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Marthy Annamária 
 

Magyar nyelvoktatás Helsinkiben 

2013-ban Campus Hungary ösztöndíjjal vettem részt egy rövid tanulmányúton Helsinki-
ben. Ennek keretében látogattam meg a Magyar Kulturális és Tudományos Intézetet és a Hel-
sinki Egyetem magyar nyelv és kultúra szakját.  

Magyarok főleg az ország déli részén élnek nagyobb számban, a fővárosban, Helsinkiben, 
illetve vonzáskörzetében, valamint egyéb nagyobb városok (Turku, Tampere, Oulu) közelé-
ben. Ezenkívül laknak magyarok szétszórva kisebb városokban vagy falvakban is, szerte az 
országban. Magyar szervezetek Helsinkiben, illetve a főváros vonzáskörzetében találhatók. 

A Helsinki Egyetemen August Ahlqvist és Oskar Blomstedt már az 1860-as években meg-
teremtette a magyaroktatás és -kutatás alapjait. 1881 és1909 között Antti Jalava működött 
rendkívüli magyar lektorként, majd Yrjö Wichmann professzor tartott magyar nyelvészeti és 
irodalmi előadásokat. Az első állandó magyar lektori állást 1925-ben alapították, melyet Weö-
res Gyula töltött be 1942-ig. Őt Fazekas Jenő, Viljo Tervonen, majd Garam Lajos követte. A 
Magyar Intézet 1928-ban alakult; könyvtáruk magyar könyvgyűjteményének alapját a magyar 
állam ajándéka képezte. Az 1959-ben aláírt finn–magyar kulturális szerződés rendszeresítette 
a magyarországi vendéglektorok küldését a Helsinki Egyetemre. Magyar nyelvet és kultúrát 
mellékszakként 1985, főszakként pedig 1990 óta lehet tanulni. Bürokratikus okokból a ma-
gyar nyelv és kultúra szakot 1999-ben a finnugor nyelvészet alá rendelték (ahogy az észt sza-
kot a balti-finn alá), de ez nem változtatott azon, hogy a magyart továbbra is el lehet végezni 
főszakként, sőt doktorálni is lehet magyarból. 1  

Az egyetemen a Finn Tanszék Finnugor és skandináv tanulmányok programján belül ta-
nulhatnak a diákok magyar nyelv és kultúra szakon, amely fő- és mellékszakként egyaránt 
fölvehető. Kovács Magdolna és Vecsernyés Ildikó az egyetem alkalmazásában tanítanak a 
szakon, nincs Magyarországról a Balassi Intézet által küldött lektor. Munkájukat egy fő óra-
adó segíti.  

BA-szakon 180 kredit teljesíthető, az alapcsomag részeként ebből 25 megszerzésére van 
lehetőség. A tanszék különböző szakjai között a 25 kredit elvégzése után szabadon válthatnak 
a diákok, így van, aki a magyar program 25 kreditjének megszerzése után például általános 
finnugrisztikát tanul. Átjárhatóak a karok, bármelyik diák számára felvehetőek a magyar órák. 
Az alapcsomag részeként a következő tárgyelemeket tanulják a hallgatók: bevezetés a finn-
ugor nyelvekbe (5 kredit), bevezetés a hungarológiába (3 kredit), magyar alapkurzus 1. (5 
kredit), magyar alapkurzus 2. (4 kredit), magyar fonológia és morfológia (5 kredit), magyar 
irodalom (3 kredit). Ha a hallgató főszakként végzi el a magyart, abban az esetben legalább 
egy elemet kell teljesíteni a következő tárgyak közül: nyelvészet 1., irodalom 1., kultúra, tör-
ténelem, társadalom. A tanszék általános kurzusai közül legalább 22 kreditet kell teljesíteni, 
választható például: magyar nyelvgyakorlat, ICT tanulmányok a főszakkal kapcsolatban, be-
széd- és íráskészség a második nemzeti nyelven. Az alapkurzusoknál kevesebb a magyarul 
tartott óra, de két félév után magyar nyelven folyik az oktatás. A diákok nyelvtudása általában 
teljesen kezdő szintről indul 

MA-szakon (120 kredit) is folytathatják tanulmányaikat a diákok a Helsinki Egyetemen 
(ebben az esetben szakdolgozatot is írnak magyarból), és doktoranduszképzés is létezik. Ezzel 
a struktúrával a Helsinki Egyetem az egyetlen hely Finnországban, ahol az alapoktól (BA) a 
doktoriig minden szinten lehet magyarul tanulni. MA-képzésre például sokan jönnek át Tur-
kuból, mert ott nincs lehetőségük magyar szakon tanulni mesterképzés keretein belül. Kovács 
                                                           
1 http://hungarologia.net/research-2/research/magyar-a-helsinki-egyetem-finnugor-tanszeke/ 
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Magdolnának az elmúlt két évben egy-egy doktorandusza szerezte meg a doktori fokozatot 
magyarból, a következő két doktorjelölt várhatóan 2015 tavaszán, illetve őszén doktorál majd. 
Jelenleg öt doktorandusz foglalkozik magyar témával, ami egy ilyen kis szak esetén minden-
képpen kiemelkedő teljesítmény. 

Kovács Magdolna elmondása szerint a 25 kreditet sok diák teljesíti, de a későbbiekben bi-
zonytalan, hogy valóban a magyar tanszéken képzelik-e el a továbbtanulást. Magyarországról 
vagy határon túli egyetemekről is érkezhetnének hallgatók, de ők inkább a finnugrisztikát 
választják, sajnálatos módon hátrányban van a magyar. Az előadó szerint Magyarország Eu-
rópai Unióba való belépését követően a finnek már nem tartják annyira különlegesnek a ma-
gyar nyelvet, elvesztette exkluzivitását, egy az Európai Unió nyelvei közül számukra. A fiata-
lokban sem él már annyira a finn–magyar nyelvrokonság gondolata, mint a korábbi nemzedé-
kekben. Ha nyelvrokonságról van szó, inkább az észt–finn kapcsolatra tekintenek. A tanszék 
helyzetét nem könnyíti meg az sem, hogy Magyarországnak a finn sajtóban az elmúlt 10 év-
ben kissé negatív hírneve alakult ki. A magyar szakra jelentkező finneket teljesen más alapok-
ról kell elkezdeni tanítani, mint a kelet-közép-európai diákokat; nagyrészt ismeretlen kontex-
tusba kell helyezni Magyarországot. A tanszék nagy figyelmet fordít a kontrasztivitásra az 
oktatásban, hiszen a középkori magyar irodalmat nem nagyon lehet tanítani, sajnos régies 
fordításai léteznek csak, az elmúlt évtizedekben nem készültek újabb fordítások, a diákok 
számára ezek a változatok problémát jelentenek. Mivel a középkori történelem és irodalom 
nem összevethető számukra, ezért az oktatás inkább a modernebb időkre koncentrál. A finn 
iskolákban kevés irodalmi elemzés van, ezért nehézkes erre építeni a későbbi tanulmányok 
során. A finn oktatás nem a tárgyi tudásra, hanem egy-egy téma átfogó tanítására koncentrál. 

A szak elvégzése után jellemzően a követségen vagy a kulturális központban kaphatnak ál-
lást a hallgatók, s olyan városi állásokat tölthetnek be, ahol speciális tudásra van szükség. 
Ezeken kívül természetesen tolmácsként, fordítóként dolgozhatnak, és van, akit vegyes házas-
ság motivál a szak elvégzésére.  

Általános jelenség világszerte, ami Finnországban is jellemző, hogy a bölcsészkar ázsiója 
csökken, kevesebb pénz jut az oktatásra. Veszélybe kerültek a kis szakok, egyesítik őket, il-
letve el is tűnhetnek. A Helsinki Egyetemen folyó magyar nyelvoktatás különösen fontos, 
hiszen csak ebben az intézményben nyílik lehetőség a magyar nyelv tanulására a felsőoktatás 
minden szintjén. Nagyon fontos lenne egy erősebb motiváció a diákok számára, egy zenekar, 
egy sportoló, művész, akiért rajonghatnának. Manapság nem igazán ismernek olyan személyt 
Magyarországról, aki miatt kifejezetten a magyar nyelv tanulását választanák. Jelenleg a kur-
zusok oktatása magyar nyelven folyik, ami szintén visszatart néhány hallgatót. Ha az oktatás 
részben finn nyelven történne, azzal is több hallgatót lehetne megnyerni. 

Az egyetemmel szemben található a Helsinki Kulturális és Tudományos Központ épülete. 
Az intézmény igazgatója, Richly Gábor nagyon szívesen fogadott. Megtudtam, hogy a köz-
pont fő feladatának új emberek bevonását tekinti programjaiba. Erre különféle rendezvénye-
ket hoznak létre. Évente négyszer megrendezik Helsinkiben a Restaurant Day-t, melynek ke-
retein belül az intézménybe is betérhet bárki az utcáról, és megkóstolhatja a „finnugor biszt-
ró” kínálatából a magyar gulyást vagy a rénszarvas pizzát is akár. Az intézményvezető el-
mondása szerint ez kifejezetten sikeres rendezvényük, amely nagyon sok látogatót vonz min-
den alkalommal. 

Az augusztusi művészetek éjszakája rendezvényen is részt vesz a központ, 2012-ben példá-
ul egy háromórás programot állítottak össze 15 Finnországban élő művész bevonásával. Az 
igazgató elmondása szerint nagyon sokan kíváncsiak voltak erre a műsorukra is. 2013. októ-
ber 13-án, a mese napján egy magyar bábművész látogatott el a Bóbita magyar óvodába, ahol 
bábelőadást láthattak a gyermekek. A művésznek az intézetben is biztosítottak fellépési lehe-
tőséget.  
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Az igazgató részletezte, hogy az elmúlt 10 évben több mint 40 finn gyerekkönyv jelent 
meg Magyarországon. Fontosnak tartják, hogy fordítva is elinduljon ez a folyamat, és egyre 
több magyar mesekönyv jelenjen meg Finnországban. Ennek érdekében a Helsinki Egyetem 
magyar szakján létrehoztak egy gyerekkönyv-fordítói szemináriumot. Az itt készült műveket 
kiadókhoz is eljuttatják – bízva a jövőbeni sikeres együttműködésben. A középfokú oktatás-
ban minden év októberében mindkét ország iskoláiban megrendezik a "Rokon Népek Napját", 
kétévente pedig sor kerül a másik országot kölcsönösen bemutató tematikus iskolai hétre. A 
hét során az egyes tanórákon a diákok részletesen megismerkedhetnek Magyarország, illetve 
Finnország földrajzával, történelmével és kultúrájával. A finn tanulók magyar kulturális té-
mában készített videoklipekkel versenyeznek. A nyertes egy hetet tölthet Magyarországon.  

Jellemző még, hogy minden évben magyar kulturális hetet, illetve évadot rendeznek meg 
egy-egy vidéki finn városban. Tamperében 2012-ben például magyar koncerteket, színházi 
előadásokat láthattak az érdeklődők. Az igazgató elmondása szerint Tampere a jövőben is 
szeretne együttműködni a magyar kulturális partnereivel.  

Richly Gábor egyik célja, hogy ne csak az intézetben legyenek rendezvények, hanem kü-
lönböző fesztiválokhoz kapcsolódva ki lehessen vinni a programokat a helsinki központból, 
ezáltal sokkal több emberhez juthatnak el a magyar irodalmi, könnyűzenei, képzőművészeti 
kiállítások. 

A magyar kultúra iránt szerencsére még mindig van érdeklődés Helsinkiben, részben az itt 
élő több mint 1000 magyarnak köszönhetően. 50 helyi szervezet – több mint 1000 taggal – 
vesz részt különböző magyar vonatkozású programokon.  

A központban található egy könyvtár, megközelítőleg 5000 magyar kötettel, több mint 20 
folyóirattal, hetilappal (HVG, Heti Válasz, Fotóművészet, Mozgó Világ, Helikon, HOLMI, 
Jelenkor, Octogon, Hungarian Review, Színház, Nemzet, Hungarian Quarterly stb).  

A központ épületén belül működik a Finn–Magyar Társaság Helsinki Szervezete. Itt is le-
hetőség adódik a magyar nyelvtanulásra. Négy csoportban tanítanak magyar nyelvet: kezdő, 
középhaladó, haladó, illetve társalgási szinten. 2013 őszén körülbelül 35 diákjuk volt. Jellem-
zően az esti órákban folyik a nyelvoktatás, másfél órában heti egy alkalommal. Egy Európai 
Uniós projekt keretében létrehozták saját tananyagukat, melyet az egyetemen kívüli felnőttok-
tatás is használ Finnország szerte. A tananyag két kötetből áll, B1 szintre juttatja el a diáko-
kat. Jellemző rá, hogy leegyszerűsített nyelvtant alkalmaznak, és kész modulokkal operálnak. 
A két kötetet kiegészíti egy DVD, két CD, egy frazeológiai zsebszótár és egy tanári segéd-
anyag. A társaság honlapján sok hasznos linket, ismeretet találhatnak mind a nyelvtanulók, 
mind a nyelvtanárok. Egy nagyon hasznos link például a Te-Le-Hu program oldalára2 vezet. 
Az Európai Unió által támogatott és 2010 júliusában lezárult Te-Le-Hu-program az iskola-
rendszeren kívüli felnőttoktatásban tevékenykedő magyarnyelv-tanárok továbbképzését céloz-
ta meg. A program eredményeként új anyagok készültek, illetve készülnek, amelyekből a 
nyelvtanárok folyamatosan bővülő tanári kézikönyvet állíthatnak össze maguknak. Jelenleg az 
adatbank a következőket tartalmazza: tanulói önértékelő lap, tanári útmutató a tanfolyamok 
tervezéséhez, magyarnyelv-tanárok nemzetközi hálózata, annotált tankönyv- és segédanyag-
jegyzék, ajánlott irodalom, internetes linkek tanárok számára. 

Az általam meglátogatott társalgásórán hét fő vett részt. A csoporthoz való csatlakozás fel-
tétele a Társaság saját nyelvkönyvének második kötetében található tananyag elsajátítása. A 
hallgatók főként nyugdíjasok, illetve középkorúak. Vannak, akik már húsz éve magyarul ta-
nulnak, ők rendszeres nyelvgyakorlás céljából látogatják az órákat. Nagyon lelkesek, ez az 
egyetlen lehetőségük a magyar nyelv tanulására. Van, aki 40 percet utazik az órára, mert a 
férje magyar, és szeretne ő is megtanulni magyarul. Jellemző, hogy rendelkeznek valamilyen 
személyes kötődéssel Magyarország iránt. Egyiküknek szőlészete volt hazánkban, egy másik 
diáknak a barátnője magyar (40 éve leveleznek, néhányszor találkoztak is már Budapesten), 
                                                           
2 http://suomiunkari.fi/telehu/ 
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egy harmadik hölgy lovagolni járt Magyarországra. Egy másik diák azt mesélte, hogy 10 év-
vel ezelőtt munkanélküli volt, és ekkor kezdett el magyarul tanulni. Olyan diák is akadt, aki 
nyugdíjasként a letelepedést tervezi Magyarországon. Nagyon különböző a motivációjuk, de 
mindegyikük nagyon szeretne jobban beszélni magyarul. Ezen az órán nincs meghatározott 
tananyag, a tanár a résztvevők igényeinek megfelelően alakítja a témákat, nyelvtani ismerete-
ket.  

A Finn–Magyar Társaság részt vesz a Hungarobox projektben3 is. A Hungarobox projekt 
egy kétéves Grundtvig projekt részeként 5 ország magyar nyelvet oktató intézményeit fogja 
össze (Finnország, Észtország, Magyarország, Olaszország, Németország). Az együttműködés 
célja a tapasztalatcsere, kiemelten a szókincstanítás területén. A közös munka eredményeként 
internetes tananyagokat szeretnének létrehozni, workshopokat szerveznek tanárok és diákok 
számára, kutatást végeznek egy lehetséges többnyelvű online magyar szójegyzék létrehozásá-
nak lehetőségeiről.  

Nagyon hálás vagyok mind a Helsinki Egyetem oktatóinak, mind a Helsinki Kulturális és 
Tudományos Központ munkatársainak azért, hogy idejüket nem kímélve bemutatták nekem 
az oktatás folyamatát, engedték, hogy bármelyik órát meglátogassam, betekintést nyújtva így 
a finnországi magyar mint idegen nyelvi oktatás folyamatába. Örömmel láttam, hogy annak 
ellenére, hogy kis szak a magyar az egyetemen, mégis sok hallgatót érdekel ez a tárgy. A Ma-
gyar Kulturális és Tudományos Központban is hasonlóan pozitív élmények értek, minden 
kolléga maximálisan tájékoztatott a kulturális és pedagógiai tevékenységükkel kapcsolatban. 
Remélhetőleg tevékenységük eléri célját, és egyre több érdeklődőt vonzanak majd a magyar 
kulturális programok. 

Marthy, Annamária 

Hungarian Taught in Helsinki 

I have visited several places where Hungarian is taught in Helsinki and I am trying to introduce these 
institutions or organizations. The present paper focuses on the background of teaching Hungarian in Helsinki, 
the motivation of the students and the study material. It also deals with the aims and programs of the Hungarian 
Cultural and Scientific Centre of Helsinki.  

                                                           
3 http://suomiunkari.fi/hungarobox/ 

 
 


