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Nyirkos István

Adalékok a finnországi magyartanításhoz

A magyar nyelv rendszeres oktatása Finnországban igen régi múltra tekint vissza,
kezdetei a 19. század második felében fedezhetők fel, s rögtön igen színvonalas, tu-
dományosan megalapozott formában jelentkezik. Noha az 1860-as évektől kezdve a
magyar és a finn nyelvtudósok – például August Ahlqvist, Hunfalvy Pál és Budenz
József – élénk kapcsolatban voltak egymással, de jelentős változás akkor történt, ami-
kor ebbe a folyamatba bekapcsolódott Oskar Blomstedt. Ő volt tulajdonképpen Finn-
ország első hungarológusa, aki már terjedelmes magyar nyelvtörténeti munkával, 1869-
ben megvédett doktori értekezésével adta jelét annak, hogy komoly szándékai vannak
a magyar nyelv és nyelvtörténet művelése területén. Erről leginkább könyve: Halotti
Beszéd ynnä sen johdosta Wertailevia Tutkimuksia Unkarin, Suomen ja Lapin Kielissä
[Összehasonlító tanulmányok a Halotti Beszéd alapján a magyar, finn és lapp nyelvek-
ben. Helsinki, 1869. 115 p.] tanúskodik, s ennek is köszönhető, hogy ugyanezen év
novemberében kinevezik a finn és a magyar nyelv docensévé (l. Aulis J. Joki: Oskar
Blomstedt ja József Budenz kirjeenvaihdossa. In: Lakó-emlékkönyv. Budapest, 1981.
88–111).

Az egyetemeken természetesen – mondhatni – folyamatosan tanították a ma-
gyar nyelvet (Oskar Blomstedt, majd 1880–1909 között Antti Jalava stb.), különö-
sen azután, hogy 1928-ban a Helsinki Egyetemen létrehozták a Magyar Intézetet,
ahol kezdetben annak igazgatói és az egyetem magyar lektorai, később vendégtanárai
irányították a finn és finnugor nyelvészet követelményeihez igazodó magyaroktatást.

Az egyetemen kívül igen szerény mértékű magyartanítás folyt, melynek egyik
fóruma volt az 1930-as években megalakult Unkarin Ystäväin Kerho [Magyar Ba-
rátok Köre], ahol az órákat az akkori magyar nagykövetségen szolgálatot teljesítő
Kulai Sándor tartotta éveken át.

A második világháború után azonban politikai okokból a szélesebb néprétegek
körében jelentősen csökkent a magyarul tudók száma. Az érdeklődés maga viszont
nem lanyhult. 1950-ben, az imént említett Unkarin Ystäväin Kerho mellett létrehoz-
ták a Finn–Magyar Társaságot [Suomi-Unkari Seura], mely felismerte ezt a szük-
ségletet, s közvetlenül Merimiehenkatui [Merimiehen utcai] székházának – az ak-
kor magyar nagykövet, Szipka József lakásának – átvétele után elindította a magyar
nyelv oktatását, egyelőre kezdő tanfolyamokat szervezve. A nyelvoktatást folytató
tanárok színvonalas munkát végeztek, többnyire az egyetemi magyar nyelvi lekto-
rok révén.
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Feladatomnak ez alkalommal nem azt tartom, hogy a felsőoktatásban folyó magyar
nyelvoktatást mutassam be, hanem inkább arra a szintén igen jelentős – ha nem is tudo-
mányos jellegű – civil szervezetek által végzett tevékenységre mutassak rá, melyek ter-
mészetesen színvonalukban is megbízhatóknak és nagyon hasznosnak tekinthetők.

Azt lehet mondani, hogy a Finn–Magyar Társaság a magyar nyelv és kultúra iránti
szélesebb körű érdeklődés szervezőjeként, és a települések finnországi irányító mun-
kája színvonalának mai napig tartó fokozatos emelésével, különösen az 1960-as évek
második felétől, illetve az 1970-es évek elejétől egyre nagyobb súlyt helyezett az or-
szágos társasági hálózat fejlesztésére, s ezen belül a magyar nyelv oktatására, színvo-
nalának emelésére, az oktatást szolgáló kiadványok megjelentetésére, az oktatási
módszerek kidolgozására és elterjesztésére, a formák és a fórumok bővítésére.

Ha nem is a teljesség igényével, de célszerű szólnunk konkrétabban is az imént
jelzett munkáról.

Mindenekelőtt egy páratlan kezdeményezést említünk meg, azt a sorozatot, ame-
lyet a társaság kezdeményezésére a Finn Rádió (Suomen Yleisradio) vállalt fel, s
indított meg 1983-ban, mert ez a világon is az elsőnek tekinthető magyarnyelv-ok-
tató rádiósorozat megindítását jelentette Jónapot! címmel, s ehhez magnetofon-ka-
zetták is kapcsolódtak. 2006 tavaszán ugyancsak a Finn Yleisradio jóvoltából követ-
kezik egy hasonlóan igen jelentős, a Finn–Magyar Társaság által készített kulturális
és turisztikai tartalmú és célú rövid nyelvtanfolyam programba iktatása Magyar –
Ország, emberek, nyelv címmel (DVD-video, 5x15 perc, finn–magyar–angol–német
kísérő szöveg, Roman Schatz rendezésében).

Örvendetes továbbá, hogy jelenleg (2005-ben) mintegy negyven tanár áldozat-
kész munkájának köszönhetően oktatnak magyart mintegy harminc településen (fó-
rumon), (esti) nép-, illetve munkásfőiskolákon – szinte kizárólag a Finn–Magyar
Társaság szervezésében.

Újnak tekinthető a társaság utóbbi időkbeli tevékenységében is, hogy szeren-
csére már nem elégszenek meg a tanári munka, az oktatás kizárólag szóbeliségre
összpontosító módszereivel, hanem felvállalták a magyar művelődés és társadalmi
élet iránti igényes érdeklődés felkeltését, fokozását, s vállalkoznak szakkönyvek,
tankönyvek írására is. Ezt annál inkább is megtehetik, hiszen rendkívül jól felkészült
diplomás magyar és finn nyelv (és irodalom) szakos tanárok állnak rendelkezésük-
re, akik mind elméleti, mind nyelvtanítás-módszertani, azaz szakdidaktikai szem-
pontból alaposan felkészültek, sokéves gyakorlattal rendelkeznek, s a gyakorlati
nyelvoktatás szinte minden csínját-bínját ismerik. E mellett a két ország oktatási–
tudományos–kulturális életének kiváló ismerői, aktív részesei és ápolói. Hadd szóljak
kissé részletesebben is erről az elismerést érdemlő munkáról!

Hasznos és érdekes kiadvány Outi Hassi Unkari auki – Nuorten Unkariopas
[Nyitott Magyarország – Fiatalok Magyarország-kalauza; Helsinki, 1990. SUS. 139]
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munkája, amely nem magyar gyakorlókönyv, hanem amint címéből is kitetszik, ál-
talános ismereteket kíván adni a finn fiataloknak az elszállásolás, a közlekedés kér-
déseiről, arról, hogy milyen kirándulásokat érdemes tenni Magyarországon, rövid
általános képet is nyújtva Magyarországról, a magyar kultúráról, iskolákról, a tanu-
lásról stb. Nyelvoktatási szempontból csupán egy-egy rövid fejezet érdemel emlí-
tést (a kiejtésről, az étlapról, köszönésekről stb.).

Az első finn nyelvű szakácskönyv Tuija Lindqvist szerkesztésében jelent meg
Makuja Unkarista [Magyarországi ízek. Helsinki, 1997. SUS]. A más-más étkezési
kultúra bemutatása a szó- és kifejezéskészlet szempontjából is tanulságos lehet.

Az Unkaria taskukoossa – matkailusanasto [Magyarország zsebméretben –
útiszótár. Helsinki, 1998] kimondottan gyakorlati célú, általános ismereteket adó
kiadvány Kaija Markus és Irene Wichmann szerkesztésében a Magyarországra uta-
zó turisták számára.

Ugyancsak Outi Hassi vállalkozott arra, hogy növelje az intimebb ismereteket
is a magyarokról, s érdekes tartalmú füzetet jelentetett meg: Pieni unkarilainen
juhlakirja [Kis magyar ünnep-könyv. Helsinki, 2000. SUS], mely az első finn nyel-
vű könyv az év magyar ünnepeiről, a hozzájuk fűződő szokásokról, s a családi ün-
nepekről. A Meidän Unkari – Suomi-Unkari Seura 1950–2000 [A mi Magyarorszá-
gunk – a Finn–Magyar Társaság, 1950–2000. Helsinki, 2000] című könyv a társaság
fennállásának 50. évfordulójára jelent meg Helena Honka-Hallila szerkesztésében.
Értékes kiadvány, de természetesen nem tartalmaz magyar nyelvoktatással összefüg-
gő fejezeteket.

Megemlítendő még, hogy a Survival.hu-projekt keretében egy tananyag-össze-
állítás született az érdeklődő csoportok és a magántanulók részére (EU, Sokrates,
Lingua 2). Az is figyelmet érdemel továbbá, hogy a magyartanítás érdekében a Finn–
Magyar Társaság koordinálásával szervezett finn–magyar–észt projekt keretében
rendeztek többek közt magyar nyelvi intenzív tanfolyamot, a magyartanárok számára
pedig két szemináriumot, illetve létrehozták a magyartanárok hálózatát.

A következőkben tárgyalandó két terjedelmesebb gyakorlókönyvnek mintegy
előkészítéseként jelent meg Kaija Markus – Ildikó Vecsernyés – Irene Wichmann tol-
lából egy kis füzet: Unkaria helposti – taskukoossa [Könnyen magyarul – zsebméret-
ben. Helsinki, 2005. 111]. Ez mintegy kibővített és korszerűsített változata az imént
említett, 1998-ban megjelent kis formátumú kiadványnak (Unkaria taskukoossa –
matkailu-sanasto). A nyelvoktatás szempontjai itt természetesen csak mellékesen ke-
rülhettek szóba (de l. mégis: 6., 8.13, 18, 21, 51–58).

A tulajdonképpeni igényesebb nyelvoktatási célt szolgálja az Unkaria helposti
1. Unkarin alkeisoppimateriaali [Könnyen magyarul 1 – Magyar kezdő tananyag.
Jyväskylä, 2001. SUS. 95] című gyakorló könyv kezdőknek. A szerzőhármas (Kaija
Markus – Ildikó Vecsernyés – Irene Wichmann) rendkívül alaposan megtervezett
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tankönyvet készített. A tizenöt leckéből (és megoldókulcsból) álló kötet változatos
és színes anyagot kínál, a bemutatkozástól az ünnepnapokig (közben számos érde-
kes téma kerül elő: a finn és a magyar nyelv közti különbségek, a nyelvek és a nem-
zetiségek, család és rokonság, ügyintézés, állatnevek, az éttermi étkezés, vásárlás,
tanácsok a tájékozódáshoz, a lakás, bútorzat stb.), valamennyi hasznos szókészlet-
tel és nyelvtannal, nyelvtani gyakorlatokkal. A szókészleti elemek nemcsak az egyes
leckékhez kapcsolódnak, hanem a könnyebb megtalálás érdekében a könyv végén
is (180–192, illetve 167–175) szerepelnek. A könyv láthatóan a gyakorlati nyelvtu-
dás megszerzésére összpontosít, gondolva a magántanulókra is, megadva mindkét
könyvhöz a megoldási kulcsokat (174–179, illetve 160–166), a nyelvtan viszont –
érthetően – kevésbé nyomatékosan szerepel. Nyomdatechnikailag helyeselhető, mert
a szemléltetést szolgálja, hogy zöld alapon, zöld mezőben találhatók azok a nyelv-
tani ismeretek, amelyekkel feltétlenül meg kell ismerkedni, zöld keretbe helyezett
formákban (négyzetekben) viszont azok az ismeretek, amelyeket tovább lehet vizs-
gálni, amelyek megismerésében el lehet mélyedni. A szerzők a bevezetésben utal-
nak arra, hogy a nyelvtani és a nyelvszerkezettani kérdésekre kíváncsi tanulók az
esetleg szükséges alaposabb ismereteket Csepregi Márta könyvéből (Unkarin
kielioppi [Magyar nyelvtan] vagy Csepregi Márta – Gerevich-Kopteff Éva Unkaria
suomalaisille [Magyar finneknek] című könyvéből) szerezhetik meg.

A szókészleti elemek kiválogatása során a szerzők a hétköznapi élet történése-
ire, eseményeire összepontosítottak. Az is jó módszernek látszik, hogy már az egyes
leckék elején elolvashatjuk a téma könyvbe való felvételének célját, s újszerű, hogy
minden leckéhez tartozik egy általános ismereteket röviden tárgyaló fejezet (pl. be-
mutatkozás, üdvözlések, család és rokonság, lakáskörülmények stb.) a magyar élet,
a kultúra egy-egy kis szeletének leírása. A tanuló tehát nem „száraz” nyelvleckét,
nyelvtant kap, hanem lehetőséget arra, hogy belehelyezkedjék egy életkörbe, egy
emberi-környezeti szituációba. A régebbi úgynevezett „országismeret” olykor kis-
sé merev és szókészletileg sokszor mereven kötött szerepeltetése helyett egy oldot-
tabb, de az ország, a kultúra, a társadalmi viszonyok megismertetését mégis meg-
oldó módszert követ. Azt mondhatom, hogy a szerzők a mai szociolingvisztikai
kutatások figyelembevételével is számolnak, ennek következtében a mai nyelvhasz-
nálat szempontjai érvényre jutnak a szövegek, a kifejezés- és a szókészlet, sőt bizo-
nyos értelemben a nyelvtani formák gyakorisági alapon való kiválasztásában is.

Külön kell szólnunk a szövegek „laza”, természetes voltáról, s ez nem egészen
magától értetődő, hiszen a tankönyvszerzők általában jó szándékkal ugyan, de igye-
keznek „belepasszírozni” minden általuk fontosnak tartott tudnivalót a leckébe. A
gyakorlatok gazdagsága egészen kivételes. Aligha van sok olyan tankönyv szerte a
világon – legalábbis az én ismereteim szerint –, amelyik annyira gondosan, annyira
empatikusan, annyira változatosan igyekezett volna összeállítani a témához, a lec-
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kéhez adekvátan kapcsolódó és illő, annak megértését, megtanulását elősegítő gya-
korlatokat. S ez igen nagy elismerést érdemel, mert azt bizonyítja, hogy nem kímélték
a fáradságot, az időt a legszükségesebbnek vélt, legérdekesebb, legszínesebb gya-
korlatok kidolgozására.

Az Unkaria helposti 2 – Unkarin jatko-oppikirja [Könnyen magyarul – magyar
haladó tankönyv. Jyväskylä, 2003] tulajdonképpen folytatása az első kötetnek, s ez
természetes. Szerkezetében, felépítésében is hasonló elveket követ, s ez mondható
el a leckék megformálását illetően is. A témák itt szintén rendkívül hasznosak és vál-
tozatosak (levélírás, megszólítás, munkahelyi miliő, hobbik, magyar / finn földraj-
zi ismeretek, utazás Magyarországra, szüret, állatkerti látogatás, a magyar és a finn
természet egybevetése, autózás, véleményformálás magyar nyelven stb.). A felada-
tok megoldási kulcsát és az úgynevezett összefoglaló szókincset itt is a könyv vé-
gén (160–175) találjuk.

Külön említést érdemel, hogy a szerzők mindig a modern nyelvoktatási folya-
matokat és módszereket ismerve tervezik meg a tananyagot. A 2. kötetben elsősor-
ban a kontrasztivitás nyújtotta lehetőségeket ragadják meg a leckék szövegének szer-
kesztésében is, de különösen a nyelvtani fejezetek, részletek tárgyalásában fordítanak
gondot a finn és a magyar nyelvi hasonlóságokra és különbségekre (pl. a határozott
és határozatlan igeragozás: 2–3, 8–9. lecke; a birtokviszony kifejezése: 7. lecke; az
esetek egybevetése: 1. lecke stb.). Nagyon jó didaktikai megfontoláson alapul az az
eljárásuk, hogy a gyorsabban haladni akaró tanulókra tekintettel többletgyakorlato-
kat és teljesebb szókészleti „csomagot” is adnak (l. pl. 13., 27, 43, 54 stb.). A kü-
lönféle névszói és igei nyelvtani formák bemutatása és tárgyalása világos, egyértel-
mű, tekintettel vannak a rendhagyó, kivételszerűen jelentkező nyelvi sajátosságokra
is (pl. 46–47, 155–156 stb.).

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy az utóbbi két kötet nagyon átgondoltan,
valóban koncepciózusan és fantáziadúsan van megtervezve; nem jellemző rá sem az
elnagyoltság, sem a túlzott egyszerűsítés vagy túlzsúfoltság. A könyvek nyomdatech-
nikai kivitelezése elismerésre méltóan szép és igényes, az illusztrációk leleményes
és fáradságot nem kímélő kidolgozása Vecsernyés Ildikó szakértelmét és fantáziá-
ját dicséri. A szerzők finn és magyar anyanyelvűsége, kétnyelvűsége, azonos hul-
lámhosszon jelentkező, eredetiségre törekvő munkája mindkét köteten keresztül
érezhető.

A maga területén – úgy tűnik – mindhárom szerző: Kaija Markus – Ildikó Ve-
csernyés – Irene Wichmann kitűnő munkát végzett. A leckék és a nyelvtani részek
harmonikusan és jól elosztva épülnek egymásra A gyakorlatok változatossága élénk
kreativitást és szüntelen újra való törekvést jelez. Azt hiszem, sok tankönyvszerző
hasznosíthatná, illetve bővíthetné a saját repertoárját az itt látható példátlanul gaz-
dag, sokoldalú, érdekes és színes gyakorlatkészítési módszerekkel. Didaktikai szem-
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pontból is tanulságosnak mondhatók a tanulók saját ismereteinek felismerését szol-
gáló (Testaa taitosi [Teszteld a tudásod]) s a köteteken végigvonuló „önellenőrző”
pontok.

A Finn–Magyar Társaság nagyszerű ötlete volt a magyar nyelvtudás „iskolán
kívüli” elsajátításának elősegítése, a civil szervezetek (társaságok, népfőiskolák stb.)
magyar iránt érdeklődő csoportjainak, tagjainak szánt nyelvoktatás ilyen formában
történő felvállalása. A magunk részéről csak elismerés és köszönet jár érte, a szer-
zőknek különösen, de mindenkinek, aki ezt a munkát bármilyen szinten segítette. Az
EU-projekt keretében folyó munka (Unkaria helposti I-II.) nagyon sikeresnek mond-
ható, az EU-támogatás tehát korántsem volt hiábavaló.

Végül hálásan köszönöm Marjatta Manni-Hämäläinennek a Finn–Magyar Tár-
saság ügyvezető igazgatójának a cikk megírásához nyújtott segítségét, s azt az oda-
adást, mellyel a társaság ezer más ügyének gondos szervezése, irányítása mellett a
magyarnyelv-oktatás ügyét is folyamatosan és intenzíven támogatta. Ugyancsak
köszönöm a magyar kultúra és nyelv igaz barátjának, Viljo Tervonen tanár úrnak is
az értékes információkat.

Azt hiszem, nem volt felesleges szólnunk a fenti munkákról, hiszen a magyar-
tanítás ügyét szolgálják, s csak örülhetünk annak, ha az egyetemeken, főiskolákon
kívül is lehetőséget teremt egy társaság, civil szervezet a magyar nyelv iránti érdek-
lődés színvonalas támogatására, a társadalmi igények maradéktalan kielégítésére,
különösen a jelen európai folyamatok időszakában.
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