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A kötet elsősorban az egyetemi hallgatók finn
képzésének segédeszközéül szolgál. Ebből adódóan
elsődleges célja e rokon nyelv szerkezetének bemutatása, így a viszonylag rövid szövegek mellett a
szerzők jelentős terjedelemben foglalkoznak a finn
nyelv grammatikai szerkezetének felvázolásával, s
ahol lehet, igyekeznek magyar–finn párhuzamokat
vonni.
Az egyes leckékben a szövegek és a nyelvtani
vázlat mellett országismereti információkat olvashatunk. A Tudod-e...? című részben a Finnország iránt
érdeklődők rövid áttekintést kaphatnak a finn földrajzról, a növényzetről és állatvilágról, az iskolarendszerről, a munkakörülményekről, a politikai berendezkedésről és a gazdasági helyzetről is. A leckék
végén egy-egy rövid irodalmi szemelvény áll. A kötetet ragozási táblázatok, finn–magyar szójegyzék,
Finnországra vonatkozó bibliográfia és a legismertebb finneket bemutató rész zárja.

TARTALOMJEGYZÉK
1. lecke
Téma:
Tudod-e...?
Nyelvtan:

Öt perc irodalom:

Kuka hän on?
Az országról, a lakosságról; a nevekről
A finn magán- és mássalhangzórendszer, a hangsúly, az igerendszer, az
igetövek, az I. infinitivus, az igék csoportosítása a tőtípusok alapján,
igeragozás: indicativus presens, a létige ragozása, a finn névszórendszer,
névszótövek, tőtípusok, inessivus, kérdő mondat, a fokváltakozás.
A finn himnusz

2. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan
Öt perc irodalom:

Mistä sinä tulet? Mitä kieltä puhut? Euroopan maat ja kansat
A nyelvekről
Genitivus, a névszók többes száma, elativus, illativus, partitivus,
accusativus, szórend
A Kalevala

3. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan

Öt perc irodalom:

Omaelämäkerta
Az iskolarendszerről, a munkakörülményekről
Imperfectum, participium perfectum, perfectum, plusquamperfectum, a
múlt idejű igék tagadó alakjai, a létige állító és tagadó alakjai, az igeidők
használata, essivus, translativus, számnevek, keltezés
Aleksis Kivi: Szívem dala

4. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan

Öt perc irodalom:

Sää Suomessa, Vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät
Az időjárásról, Finnország tavairól, folyóiról, a növényzetről és az
állatvilágról, a világörökség része Finnországban
Adessivus, ablativus, allativus, névutók és elöljárószók, a helyviszony
kifejezése a finnben, a földrajzi nevek, az időhatározó kifejezése,
adverbiumok
Eino Leino: Nocturne

5. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan

Öt perc irodalom:

Minun perheeni, Kuka kukin on Korhosen perheessä?
A családokról, az életkorról
Birtokos személyragozás, a birtokos személyrag és az esetrag kapcsolata,
a birtok többese, a habeo-szerkezet, a magyar és a finn birtokos
szerkezetek összevetése
Johannes Linnankoski: Dal a tűzpiros virágról

6. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan
Öt perc irodalom:

Jos minulla olisi rahaa, Katso uudet sanat sanakirjasta!
A turizmusról, a közlekedésről
Conditionalis presens, conditionalis perfectum, imperativus, accusativusnominativus, potentialis, potentialis perfectum
Frans Eemil Sillanpää: Silja

7. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan

Öt perc irodalom:

Tietoja Pohjoismaista
A politikai berendezkedésről, a vallásról, a gazdaságról
A névszók többes töve, a függő esetek többes száma, többes illativus,
többes partitivus, többes genitivus, a melléknevek fokozása, a középfokú
és felsőfokú melléknevek ragozása, az adverbiumok fokozása
Mika Waltari: Szinuhe

8. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan

Öt perc irodalom:

Miten Suomessa eletään?
A szabadidőről, a kommunikációról
Passivum, indicativus praesens passivum, indicativus imperfectum
passivum, indicativus perfectum passivum és plusquamperfectum
passivum, conditionalis, imperativus és potentialis passivum, ritkán
használt ragok, partikulák
Väinö Linna: Az ismeretlen katona

9. lecke
Téma
Tudod-e...?
Nyelvtan
Öt perc irodalom:

Juhlat
Az ünnepekről, az ételekről
Participiumok, aktív participiumok, passzív participiumok, infinitivusok
(I–IV.), mellékmondatokat rövidítő szerkezetek, szóképzés, szóösszetétel
Finn gyermekversek

10. lecke
Országismeret

Finn történelem, irodalom, zene, képzőművészet, építészet, iparművészet,
sport. Érdekességek Finnországról, a finnekről
*

Ragozási táblázatok
Finn–magyar szójegyzék
Bibliográfia (válogatás a magyar nyelvű művekből): Finnországról általában, Finn irodalom
(antológiák, prózaírók, drámaírók, lírikusok, detektívregények, gyermekirodalom, ismeretterjesztő és egyéb művek, képregények); népköltészet, kalevala; irodalomtörténet,
irodalmi és kulturális kapcsolatok; finn történelem, politikatörténet; néprajz, folklór;
művészetek; gasztronómia; oktatási segédanyagok (nyelvkönyvek magyaroknak, egynyelvű finn nyelvkönyvek, nyelvtanok, szótárak)
Híres finnek Agricolától Virtanenig

