
43

D
IS

PU
TA Ka

pu
al

j

A mai napig hallgatom, hogy haza kellene 
mennem. Összetartó, nagy családból szár-
mazom, ez a mi kultúránkban alapkövetel-
mény. Édesanyám sohasem dolgozott, mert 
nálunk az asszonyoknak a gyereknevelés 
a feladatuk. Itt Európában más a helyzet, 
az életszínvonal alacsonyabb, így a nők is 
dolgoznak és megelégszenek egy-két gye-
rekkel. Én már ötévesen az édesapám élel-
miszerboltjában forgolódtam. Emlékszem, 
amikor eladtam valamit, a visszajáró aprót 
nem a kasszába, hanem a zsebembe tettem. 
Az ikertestvéremmel mindig veszekedtünk 
emiatt, és érdekes módon az apám nem fe-
nyített meg érte – talán már akkor látta, 
hogy belőlem is kereskedő lesz. Jelenleg 
egy éttermet vezet, amiben én is segítek 

– ezért szeretné többek közt, ha a közelé-
ben élnék. Nekem két fiam van, a kisebbik 
örökölte a kereskedő vénát: mindig résen 
van, és ha kell, tud gyorsan intézkedni. 
Debrecenen kívül nem éltem más magyar 
városban, ám mivel kialakult kapcsolataim 
vannak, tudom, milyen máshol. Nem volt 
nehéz hozzászoknom az itteni körülmé-
nyekhez, alapvetően jól boldogulok immár 
tizenöt éve az üzleti életben is. Sokféle 
emberrel találkoztam, jókkal és rosszakkal, 
ám ebben nincs semmi rendkívüli. Arra tö-
rekszem, hogy a jókra figyeljek, különben 
az ember bezárkózhat, aminek komoly kö-
vetkezményei lehetnek.

 Melyek voltak az első benyomásai, ami-
kor 2005-ben megnyitotta a boltját?

Először inkább csak közel-keletiek vásárol-
tak nálunk, majd lassanként elkezdtek a 
magyarok is. Meglepő volt, amikor bejött 
az első olyan ember, aki szemmel láthatóan 
értett a fűszerekhez. Azután orvosok, ku-
tatók egymásnak adták a kilincset, nagy-
ra értékelték, hogy itt olyan árut kapnak, 
ami nem volt kitéve semmilyen élelmiszer-
ipari eljárásnak. Mindig hallottunk tőlük 
valami újdonságot és adtak jó tanácsokat 
is, amiket mi is jó szívvel tovább adunk. 
Az édesanyám rengeteg gyógynövényt, fű-
szert használ otthon, éppúgy, mint más 
arab háziasszonyok, de nálunk senki sem 
kutatja, hogy melyiknek milyen áldásos 
hatása van. Úgy veszem észre, hogy a ma-
gyarok mostanában egyre tudatosabban 
vásárolnak és főznek, megnőtt az érdeklő-
dés az egészséges alapanyagok iránt. Min-
denből a legjobbat kutatom fel: ha rizsre 
van szükség, akkor Pakisztánból hozatok, 
ha chilit vennék, akkor tunéziai vagy algé-
riai árut keresek, kuszkuszból a marokkóit. 
Sajnos a magyar piac nem elég nyitott, bi-

zalmatlanság uralkodik az újdonságokkal 
szemben, a behozatali szabályok túl szi-
gorúak. Az ember többször is meggondolja, 
próbálkozzon-e valami újjal. Márpedig ez a 
hozzáállás nem tesz jót a gazdaság egészé-
nek. Nyugat-Európában, ahol mindig tátva 
marad a szánk a gazdag kínálatot látva, 
nincsenek érvényben ilyen korlátozások. 
Ha több áru forog, több adóbevétel is ke-
letkezik, ami idővel valamennyi területen 
érezteti a hatását.

 Hogy áll az állampolgárság kérdésével?

Én már tizenhét éve magyar állampolgár 
vagyok, mondhatom, hogy gond nélkül 
beilleszkedtem, többek közt magyar ba-
rátaimnak köszönhetően. Belevaló gyere-
keim vannak, az én anyanyelvemet egyelő-
re nem nagyon beszélik, ami főleg az én 
hibám, mert mindig az tűnik a leginkább 
célravezetőnek, ha magyarul szólok hozzá-
juk. Volt már olyan, hogy megleptek. Pél-
dául Líbiában együtt mentünk vásárolni, 
és mivel én hallgattam, önállóan kellett el-
boldogulniuk a nyelvvel. Elégedett voltam 
azzal, amit hallottam.

* * *

A finn lektorként 
dolgozó Petteri Lai-
honen szerencsés-
nek vallja magát, 
hogy Magyarorszá-
gon eddig sohasem 
ütközött akadályok-
ba, amikor valami-
lyen új ötlettel, el-
képzeléssel állt elő. 
A négygyermekes 
finn famíliában nevelkedett vállalkozó 
szellemű férfi huszonévesen lépett magyar 
földre; nem sokkal később eldöntötte, hogy 
magyar nyelvet fog hallgatni Jyväskylä-
ben. Végül hungarológiából doktorált, ami 
ritkaságnak számít Finnországban: a romá-
niai Bánság nyelvi helyzetét vizsgálta.

– Amikor a nővérem Magyarországon 
vállalt munkát a nyolcvanas évek végén, 
elhatároztam, hogy meglátogatom. Bu-
dapestet turistaként kerestem fel először 
1990-ben, három év múlva pedig már diák-
ként érkeztem a Debreceni Nyári Egyetemre. 
Debrecen testvérvárosában, Jyväskyläben 
tanultam akkoriban finn és magyar nyel-
vet, valamint anglisztikát és germaniszti-
kát. A közép-finnországi egyetemvárosban 
egyike voltam annak a nagyjából negyven-
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ezer hallgatónak, akik vidékről érkeztek. 
Finnországban az a szokás, hogy a diákok 
olyan felsőoktatási intézménybe jelent-
keznek, amelyik távol esik a szülői háztól.  
A nyári szünetben kiváló lehetőségnek 
ígérkezett magyar nyelvtudásom tökéle-
tesítésére a Debreceni Nyári Egyetem, ahol 
minden olyan külföldi megfordult akkori-
ban, akinek volt köze a magyar nyelvhez. 
Akkor csodálkoztam rá a Kossuth-egye-
tem központi épületére, amit azóta „Kö-
zép-Európa legszebb egyetemi főépülete-
ként” emlegetek. Az én anyaintézményem 
Jyväskyläben, mely magán viseli a híres 
finn építész, Alvar Aalto keze nyomát, egé-
szen más képet mutat.

 Mennyire volt meghatározó élmény ez a 
néhány hetes debreceni vizit?

Már akkor eldöntöttem, hogy tudatosan 
keresni fogom a magyar kapcsolatokat. 
Ebben sikerrel is jártam, mert Budapest-
re és Debrecenbe is kaptam ösztöndíjat a 
későbbiekben. Egyetemi tanulmányai-
mat pedig úgy szerveztem meg, hogy maj-
dan megfeleljenek egy magyarországi finn 
lektori pályázat kritériumainak. A szí-
vem mélyén debreceni lehetőségben re-
ménykedtem, mert mi finnek nem szeret-
jük a nagyvárosokat, és Budapest nekem 
túl nagynak bizonyult. Jelenleg négy éve 
vagyok a nagy múltú Finnugor Nyelvésze-
ti Tanszék lektora, a finn nyelv és kul-
túra széles körű megismertetésén dolgo-
zom. Tanítok nyelvészetet, irodalmat és 
országismeretet is. Örömmel látom, hogy a 
két nép közti szimpátia a mai napig töret-
len. A magyarok részéről a nyelvrokonság 
volt korábban a legfontosabb motiváció, 
manapság több különböző forrásból táplál-
kozik az érdeklődés, gondolok itt például 
a sportra és a zenére. Viszonylag kis szak-
ként népszerűek vagyunk, jelenleg ötven 
hallgatónk van.

 Nővére hogyan készítette fel a magyaror-
szági utazásra?

Erre nem fordított különösebb figyelmet. 
Annyit mondott, hogy nem sokban külön-
bözik a szülőhazánktól, nem fognak nagy 
meglepetések érni. Igaza volt, bár amió-
ta huzamosabb ideje itt élek, találkoztam 
egy-két furcsa megnyilvánulással. A mai 
napig zavarba hoz például a magyarok nyi-
tottsága. Amióta három gyerekem van, lép-
ten-nyomon megszólítanak, vagy engem, 
vagy őket. Mindig kapunk valamilyen di-
cséretet, ami persze jól esik, csak szokat-

lan. Finnországban már az is nagy dolog-
nak számít, ha észreveszik őket.

 Hogyan boldogul a hivatalos ügyintézés-
sel?

Belátható időn belül akkor tudom megolda-
ni az ügyintézést, ha segítséget kérek, arra 
hivatkozva, hogy külföldi vagyok. Már rá-
jöttem, hogy így sokkal könnyebb egyről 
a kettőre jutni. Az eltelt évek arra is meg-
tanítottak, hogy vannak kiskapuk a rend-
szerben, ellentétben a finn viszonyokkal, 
ahol kisebb a bürokrácia, ám egyetlen sza-
bályt sem lehet megkerülni. Magyarország 
egészében véve szervezetlenebb, kaotiku-
sabb, bár ez az összehasonlítás nem min-
den területre igaz. A magyarok gyakran 
elégedetlenek a közlekedés színvonalával, 
szervezettségével. Lehet, hogy Magyaror-
szágon el kell viselni jó pár dolgot, mire az 
ember eljut A-ból B-be, de a járatok gyako-
riságára például nem lehet panasz. Finnor-
szágban akár fél nap is eltelhet két járat 
között. Az utazási feltételek ugyanakkor 
kiválóak: tiszták és szépek a járművek, és 
mindenki kényelmesen el tud helyezkedni 
rajtuk. 

 Hogy érzi, egy külföldinek hol kell keres-
nie a kulcsot a magyar ember szívéhez?

Meg kell tanulnia magyarul – nincs mese! 
Lehet, hogy Budapesten léteznek zárt kül-
földi közösségek, amelyek jól elboldogul-
nak a magyar nyelv ismerete és használa-
ta nélkül, vidéken azonban más a helyzet. 
Arról nem is beszélve, hogy a magyarok 
szemmel láthatólag jó néven veszik, sőt 
nagyra értékelik, ha egy külföldi magyarul 
próbál megszólalni. Ha csak az angol megy, 
az sokszor gyanakvást vált ki.

 Ön finn állampolgárként 2002-ben nősült. 
A felesége magyar és immár három közös 
gyermekük van, mind a hárman kettős 
állampolgárok. Milyen szellemben neveli 
őket?

Számomra fontos, hogy mindkét nyelvet és 
kultúrát megismerjék. Nem jelent problé-
mát nekik, ha egyik nyelvről hirtelen vál-
tani kell a másikra. A Finnországban szü-
letett legnagyobb gyermekem gond nélkül 
beilleszkedett az egyetemi óvodába, ami-
kor a lektori állás miatt itt rendezkedtünk 
be. Szeretném, ha tizennyolc évesen mind-
hárman azt éreznék, hogy több út is nyit-
va áll előttük.




