ugyanazokat az előadásokat hallgatták, mint a f inn 
diákok. 

A hetvenes években a külföldiek f inn oktatása tovább növekedett az 
egyetemen. Az angol és német közvetítő nyelvű tanfolyamok mellett 
olyan csoportokat is szerveztek, ahol csak finnül folyt az oktatás. A kezdő 
és haladó csoportok mellett újabb csoportokat szerveztek azok számára, 
akik már elsajátították a f inn nyelv alapjait. Új tanárok is bekapcsolódtak 
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szakot olyan diákok számára, akik nem finn nyelvű iskolában érettségiztek. 
Ezek külföldiek, külföldön tanult finnek vaqy finnországi svédek lehettek, 
az oktatásba, így többek között Eila Hämäläinen és Olli Nuutinen. 

1976-ban megszervezték a Helsinki Egyetemen a finn nyelv és kultúra 
Az 1980-as oktatási reform keretében az alapvizsga szintű f inn nyelv és 
kultúra szak tizenöt oktatási hétre tervezett, oktatási egésszé változott, 
azaz mellékszakká vált. Erről Eila Hämäläinen majd részletesebben be-
számol. 

A Helsinki Egyetemen az 1976-os tanév első félévében szerveztek elő-
ször intenzív nyelvtanfolyamot a külföldiek részére, amelynek mind a tizen-
hat résztvevője az egyetem hallgatója volt. A tanfolyam célja akkor is az 
volt, és most is az, hogy egy év alatt olyan finn nyelvtudást adjon, amely-
nek segítségével a következő évben hozzá lehet látni a tényleges tanuláshoz. 
Az intenzív tanfolyam nagyon szükségesnek és hasznosnak bizonyult, és 
azóta is minden évben megszervezik. A múlt években évente két-három 
ilyen csoport indult, így az egyetem szinte valamennyi külföldi diákjának 
lehetősége volt részt venni ilyen intenzív oktatásban. 

A Helsinki Egyetem külföldieket oktató finn tanszékének jelenleg kilenc 
dolgozója van: öt lektor (nyelvtanár), három óraadó tanár és egy adminiszt-
rátor. A lektorok tartják a finn nyelv és kultúra szakhoz tartozó órákat és 
a minden érdeklődő számára meghirdetett kezdő tanfolyamokat. A lekto-
roknak heti tizennégy-tizenhat órájuk van. Az óraadó tanárok vezetik az 
intenzív tanfolyamokat, az adminisztrátor pedig a tanszéki ügyeket intézi. 
A külföldiek finn nyelvoktatása szervezetileg a finn nyelvészeti intézethez, 
valamint az idegennyelvű lektorátushoz és természetesen az egyetem köz-
ponti irányításához tartozik. 

A finn nyelv és kultúra szakot évente körülbelül húsz hallgató veszi fel, 
a kezdő csoportokban viszont összesen körülbelül hat-hétszázan tanulnak. 
A tanfolyam hallgatói között vannak egyetemi hallgatók és tanárok, olya-
nok, akiknek finn a házastársuk, diplomaták és más Finnországban dolgo-
zó emberek és családtagjaik, menekültek, külföldi ösztöndíjasok és csere-
diákok. A hallgatóknak a fele egyetemi hallgató vagy tanár, a másik fele 
pedig külső résztvevő. A tanfolyam hallgatói a világ legkülönbözőbb tájairól 
érkeznek. A tanfolyam ingyenes és bárki látogathatja, emiatt a csoportok 
néha túl nagyok. Helsinkiben a külföldieknek nincs túl sok lehetőségük a 
finn nyelv tanulására, ezért az egyetemnek meg kell próbálnia minden 
igényt kielégíteni. A helsinki nép- és munkásfőiskolák is szerveznek finn 
nyelvtanfolyamot a külföldiek számára; a Finnországba érkező menekültek 
alapfokú finnnyelv-tanulásáról pedig a menekültek központja gondoskodik. 
Ezen kívül van néhány magán nyelviskola is, amely szintén indít külföldiek-
nek szánt finn nyelvtanfolyamot. Elsősorban azonban a Helsinki Egyetem 
a felelős az oktatásért. Ennek a felelősségnek a terhe nem túl könnyű, de 
mégis érdekes feladat. 

Összesen hét finn főiskolán van külföldiek számára finn nyelvoktatás: 
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a helsinki, turkui, temperei, jyvaskylai, oului és joensui egyetemen, vala-
mint az espooi műszaki egyetemen, A Helsinki Egyetem kivételével vala-
mennyi egyetemen csak a finn nyelv alapjait oktatják. Máshol tehát nem le-
het felvenni a finn nyelv és kultúra szakot. A többi egyetemen jóval keve-
sebb csoportot indítanak, félévenként egy-négyet, és a hallgatók létszáma is 
lényegesen kisebb; körülbelül tizenöt hallgató van egy csoportban. Míg a 
Helsinki Egyetemen a nagylétszámú csoportok okoznak különösen sok gon-
dot, addig a többi helyen a csoportok állandósága jelent problémát. Ebben 
a tanévben készült egy kimutatás a külföldiek finn oktatásának helyzetéről 
és fejlesztéséről. Ennek a tanulmánynak többek között az is célja, hogy 
tisztázza a különböző egyetemeken külföldieket finnre tanító tanárok 
együttműködésének lehetőségét. — Eddig az egyes főiskolák nem rendelkez-
tek ismeretekkel arról, hogy a többi helyen hogyan szervezik meg az ok-
tatást. Az oktatási anyag készítésében pedig igen nagy szükség volna együtt-
működésre. A f inn nyelv alapjainak oktatásához van ugyan tananyag, de 
a későbbiek során használandó anyagot mindenkinek magának kell össze-
állítania. 

A f inn nyelv alapelemeinek oktatásához segédanyagként a következő 
könyvsorozatok egyikét használják: Olli Nuutinen: Suomea suomeksi, 
első és második rész, amelyben minden magyarázat finnül van. A könyvhöz 
többnyelvű szótár, többek között magyar nyelvű is készült. Ezekhez a 
könyvekhez kapcsolódnak Eilia Hämäläinen f inn nyelvgyakorlatai (két kö-
tet), amelyet más tankönyvek mellett is lehet használni. Maija-Hellikki Aal-
tio könyvsorozatában angol nyelvű magyarázatok vannak, a könyv címe: 
Finnish for Foreigner. Marja-Liisa Steiner és Dietrich Assman „Finnisfür 
Sie" című könyve német közvetítőnyelvű. Fred Karlsson külföldiek számá-
ra írt f inn nyelvtana „Suomen peruskielioppi" megjelent svédül és angolul is. 

Finnországban mind több és több külföldi érkezik. Közülük sokan ta-
nulni vagy dolgozni jönnek, mások pedig Finnországban akarnak letele-
pedni. Valamennyiüknek szükségük van a finn nyelvtudásra ahhoz, hogy 
tanulhassanak és megélhessenek országunkban. 
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