
Nagy sikerrel zárultak a Kutatók Éjszakájának programjai a
Finnugor Tanszéken

Tanszékünk idén első ízben csatlakozott a Kutatók Éjszakájának programjaihoz, mely ebben

az évben szeptember 26-ára esett. Ezen a különleges estén az a cél, hogy a résztvevő intézmények,

egyetemek megváltoztassák a kutatókról kialakult általános (és sokszor csalóka) képet, és

vonzóvá tegyék a résztvevők számára a kutatói életpályát. Ismeretterjesztő esemény tehát,

melynek során a kutatóhelyek kinyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák az érdeklődőkhöz az

egyes tudományterületek érdekességeit, aktualitásait.

Nyitott ajtókkal és nyitott szívvel vártuk

mi is látogatóinkat ezen a délutánon, hogy

megmutassuk, mit is csinálunk mi a Finn-

ugor Tanszéken, mit lehet nálunk tanulni,

milyen kutatási területeink vannak, és sze-

rencsére erre igen sokan kíváncsiak is vol-

tak! Az est legérdekesebb pontjain kiürült a

tanszék, de csak azért, mert minden ott lévő

székre szükségünk volt, hogy le tudjuk ültet-

ni a könyvtárban a sokszor 50 főből is álló

hallgatóságot!

Megtelt a könyvtár

Az egyik finn óra

Az érdeklődők az est folyamán részt vehet-

tek számos nyelvórán. Elsajátíthatták többek kö-

zött az alapvető finn köszönéseket és „életmentő

kifejezéseket” (Missä baari on? ’Hol a kocs-

ma?’), megtanultak szerelmet vallani kolta szá-

miul, sőt a legkitartóbbak és elszántabbak 10 óra

körül még az erza mordvin nyelv alapjaiba is be-

tekintést nyerhettek.

Tartottunk előadást a méltán híres finn for-

matervezésről, melyből nemcsak a finn design

legfőbb jellemzőire derült fény, de arra is, hogy

jutott el a Nokia cég a papírmalomtól az androi-

dos telefonok gyártásáig.



A finn kultúrával való ismerkedés a népzene bemutatásával folytatódott: volt részünk auten-

tikus kantelebemutatóban, később pedig mai, ismertebb dallamok is felcsendültek lektorunk és

gyakornokunk jóvoltából. Legnagyobb sikert azonban vitathatatlanul a finn rockzenéről szóló elő-

adás aratta. A számos érdeklődő a finn metál szinte minden típusába bepillantást nyerhetett kezd-

ve a speed, death és viking metáltól egészen a humppa humppáig…

Nagyon jól sikerült a hallgatóink összeállította országismereti kvíz, melyen teli találatos

ugyan nem lett, de a hallgatóság igen nagy hozzáértésről tett tanúbizonyságot. Az estét tradicio-

nális ételekről szóló előadás és bemutató zárta, ahol a kitartó hallgatók megkóstolhatták a gyümöl-

csös piirakkát, legalább ötféle korvapuustit és pullát, sőt észt halas piirakkát is falatozhattak a

sima mellé.

A részvételt és a sok segítséget ezúton is köszönjük! Jövőre folytatjuk!


