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„A magyar szép, nemes és vitéz nép, melynek 
nyelvében a fi nn atyafi ság világosan meg-
mutatkozik. Ha szégyelljük szegény orosz-
országi rokonainkat, hát azok a gazdag ma-
gyarok is szégyellhetik szegény rokonaikat 
Finnországban. Senki ne kérkedjék hát nyo-
morult rokonának rovására, hanem tegye 
meg, amit tehet – világosítsa fel és segít-
sen rajta.” (Zacharias Topelius: Maamme 
kirja [Boken om Vårt land – Hazánk köny-
ve] 189111 [1856]. Svédről fi nnre fordítot-
ta: J. Bäckvall és P. Cajander. Helsinki: G. W. 
Edlund, 111.)

Egy másik kultúrával való ismerkedés 
menete sablonszerűen a kezdeti lelkesedés, 
azután jön a kulturális sokk és végül egy 
semlegesebb viszony. A kulturális sokkot 
Magyarországon egy fi nn számára általában 
a fi nnországi szabályokhoz, rend(szer)hez 
való ragaszkodása okozza. Például a fi nn 
nagykövetség 2008 augusztusában így tájé-
koztatta a Magyarországra utazókat a ma-
gyarországi közlekedésről: „A temperamen-
tumos és kiszámíthatatlan vezetési szokások 
és a fi nnországihoz képest jóval magasabb 
sebesség folyamatosan veszélyhelyzeteket 
idéznek elő. A gyalogosoknak érdemes külö-
nösen óvatosnak lenni, amikor a fővárosban 
mozognak. A közlekedési lámpák jelzésének 
tiszteletben tartása esetleges.”

Előbb-után aztán lazít a fi nn is, és majd 
otthon is átkel a piroson, ha nincs forgalom. 
Persze a tudás segít, vagyis legalább soká-
ig azt hittem, most már tudom, hogy nem 
segít. Egy időben például azt gondoltam, 
hogy a magyarok gondolkodását jobban 
meg lehet érteni, ha megismerem a magyar 
történelmet. Ma már inkább azt gondolom, 
hogy ez zsákutca. A magyarok sokfélék és a 
kultúrájuk csak esetenként és időnként ért-
hető számomra.

Finnországban a magyarok, ha magyar-
ként kezelik őket, kizárólag jó fogadtatás-
ra számíthatnak; például előfordult, hogy 
csupán azért, mert valaki magyar, a piacon 
mindent féláron kapott. Ennek az lehet a 
legfőbb oka, hogy a nyelvrokonság Finnor-
szágban vitán felüli tény. Nincs is olyan „al-
ternatív” (vagyis dilettáns, hamis) nyelv-
rokonsági elmélet, amelyet széles körben 
ismernének a fi nnek. Azért nincs is piaca 
ilyen hobbinyelvészeknek, mivel a fi nnek 
büszkék a magyar rokoni vonalra. Volt olyan 
idő, amikor Magyarországot mindenben pél-
dának tekintették (19. század), mainapság 
romlott valamelyest gazdasági és politikai 
imázsa, de Magyarországot kulturális és 
sport- (a fi nnek meg voltak elégedve a 4 pe-
kingi éremmel) nagyhatalomkent továbbra 
is csodáljuk.

Egy magas fi nn oktatásügyi hivatalnok 
nemrég azt a kérdést tette fel nekem, hogy 
magyarázzam el neki, miért tartják a fi nn 
szakemberek a magyarországi fi nn oktatás 
szempontjából a legfontosabb magyarorszá-
gi egyetemnek a debrecenit. Erre kínomban 
azt a választ találtam, hogy Debrecen olyan, 
mint a fi nn testvérvárosa, Jyväskylä. So-
káig ezek voltak a nemzeti nyelvű városok 
a svéd, illetve német nyelvű fővarosokkal 
ellentétben. Ráadásul mindkettő a nyelv-
tanuló külföldiek főcélja (Reguly Antalt 
Jyväskylä környékére küldték fi nnt tanul-
ni, a Magyarországot felfedező 19. száza-
di fi nn egyetemi tanár, Antti Jalava egye-
dül Debrecenben érezte jól magát). Látván, 
hogy ez nem elég, azt találtam ki, hogy 
Debrecent egyetemi városként egyfajta 
magyarországi Athénként tartják számon. 
Úgy tűnt, ezzel sikerült meggyőznöm a hi-
vatalnokot, ugyanakkor magam is kíváncsi 
volnék az igazi okokra.

Az én első hosszabb idejű magyarorszá-
gi utam is Debrecenbe vezetett 1993-ban. 
Akkoriban gyakorlatilag minden magya-
rul tanuló egyetemi hallgató előbb-utóbb a 
debreceni nyári egyetemen találta magát. 
Számomra ez az út nagyban hozzájárult a 
Magyarországról alakított pozitív képhez 
és ahhoz, hogy leginkább Debrecen legyen 
a magyar otthonom. A kiváló nyári egye-
temi oktatásnak köszönhető, hogy a jelen 
írás is rögtön magyarul született. Például a 
nyári egyetem Hungarolingua tananyagcso-
magját egyszer megmutattam a fi nn veze-
tő szaktekintélynek, aki rögtön megállapí-
totta, hogy fi nn nyelvből ilyen sokoldalú, 
színes és színvonalas tananyag nem léte-
zik, és egyhamar nem is lesz (azóta sincs). 
A mai helyzetre nézve sajnálatos, hogy 
Debrecen egyre inkább elveszíti a történel-
mi pozícióját a magyar mint idegen nyelv 
tanítása területén.

Amikor 1994 ősszel elnyertem egy fél-
éves ösztöndíjat az akkori KLTE-n, mindkét 
országban ínséges éveket éltek az emberek. 
Finnországban sok ismerősöm munka nél-
kül maradt, és a magam anyagi helyzete 
sem volt túl rózsás. Finnként mégis bíztam 
benne, hogy a fi nn állam gondoskodik fi á-
ról, ha egyszer komolyabb bajba jutok, el-
végre azt mondják, lottónyeremény Finn-
országba születni. Akkoriban mindkét 
egyetemen szokatlan jelenség volt egy kül-
földi hallgató a bölcsészkaron. Ahogy ha-
zatértem, egy ideig jártam a jyväskyläi 
egyetemen tanuló külföldiek összejövete-
leire. Hamarosan nagyon sokan lettek a 
cserehallgatók, ezzel egy időben munkára 
is találtak fi nn ismerőseim. Lehet, hogy a 
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két dolog összefüggésben állt egymással: 
Finnország minden területen nemzetkö-
zibb lett, ennek köszönhetően feltámadt a 
finn gazdaság is, és a finnek megint kezd-
tek bízni saját jövőjükben. Magyarországon 
is sok minden nemzetközi lett, habár lehet, 
hogy éppen az egyetemek nem annyira. 
Közben nagy műszaki jellegű változások 
történtek, és Finnországban bekövetkezett 
az állam hatékonyságának a növelése is. 
Jelenleg Finnország Magyarországról nézve 
egy kicsit sci-fi benyomást kelt: papír nél-
küli ügyintézés, személyzet nélküli ben-
zinkutak, elektronikus kulcsok stb. A kö-
zeli jövőben talán az eladó nélküli boltok 
is lehetővé válnak technikailag. Finnor-
szágban az e-társadalom kezd félelmetes 
lenni: a munkáltatók a dolgozók minden 
mozgását követni tudják, a hivatalnokok 
egy gombnyomásra mindent megtudnak az 
állampolgárról (például egy útlevél-/adó-
igazolvány- stb. kérelemhez nem kell sem-
mit sem kitölteni, úgyis látják az adatokat 
a rendszerben), sőt lehet például sms-ben 
eurócentre pontos kimutatást kérni arról, 
hogy a szomszédod mennyit keres (az adó-
adatok nyilvánosak). Ezek után Magyaror-
szágon olyan emberinek tűnik mindenho-
va beírni az anyám leánykori nevét és sok 
A4-es papírt látni; nem érdemes a jövőbe 
sietni.

A finnek önképét Topelius 1856-os 
Hazánk könyve (Boken om Vårt land/ 
Maamme) című műve határozza meg a mai 
napig. Onnan tudhatjuk, hogy milyenek 
a finn törzsek, vidékek (igen különböző-
ek), illetve mik egy finn általános tulaj-
donságai: lassú, bátor, megbízható, amit 
a fejébe vesz, azt végigviszi, kitartó, sze-
rény, mindenütt a megbeszélt idő előtt 
megjelenik, alapos, jól alkalmazkodik, in-
kább szeret hallgatni, mint beszélni (kivé-
ve ha iszik, akkor túlzottan is beszédes), 
nem tud táncolni stb. A mai képhez tár-
sult még a finn mérnöki tudásba vetett hit. 
Már Lemminkäinen hasonló csodákra volt 
képes a Kalevalában, mint a mai nokiások, 
ehhez persze rögtön hozzátehetjük, hogy 
Lemminkäinen, akárcsak a mai finn állam-
férfiak, nem tudott bánni a nőkkel, ő is 
arra kényszerült, hogy arányból készítsen 
magának feleséget.

„Finnországban mindig ez az érzésem, 
hogy távol vagyok Európától, szinte Japán-

ban.” (Kodolányi János: Suomi 1990. Buda-
pest: Magvető. 227). A finnek sokban ve-
tekszenek a japánokkal: újságolvasásban, 
a PISA-kutatásokban (az olvasási, matema-
tikai stb. készséget mérő nemzetközi fel-
mérésben), könyvtári kölcsönzésben (egy 
magyar ismerősöm alig akart hinni nekem, 
hogy a finn könyvtárak mind ingyenesek); 
a Muumi (egy finn mesefigura) iránti ra-
jongásban is vagy a finnek, vagy a japá-
nok szoktak az elsők lenni. A magyarok-
nak más miatt lehet különös Finnország. 
A Közép-Európára jellemző városi kultúrát 
hiába keresik Finnországban. Régi épüle-
tek, patinás utcák nemigen találhatók a ja-
varészt 20. században kialakult finn város-
okban. A ma már városlakókká vált finnek 
gondolataikban inkább falun maradtak 
volna. A finn irodalom nagy része is mint-
ha csak a vidékről szólna (a városok sokáig 
svéd nyelvűek voltak). A finnek különben 
büszkén vállalják szülőfalujukat, nyelvjá-
rásukat és mindent, ami még odaköti őket 
a ma már történeti agrárországhoz.

Magyarországon öröm finnek lenni; 
egyik Magyarországon lakó finn ismerősöm 
mondta is, hogy legrosszabbul akkor bán-
tak vele, amikor magyarnak hitték. Persze 
gyakran mondják nekem is, hogy „állítólag 
rokon nyelv a finn, de ugye ez nem is igaz”. 
Ilyenkor igyekszem meggyőzni beszélgető-
társamat arról, hogy mégis igaz. Néha cso-
dálatos a magyarok fantasztikus elméle-
tekbe vetett hite, ahogyan például orvosok 
vagy ügyvédek próbálják ezeket propagál-
ni. Ilyenkor szeretném néha hasonló kali-
berű nézeteimet megosztani velük a római 
jogról vagy az emberi anatómiáról, de erre 
valahogy soha nem kerül sor. Meglehet, a 
finnek általában is jobban bíznak a szak-
emberekben, magyar szempontból naivan 
elhisznek mindent, amit mondanak nekik. 
Így a politikában is azt szokás mondani, 
hogy habár a politikusok váltakoznak, az 
igazi hatalmat kezünkön tartó hivatalno-
kok és szakemberek a helyükön maradnak, 
és ezért van töretlen folytonosság Finnor-
szágban. Magyarországon viszont mindig 
történik valami, soha sem lehet unatkozni. 
Azt a kifejezést, hogy uborkaszezon, nem 
tudnám finnre fordítani, mivel ez ott az 
általános állapot. A nyugalomra vágyó ma-
gyaroknak pedig ajánlom a finn erdőt, sza-
unát és a tópartot…




