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Novotny Júlia: 

Finnországi tapasztalatok 

Amikor értesítettek a Művelődési Minisztériumtői, 

hogy megkaptam az ösztöndíjat, nagyon boldog voltam. Azu-

tán kiderült, hogy az útiköltséget nekem kell állnom. Ez 

a tény és az otthoni gondok némileg elbátortalanítottak, 

de végül is úgy határoztam, nem adódik mindig ilyen lehe-

tőség. Ezért az évzáró értekezletet követő nap reggelén 

vakmerően nekivágtam a nagy útnak. Irány Suomi! Moszkvá-

ig repülővel, onnan vonattal utaztam a minisztérium 

szervezte útvonalon. Másnap délelőtt érkeztünk Helsinki-

be. lo tagú volt a magyar "csapat", mely TV. évet végzett 

egyetemistákból és finnugor tanszéki előadókból állt. A 

tanárok a felsőfokú helsinki kurzuson maradtak, akik egy 

éve tanultak finnül, a közép-finnországi Kuopióba utaz-

tak, én három diákkal a dél-keleti Lappeenrantába tartot-

tam. De még majd fél napunk és egy világos éjszakánk ma-

radt arra, hogy körülnézzünk a fővárosban. Szorgalmasan 

be is jártam minden idegenforgalmi nevezetességet, és 
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hitetlenkedve tapasztaltéul, hogy tényleg gyönyörű kék az 

ég, zöldelnek a fenyők, a tenger szikrázik a júliusi fény-

ben, a város fantasztikusan tiszta, az emberek szőkék,és 

rengeteg a biciklista. Egy rövid alvás után kb. 4 órás 

vonatozás következett, világoskék pilótaülésen, ragyogó 

tisztaság és nagy csend közepette, hiszen a finnek - még 

az élénk dél-keletiek - sem beszédes emberek. Annyi pén-

zünk volt, hogy közösen fizetve taxival menjünk a megadott 

címre. Ahogy átmentünk a városon jegy tó mellett is elha-

ladtunk, és az olyan volt, mint a képeslapokon. Egy kis, 

3 emeletes házakból álló telepnél szálltunk ki. Táblák 

mutatták, hogy merre menjenek a nyári egyetem hallgatói. 

Egy kis szobába kerültünk, ahol a tanfolyam három tanára 

fogadott minket. Mindenkivel külön elbeszélgettek - honnan 

érkezett? mióta tanul finnül? mivel foglalkozik? mit vér 

a tanfolyamtól? stb. -, és a tudásszint alapján három cso-

portba osztottak minket. Én a középsőbe kerültem. 

Kaptunk egy kulcsot, mielőtt kijelölték a szobát, az-

az inkább lakást. Arra gondosan ügyeltek, hogy azonos nyel-

vű ne. kerüljön egy lakásba. A lakások két szobából, kony-

hából és fürdőszobából álltak. Egy normandiai diáklánnyal 
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kerültem össze, aki "sajnos" kitűnően beszólt olaszul, finnül 

viszont kevésbé, így olasz szakos lévén nem a finn nyelvet 

gyakoroltam. 

A kulcsról kell még pór szót mondanom, mert ez egy cso-

dakulcsocska volt. Nyitotta a ház kapuját, a mosókonyhát 

/pénzbedobós automata mosógép, szárító helyiség, vasaló/, a 

lakásajtót /de csak azt az egyet / és a szobát /de csak az 

enyémet!/. Egy vékony kis kulcs, és ilyen okos! 

Azonnal megkaptuk a 4 hetes tanfolyam részletes prog-

ramját és a tudnivalókat, és azonnal kaptunk másnapra házi 

feladatot: olvassuk el és értsük meg a kapott nyomtatványo-

kat /és másnap valóban meg is beszéltük/. 

A szobám egy kb. 5x5 méteres terem volt, ággyal, író-

asztallal, két székkel, szekrénnyel, polccal. 

Az első program ismerkedési est volt süteményekkel, 

szendvicsekkel és az elmaradhatatlan csésze kávékkal. Azu-

tán mindenki /kb. 3o ember 14 országból/ egyetemi hallgató-

tól USA-beli egyetemi tanárig/ bemutatkozott. Ez az össze-

jövetel persze egy tóparti klubházban volt. A gyönyörű 

fák és virágok között este 9 óra körül napsütésben tértünk 

haza. Mivel a nap éjjel 11-kor ment le, és 4 óra körül már 
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világos volt, nem volt nehéz keveset aludni. 

Az egy hónap alatt csak egy nap volt rossz idő, amúgy 

csodálatosan meleg, hosszú nappalok, és rövid, hűvös éj-

szakák váltották egymást. Lappeenranta a hatvanezer tó leg-

nagyobbjának a partjánál fekszik, kb. 2o ezer lakosa van, egy 

műszaki főiskolája, egy világhírű papírgyára /mint egy tanul-

mányi kiránduláson megtudtuk, a Play Boy papírja is itt ké-

szül/ és egy csokoládé-, cukorkagyára van /ott is jártunk, 

és ettünk/. 

Hétköznaponként 5 óránk volt, hét végén kirándulásokat 

szerveztek. Az órák 3/4 9-kor kezdődtek, 3/4 12-től 3/4 1-

ig ebédszünet volt, aztán még két órát tartottak. A főiskola 

épületében tanultunk, mindenütt ragyogó tisztaság, az egész 

házban tilos a dohányzás /de nem csak itt, mindenhol/, csak 

a napsütötte teraszon volt néhány hamutál /hogy télen mit 

csinálnak... ?/. A tanteremben a padok U alakban állnak, 

tehát mindenki lát mindenkit, a tanárunk általában az asz-

talon ült. Az első órán megkaptuk a tankönyvet, amely a 

nyári kurzusra készült szöveggyűjtemény volt /rádióripor-

tok szövege, újságcikkek, rövid életrajzok híres finnekről 

stb./ és feladatlapok, nyelvtani gyakorlatok. Egyébként is 
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rengeteg papírt kaptunk /könnyű nekik.../, minden informáci-

ót nemcsak elmondtak, hanem kázbe is adtak. Az órán csak 

finnül folyt a szó, de sajnos az órán kívül a többségnek ké-

nyelmesebb volt angolul beszélni. 

Az előre kiszótározott olvasmány feldolgozása, nyelvta-

ni és autoraatizációs gyakorlatok és fogalmazásírások válta-

koztak. Néhány közös előadást is szerveztek, így hallottunk 

a finn történelemről, az ünnepeikről, és az egyik legnehe-

zebb nyelvtani esetről, a pratitivusról. 

Az az igazság, hogy sokkal fárasztóbbnak találtam az öt 

órát a padban ülve, mint tanítva. 

A kurzus fő feladatként egy interjú-készítést adott. 

Az első héten kijelölték a témákat, amik közül választani 

lehetett. Többrétegű feladat volt, hiszen jóllehet a téma 

megvolt, de nekünk kellett egyedül becserkészni az inter-

júalanyt. Mit mondjak, nem volt könnyű! Nekem a helyi tele-

vízió és rádió helyzetéről kellett beszélgetést folytatnom 

az illetékessel. Először is meg kellett tudnom, hogy hol van 

az épület, aztán, hogyan jutok be oda /ami tulajdonképpen 

meglepően könnyen ment/, aztán kivel beszéljek és mik legye-

nek a kérdéseim. Végül már csak a válaszokat kellett megérte-

nem.... Volt, aki a katonaság egy tagjával, volt, aki a helyi 
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közigazgatás egy alkalmazottjával, volt, aki a jótékony-

sági egylet egy képviselőjével beszélgetett el, és aztán 

egy előadásban számoltunk be tapasztalatainkról. 

Sokat énekeltünk. Kaptunk egy vastag füzetet népdalok-

kal teie, és minden alkalmat megragadtunk arra, hogy éne-

keljünk. A polgármester vendégül látta a tanfolyam hallga-

tóit, ott is énekeltünk, sőt, nekünk magyaroknak külön is 

kellett szerepelnünk magyar népdalokkal. Egyáltalán, mi 

különleges elbánásban részesültünk, hiszen, mint többször 

hangsúlyozták, rokonok vagyunk. Négyünket külön is meghívtak, 

a finn-magyar baráti társaság helyi szervezetének több tag-

ja is vendégül látott minket. Nagyon jólesett ez a megkü-

lönböztető figyelem. 

A tanfolyam végén készült egy csoportkép, amit minden-

ki megvásárolhatott, és kaptunk egy címjegyzéket a hallga-

tók és a tanárok lakcímével. Kedves, barátságerősítő gesz-

tus. Az utolsó órák egyikén kitöltettek velünk egy kérdő-

ívet arról, hogy miként vélekedünk a kurzusról. Mennyire 

volt megerőltető vagy könnyű, mi a véleményünk a tananyag-

ról, elfogadható-e, hogy tegeződtünk a tanfolyam idején , stb. 
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A tegeződésről caak annyit, hogy igen megkönnyítette nyel-

vileg a dolgunkat, emberileg nem segített különösebben. 

A búcsúebéden sem volt alkohol, mint ahogy egy hóna-

pig nem láttunk egy cseppet sem. Az ösztöndíj elég volt 

napi egyszeri meleg étkezésre a főiskola menzáján /ahol leg-

alább kétféle saláta volt, és ingyen, és annyit vehettünk 

belőle,amennyit akartunk/, a hét végén otthon készítettünk 

közösen valamit. Július 14-én az egész hallgatóság megünne-

pelte a francia forradalom évfordulóját, különböző nemzeti 

ételeket tálaltak fel. 

Sok mindenre nem került sor /színház, mozi pl./, de 

sokat tanultam az egy hónap alatt /novemberben középfokú 

államvizsgát tettem/, és naponta boldoggá tett az, hogy a 

finn táj valóban olyan gyönyörű és tiszta, kék és zöld, 

nyugodt és megnyugtató, mint ahogy itthon olvastam róla. 

Araikor fájó szívvel búcsút vettem a "terraem"-től, a ház-

tól, a tótól, a lila virágoktól, és már inkább arra gon-

doltam, hogy rai lehet itthon, abban biztos voltara /és há-

rom év elteltével raég inkább/, hogy vissza kell térnem 

még néhányszor Finnországba. 


