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TANULJ NÁLUNK FINNÜL…
– ha magányos vagy és nyelvrokonokra vágysz!
Már általános iskolában sokat hallhattunk arról, hogy a finnek nyelvrokonaink. Elävä kala uiskentelee
veden alla, vagyis: Eleven hal úszkál a víz alatt. Ha ennyire nem is egyszerű elsajátítani a finn nyelvet, a
két nyelv rokonságából fakadó hasonlóságok azért némileg megkönnyítik a tanulást. Hasonlóak például a
két nyelv hangzásbeli sajátosságai (pl. a hangsúly), és közös, ősi szókincsünk ismerete is jelent majd egy
kis (nagyon kicsi…) segítséget (pl. kala – hal, mennä – menni, käsi – kéz, vesi – víz). Sok közös jegyet
mutat még a magyar és a finn szerkezete: mindkettő jelekkel és ragokkal fejezi ki a nyelvtani viszonyokat.
– ha egy nagy világnyelv megtanulása után valami egzotikusra vágysz!
Ne csak az angolt és a németet tanuld meg, hanem rendelkezz olyan különleges képességgel, amellyel a
munkaerőpiacon is kiemelkedhetsz!
– ha téged is a metál motivál!
Tudományos kutatások is bizonyítják: sok esetben a finn tanulás fő motivációja a metál. A metál legjelesebb képviselői közt feltűnő többségben vannak a finn zenekarok (pl. HIM, Nightwish, Children of Bodom, The Rasmus, Insomnium, Lordi, Stratovarius). Bár ők általában angolul írják dalszövegeiket (hiszen
a nemzetközi hírnevet nehéz elérni egy mindössze 5 millió anyanyelvi beszélőt számláló nyelven),
a rajongókra viszont jellemző, hogy mindent tudni akarnak kedvencükről: mit eszik, milyen ruhát hord,
sőt azt is, milyen a nyelv, amit anyanyelvként beszél. És annál nincs is jobb, mint látni a meglepetést
kedvencünk arcán, amikor anyanyelvén szólítjuk meg!
– ha finnországi munkavállalást tervezel!
Finnországban magyar állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát. A finn gazdaság az Európai Unión
belül az egyik legstabilabb, a bérek a magyarokhoz képest igen magasak, az átlagbér 2600 euró körül
alakul. Jelenleg is sok magyar dolgozik Finnországban, de a hosszabb távú munkavállaláshoz mindenképpen szükséges a nyelvtudás!
– ha szeretnél közelebbről megismerkedni a finn oktatási csodával!
A finn oktatásügyre egész Európa irigykedve tekint. A közoktatásban a 21. századi kompetenciákat tanítják meg a tanulóknak és a finn gyerekek ennek megfelelően a nemzetközi pedagógiai vizsgálatokban
(PISA-felmérés) rendre az első háromban végeznek.
– ha az élet számodra -20 fok alatt vagy +100 fok felett kezdődik!
„A spanyolok +15 fokban még télikabátot viselnek, és kesztyűt húznak, a finnek pedig kifekszenek napozni.” A finnek máshogy viszonyulnak a hideghez, mint a déli népek vagy akár mi, magyarok. Északon
a tél hosszú: az ország középső részén már október végén leesik a hó, ami aztán csak áprilisban olvad el,
és a Lappföldön mértek már -50 fok körüli hideget is. De talán ezért is lett a finnek számára a szaunázás
életük szerves része: ha szombat, akkor szauna! Olyan helynek tekintik, ahol sem hangoskodni, sem alkoholt fogyasztani nem szabad, de legalább 100 fokra illik befűteni!
– ha szívügyed a skandináv lakberendezés és formatervezés!
A finn formatervezés 100 éve a világ élvonalába tartozik, 2012-ben Helsinki volt a világ design fővárosa
(World Design Capital). Az elmúlt évtizedekben olyan kultikus tárgyak születtek északon, mint a Savoyváza, a Marimekko-textilek, a Kalevala-ékszerek, az Arabia és Iittala-termékek.
– ha vonzanak a furcsa versenyek!

Ez az egyetlen hely a világon, hol elindulhatsz a feleségcipelő, csizmahajító, szatyortágító és szaunázási
versenyen, vagy összemérheted képességeidet másokkal mocsárfociban, léggitározásban és mobildobásban! A furcsa versenyek szezonja szeptemberben bogyószedő versennyel zárul.

– ha finn lazac, vodka vagy lakritsi importján gondolkodsz, vagy nem bírsz tovább kalakukko és salmiakki
nélkül élni!
A finn gasztronómiát sokan csak idézőjelben emlegetik, bár ez az ország a jó minőségű, egyszerű ételek
és a halételek hazája. Aki szereti vagy szeretné kipróbálni a nyers, kaporral fűszerezett lazacot (graavilohi), a barna mártással tálalt apró húsgombócokat, a számtalan zab- és rozskenyér variációt, az egyszerre
édes, mentolos és sós édességet, a salmiakkit vagy az apró hallal töltött cipót (kalakukko), annak itt a helye!
– ha szereted a csendet!
Hmm, igen, a finnek valóban nem szószátyárak, sőt mi több, igen hallgatag emberek („beszédes, mint egy
finn”). Ezt a vonást azonban bőven ellensúlyozza megbízhatóságuk és udvariasságuk!
– ha álmatlanságban szenvedsz!
Bár télen igen hamar besötétedik, a nyár kárpótol ezért, Finnország északi részén ugyanis május 16. és
július 28. között egyáltalán nem nyugszik le a nap, éjjel is csaknem nappali világosság van: ezek a híres
fehér éjszakák. A bioritmust felborítja ugyan, de a kipróbálnivalók listáján mindenképpen szerepeljen!
– ha rajongsz a trollokért és eredetiben akarod olvasni a Moomin-meséket!
Tove Jansson svéd anyanyelvű volt, és eredetileg svédül írta meséit, mely a kissé a vízilovakhoz hasonló,
kerekded, fehér testű, kedves lényekről (trollokról) szól, de hamar lefordították finnre is és gyorsan népszerűvé vált egész Finnországban. Mivel igazán jó magyar nyelvű fordítása egyetlen mesének sincs, már
csak ezért is érdemes eredetiben olvasni.

– ha vonz az érintetlen természet!
Finnország területének 70%-a erdő, állat- és növényvilága bámulatosan gazdag: 220 madárfajta és 36 eredeti halfaj él területén. Az ezer tó országa névre rácáfolva 187 888 kisebb-nagyobb tó van a Magyarországnál 3,5-szer nagyobb területen. A finnek nagy természetvédők és lelkesen vigyáznak környezetük
tisztaságára is.
– ha a tündenyelv a te világod!
J. R. R. Tolkien valószínűleg századunk egyik legismertebb írója. Kevesen tudják azonban róla, hogy
nyelvész volt, ismerte és tanulmányozta a finn nyelvet is. A gyűrűk urának történetét részben a Kalevala ihlette, a szilmarilok tündenyelve pedig finn alapokra épül. Tolkien azért tanult meg finnül, hogy eredetiben olvashassa a Kalevala egyes részeit. Miután megismerkedett a finn nyelvvel, új nyelvet kezdett
alkotni a finn alapján, ebből fejlődött ki később a Tolkien-rajongók számára jól ismert quenya, a tündenyelv.

ÉS AMIT EHHEZ TANSZÉKÜNK NYÚJT:
– kétszintű, BA- és MA- (alap- és mester-) képzést
– heti 2*2 órában jó hangulatú, hatékony nyelvoktatást
– az alapozó képzés során bevezetést a finn műveltség alapjaiba, irodalomba és nyelvtanba
– finnországi tanulási lehetőséget: tanszékünk több finn és észt egyetemmel van jó kapcsolatban,
hallgatóinknak számos pályázati lehetőség áll rendelkezésükre a külföldi részképzésre
– továbbtanulási lehetőséget a mesterképzésünkben
– a finn kultúrához, életmódhoz kapcsolódó programokat (pikkujoulu, vappu)
– a képzés befejeztével felsőfokú finn nyelvvizsgát is jelentő diplomát
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