
El LA HÄMÄLÄINEN 

A FINN NYELV OKTATÁSÁNAK SZERKEZETE 
A HELSINKI EGYETEMEN * 

Satu Saarinen azt mutatta be, hogyan szervezik meg Finnországban a 
finn nyelv tanítását külföldiek számára. Én magam most éppen azért va-
gyok Magyarországon, hogy tanulmányozzam, hogyan tanítják a magyar 
nyelvet idegen nyelvként, éppen ezért szeretném egy kicsit részletesebben 
bemutatni, milyen oktatásban részesülnek a külföldiek a Helsinki Egyete-
men. 

Mint hallottuk, a külföldiek a Helsinki Egyetemen kétféle oktatásban ve-
hetnek részt: tanulhatják a finn nyelv alapjait,vagy felvehetik a finn nyelv 
és kultúra szakot. Ezt a szakot csak külföldiek vehetik fel. Először a finn 
nyelv alapjainak oktatásáról beszélek. 

Azok az egyetemünkön vagy más főiskolákon tanuló külföldi hallgatók, 
akik gyorsan meg akarnak tanulni finnül, és az első félévet teljesen a nyelv-
tanulásra tudják szánni, intenzív tanfolyamra jelentkeznek. Ez a tanfolyam 
tizenhárom hétig tart; öt nap, napi négy órát jelent, azaz heti húsz órát. 
A következő félévben a tanfolyam tovább folytatódik heti tíz órában. 
Ezen a tanfolyamon a hallgatók a nyelv felépítésével és az alapszókincs-
csel ismerkednek meg. A tanfolyam célja az, hogy elvégzése után a diákok 
boldoguljanak a mindennapi életben(és el tudják kezdeni saját tanulmányai-
kat. Ezen a tanfolyamon nincs lehetőség arra, hogy szakszókincset is tanít-
sunk, ezt mindenkinek a későbbi tanulmányai során kell elsajátítania. 
Az intenzív tanfolyam elvégzése után a hallgatók különféle haladó tanfolya-
mokra jelentkezhetnek. A legtöbben teljes tanulmányi idejük alatt járnak 
valamilyen finn nyelvtanfolyamra. 

Azok az egyetemi hallgatók, akik nem akarnak intenzív tanfolyamon ta-
nulni, valamilyen lassabban haladó kezdő csoportot választhatnak. Ezekben 
a csoportokban tanulhatnak azok is, akiket magyarul vendéghallgatóknak 
szokás nevezni. Általában finn, angol és német közvetítő nyelvű csoportok 
kozul lehet választani. Ezek heti hat vagy négy órás tanfolyamok, és az óra-
számtól függően két vagy három féléven át folytatódnak. Mivel a tanfolya-
mokat bárki látogathatja, a csoportok nagyon heterogének, és ez természe-
tesen az oktatásra is hatással van. Minden felnőtteket tanító nyelvtanár jól 
tudja, hogy a csoportos oktatás szükségszerű kompromisszumot jelent. 
Figyelembe kell venni, hogy egyesek ismerik a nyelvtani kifejezéseket, má-
sok meg nem. Egyesek csak elméleti ismeretekre törekszenek, mások gya-
korlatban is szeretnék elsajátítani a nyelvet. Vannak olyanok, akik már 
több más idegen nyelvet beszélnek, de olyan is, aki eddig semmilyen idegen 
nyelvet nem tanult. Vannak azonos kulturális környezetből származó hall-
gatók, mások viszont egészen távoli, eltérő környezetből érkeztek, és így 
tovább. 
* Q^ Elhangzott 1984. IV. 2-án, az ELTE finnugor tanszékén. 



Ezenkívül a kezdő csoportjaink túl nagyok. Az intenzív csoportok lét-
száma korlátozott (10—15 fő), de a nyilvános tanfolyamok ténylegesen 
nyitottak bárki számára, amiből következik, hogy az oktatas néha tömegok-
tatássá válik. Az egyéni foglalkoztatáshoz és irányításhoz csak haladóbb 
szinten jutunk el. Nincs például elegendő lehetőség a beszédgyakorlatra. 
Csak arra bíztathatjuk diákjainkat, hogy ezt próbálják a tanfolyamon kívül 
is gyakorolni. A kiejtés gyakorlására sem tudunk egyenként elegendő időt 
fordítani. 

Legtöbb tanítványunk általában más nyelvcsalád nyelvét beszéli, ezért 
a finn nyelv kezdetben elég furcsa nekik. Természetesen akadnak olyan 
nyelvszakos hallgatók is, akik éppen azért választották a finn nyelvet, mert 
ennek a szerkezete és a szókincse eltér más nyelvekétől, de vannak bőven 
olyanok is, akik nem győznek csodálkozni ezen a furcsa nyelven. Olykor 
hiábavalónak érzik az erőfeszítéseiket, mert a finnt nem tanulják olyan 
könnyen, mint az anyanyelvükkel rokon nyelveket. A tanárnak ezért arra 
is kell gondolnia, hogy az állandó furcsaságok áradata közepette valami 
sikerélmény is érje a diákot, és hogy fenntartsa az érdeklődést. 

A legtöbb kezdő tanfolyamunkon finnül folyik az oktatás. Ez azért 
szükséges, mert a hallgatók annyira különböző országokból érkeznek, hogy 
nincs is mindig más közös idegen nyelv. Ez a módszer azért is hasznos, mert 
a hallgatók hozzászoknak a f inn nyelvű beszédhez, és mindjárt az első perc-
től kezdve kommunikációs szerepe is van a f inn nyelvnek. Természetesen 
tisztában vagyunk ennek a módszernek a hátrányaival is. A tanár számára 
a célnyelven való tanítás nehéz, de érdekes feladat. Nemcsak arról van itt 
szó, hogy egészen egyszerű nyelven, a túlzásig tisztán és érthetően kell be-
szélnie, de azt is nagyon meg kell fontolnia, hogy milyen nyelvi anyagot, 
mit mikor tanítson meg a hallgatóknak. 

A finn nyelv oktatásában és tanításában az egyik lényeges nehézséget az 
okozza, hogy különböző — részben történelmi — okok miatt a finn irodalmi 
és a beszélt nyelv jelentősen eltér egymástól. Az órákon az irodalmi nyelvet 
tanítjuk, de a beszélt nyelvet sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ennek is-
merete nélkül nem lehet boldogulni a mindennapi életben, és a modern 
szépirodalmat sem lehet megérteni. 

A következőkben azokról a haladó tanfolyamokról szeretnék beszélni, 
amelyekre a kezdő tanfolyam elvégzése után nyílik nálunk lehetőség. Min-
den évben van szövegolvasó gyakorlatunk (szépirodalmi szövegek, újságszö-
vegek, tankönyvek szövege és így tovább). Ezek a tanfolyamok előkészíte-
nek a különböző szaktárgyak tanulására. Ugyanez a célja a szövegértés, 
pontosabban az „előadás"-értés gyakorlásának. Oktatási programunkban 
szerepelnek különböző írásbeli gyakorlatok és a nehezebb nyelvtani részek 
ismétlése. Évről évre ismétlődnek a f inn nyelv közismerten nehéz részei, 
amelyeket gyakorolnunk kell: az alaktanban például a többes szám és a 
szenvedő szerkezet, a mondattanban pedig az igeneves szerkeze^valamint a 
partitivusz használata, de az igeidők használata és a vonzatok is okozhatnak 
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nehézségeket, hogy csak néhány példát említsek. Van egy olyan részterület, 
mégpedig a szókincs elsajátítása, amelynek a szisztematikus oktatását és 
gyakorlását eddig nem sikerült megoldanunk. A nyelvoktatás elméletében 
egyébként is több figyelmet fordítanak a nyelvtan és különösen a szintak-
szis jelenségeinek a tanítására, emiatt a lexika általában háttérbe szorul. Az 
utóbbi időben világszerte sokat beszélnek arról, hogy a szókincs tanítására 
több gondot kellene fordítani. A szókincs elsajátítása természetesen a kör-
nyező világ, tehát a finn valóság jelenségeinek leírásához kapcsolódik. A 
tanár feladatai közé tartozik az is, hogy a diákokat a környezet megfigyelé-
sére serkentse. 

Végül a finn nyelv és kultúra szakról szeretnék beszélni. Ez mellékszak-
ként vehető fel, de elfogadják a finn diákokkal együtt folytatandó finn, 
balti finn és finnugor szak legalacsonyabb szintű vizsgájaként is. A f inn 
nyelv és kultúra szak általában legalább két évet vesz igénybe, de voltak 
olyanok is, akik egy év alatt elvégezték, ha mindjárt az elején jól tudtak 
finnül. Az e szakra való bejutásnak a feltétele a jó f inn nyelvtudás, mert 
minden előadás és a szakirodalom is finn nyelven van, és vizsgázni is finnül 
kell. A szakon a következő ismereteket kell elsajáítani: nyelvtan és nyelv-
ismeret, finn irodalom és ország ismeret. 

A nyelvtudást a következő vizsga alapján értékelik: a hallott szöveg meg-
értése és annak szóbeli és írásbeli elmondása, beszélgetés finnül, a nehéz 
szerkezetek használata és a finn fonetika ismerete. Nyelvtanból előadások 
alapján hang-, alak- és mondattanból kell vizsgázni, és részt kell venni 
valamilyen speciális kollégiumon. 

Mindig szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy a diákjaink egy része valami-
kor esetleg finn nyelvet fog tanítani a hazájában. A nyelvismerethez olyan 
előadássorozat is tartozik, amelyen a finnugor nyelvcsalád, a finn nyelv fej-
lődéstörténete, a finn nyelvjárások és szociális nyelvváltozatok, valamint az 
irodalmi nyelv története a téma. 

Finn irodalomból a finn irodalomtörténet megismerése és ötszáz oldalnyi 
klasszikus és modern irodalmi szöveg szerepel a követelményekben. A tanu-
lás előadásokon, szemináriumokon és önálló tanulás formájában történik. 
Az irodalom révén a hallgatók a finn társadalomról, kultúráról és termé-
szetesen a nyelvi változatokról is szerezhetnek ismereteket. Az országisme-
ret keretében mindenki tanul f inn történelmet,valamint szabadon választ-
hatóan vagy népi kultúrát vagy állampolgári ismereteket vagy művészettör-
ténetet vagy földrajzot. Az országismeretet sajnos általában kötelező olvas-
mányokból kell elsajátítani, mert csak ritkán tudunk előadássorozatot vagy 
tanulmányi kirándulást szervezni. 

Intézetünk az utóbbi időben naggyá vált. A legkülönfélébb problémák-
kal kell megbirkóznunk. A problémák egy része a nyelvtanulás és a felnőtt-
nevelés általános kérdéseivel kapcsolatos. Gondjaink másik része viszont 
csökkenne, ha több tanár volna, és több tananyag állna rendelkezésünkre 
a különböző szintű nyelvoktatáshoz. Kezdő tanárnak nagy nehézséget okoz 
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az, hogy módszertani szempontból a finn mint idegen nyelv okta-
tását alig kutatták. A tapasztalt tanárok sok gyakorlati ismerettel rendelkez-
nek, de ritkán jut idejük ezek elméleti összegezésére. Az elméleti ismerete-
ket más nyelvek oktatására vonatkozó tanulmányokból kell összegyűjteni, 
és ezeket kell alkalmazni a finn nyelv oktatására. Finnországban tíz évvel 
ezelőtt alapították meg az egyetemek és főiskolák idegen nyelvi központ-
ját, amely tizenkét főiskola idegen nyelvi lektorátusának a központi szerve-
zete. Ennek működéséből és kiadványaiból okulhatnak a finn tanárok is. 
Másik fontos támaszunk a finn alkalmazott nyelvészeti egyesület, amelynek 
kiadványai és konferenciái jelentős továbbképzési lehetőséget jelentenek 
számunkra. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Finnor-
szágban nagy hagyományai vannak a svéd nyelvű iskolákban folyó finnok-
tatásnak, és hogy több mint 60 külföldi egyetemen is tanítják a finn nyel-
vet. Tapasztalat tehát van bőven, sok és sokféle. Joggal remélhetjük, hogy 
előbb vagy utóbb létrejön az a központ is, amely megoldja a finnoktatás 
módszertani kérdéseit, a finnt idegen nyelvként oktató tanárok képzésének 
és továbbképzésének gondját. 
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