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A fin nek szá má ra az élet ün nep pé vá lik, ha 
elhagyjákavárost,sazerdőköleltetópartinya
ralóbamennek;aszaunautánpálinkátisznak,sa
tévébenjátékműsortnéznek,miközbenkávétés
tejetszürcsölgetnek.(Finland:ATravelSurvival
Kit.Lonely Planet 1993:26.)

Kétfinnutazikatélben.Sílécen,egymástkövet
vevagyórányira.Leszállazest,azegyikpihenő
retér.Tábortver,fátgyűjtatűzhöz,aztánfelteszi
ateáskannát.Amásikismegérkezik,leülatűz
höz.Iszikateából.Elüldögélnek,szótlanul.Más
napreggelútnakindulnak.Elölategnapihátsó,
majdórányiratőleamásik.Leszállazest,azelső
pihenőre tér, fagyűjtés, tűz, tea. Megérkezik a
társis.Elüldögélnek,szótlanul.Harmadnapreg
gel újra útra kelnek.Mostmegint az első napi
megy elöl, mögötte órányira a társa. Az est
leszáll,megpihennek.Ülnekatűzkörül,majdaz
egyikváratlanulmegszólal:„Dejóisegyüttutaz
ni!”(Finnviccaz1990esévekből)

Valaminyomasztjaafinneket.Valami,amitBalzacnál,JókainálvagyMikszáthnállelhetföl
azolvasó:aparvenüség.Azerdőbőljöttember,akiabejáratnállevetteszakadtgúnyáját,
zsakettetöltött,sottállakoncertteremszélén.Aközönségazenekarrafigyel,azelsősorban
franciák,amerikaiak,angolok,németek.Amásodikbantánzajongómediterránok,svédek,
dánok,norvégek.Sasarokbanottállafinn.Zsakettjeavároselsőszabászatábankészült,
fehérneműjeCalvin Klein. Mi,akikkintrőlfigyeljük,sazenekartisalighalljuk,nemlátjuk
afinnhomlokángyöngyözőverejtékcseppeket.Pedigfél,hogyvalakiészrevesziazajtón
állókközül,sajtótmutatneki.

(Készülődés)Valamikor1996márciusábanderültki,hogyaFinnNagykövetségtámogatná
finnországi utam, és segítenének a programmegszervezésében is.Mindez egyben azt is
jelentette,hogyeredetiszándékomnak–azazírniaskandinávparasztságról–ismódosulnia
kellett:írásomnaktehátkizárólagafinnekről,afinnségrőlkellszólnia.Atémaszűkítéseés
egybenelmélyítéseismegkövetelte,hogyminéltöbbinformációtgyűjtsekösszeafinnekről.

Előszöranagykövetségkönyvtárábannéztemkörülirodalmatkeresve,aztánmegkeres
temazokataz ismerőseimet,akikmáreltöltöttekhosszabbrövidebb időtFinnországban. 
Abeszélgetésekazalkoholról,ahallgatásról,azárkózottságról,anehezen„megnyílásról”
smélybarátságokrólszóltak.Megvendéglőkről,halakról,épületekről,múzeumokról.Meg
arról,hogyalapjábanvéve„parasztok”.Tartózkodássalszemlélődnek,aztánegyváratlan
pillanatbanhirtelenmegnyílnak,skiöntikaszívüket.Szaunákmélyén,kezükbenvodkával.

Hátizsákomba így jóadagsztereotípiakerült, továbbánéhányüvegUnicum,konyak
meggyahölgyeknekésaLonely Planet. Evilághírűbedekkernagyjábólarrahívjafölafi 

Búcsúpillantás

CsiteAndrás



90 replika

gyelmet,amikevésbéérdekelt:milyenkiválólehetőségekadódnakFinnországbanasíelés
re,azerdőjárásra,akempingezésre,avitorlázásra.Éshollehetjótenni,hollehetaludni,s
mindeztmennyiért.

(Joensuu)Joensuubantulajdonképpensemmiegzotikusnincsen.(Tipikusfinnváros–
mondják.)ÉszakKaréliatartományközpontja,50–60ezerfős,finnviszonylatbannagyobb
nakszámítóváros,közelazoroszhatárhoz.Ipari,kereskedelmiésoktatásiközpont,vala
mikoramúltszázadközepénalapítottákazOroszországgalfolyókereskedelemelőmozdí
tásacéljából.AmúltatidézőegyetlenemlékaKaréliaiIntézetépülete,hajdanánvámépület.
Kétnagyobbszálloda,blokkházak,üzletek,vasútállomás.Fábólnemlehetszázadokonát
fennmaradóépületeketemelni.

Joensuuivendéglátómfeleségeötvenéves.Éppaszületésnapjátünneplik,engemisszí
vesen látnak.Vendéglátómés feleségemárnemélnekegyütt,debarátságbanmaradtak.
Virágotveszünkselindulunk.Jókoragyaloglásavárosközpontból,azútmenténpanelhá
zak.Hétköznapvan,kora este,deazutcánalig látni embert.Akétszobás lakásbanmár
együttvanavendégekzöme,ismerősök,rokonok,egykoriésmaikollégák.Akisszobába
tesszükazajándékokat,anagyobbikbankörbenülnekavendégek.Miisleülünk,mellettem
avoltmegyeirendőrparancsnok.MárvoltMagyarországon,előszörvalamikorahetvenes
években.Szerintekövetteatitkosrendőrség.Szerintemis.

Megkezdődikazünnepség.Kikifeláll,aszobaközepérelép,selőadegyrövidebbver
set,vagyelmondegytörténetet.Azünnepeltfejénvirágkoszorú.Kedves,halkszavúasz
szony,finomvonásokkal.Kinekkinekmegköszönikedvességét.Vanegymély,lentrőljövő
hangafinnnyelvben–minthanyögneazember,vagysóhajtanaamondatvégére.

Megköszönveavendéglátástelindulunk,smégbeülünkegykocsmába.Atévébenéppa
svédekjátszanak,jégkorongot.Hajólemlékszem,éppavilágbajnokságment,afinnekmár
korábbankiestek.Talánakanadaiakazellenfelek,anézőkegyrészeasvédeknekszurkol,
atöbbisemelyiknek.Hamárkiestünk,akkoratöbbségasvédeknekdrukkol.Néhaháború
zunk,néhaharagszunkegymásra,néhamegjóbanvagyunk.Ahokibanakorábbivébéta
finneknyerték,dealighittvalakiaz ismétlésben.Micsakegyszer tudunknyerni,olyan
nagyvoltavárakozásamostanivébéelőtt,mindenkiagyőzelmetakarta,detudtuk,hogy
nemfogsikerülni,mertnemsikerülhet.Annyiraakartuk…

(Erdő)Avárosésafalu,azurbánjellegűésaruráljellegűnektekintetttérelemek,gaz
daságiakciók,illetveezekegyegynemzetiidentitásonbelüliszerepearurálszociológiaúj,
azutóbbiévekbenkomolyexpanziótmutatóterülete.

Finnországnaka rurálszociológiaújmegközelítéseszempontjábólkomoly jelentősége
van,egyrésztmintolyanországnak,aholavidékkutatásintézményrendszereerőspozíciók
kal rendelkezikazakadémiaiegyetemi szférában,másrésztpedigmintolyannak, ahol a
nemzetiidentitásbannagyszerepevanavidéknekésavidékieknek.

Avidékazonbannemkizárólagamezőgazdaságidominanciájúterületeketésnemami
falvainkhozhasonlatostelepüléseketjelenti.Azerdőésatavak,avadászatésahalászat,a
hóésamagányoserdeiházanemzetiszimbolikafontosalkotóelemei.

SzavazássalhattermészetiszimbólumotválasztottFinnország:amedvét,ahattyút,afolyami
sügért,afenyőt,agyöngyvirágotésagránitot.Tánagyöngyvirágkivételévelmindegyikegé
szenarégiidőkrevisszavezethetőengyökerezikanépkultúrában(Vuokko1995).

JoensuubólvagyhatvankilométeresútviszPunkaharjubaésalustóierdőmúzeumba.
ValamikoramúltszázadvégénazAkadémiaösztönzésérenépmozgalomindulta„leg 
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inkábbfinn”helyekkiválasztására.Punkaharjuazelsőkiválasztotthelyekközöttvolt.
Kéttórészközöttviszátegykeskenyföldcsík,melyrőlcsodálatoslátványnyílikatavak
raésazazokatkörülölelőerdőségekre.Ahelykiválasztásaaztisjelentette,hogyakor
mányzatturisztikailátványosságnakszántaPunkaharjut:aholafinnekmegélhetikfinn
ségüket, s ahol az idegen is ízelítőt kaphat belőle.Az idegenforgalom fejlesztésére
szállodák,vendéglátóhelyekjötteklétre,shamarosanPunkaharjuváltazegyikfőkirán
dulóésüdülőhellyé.

Nemmesszeinnen,LustóbanvanaFinnErdészetiMúzeum.AfaiparFinnországban
maisazegyikjelentősiparág,napjainkbanazonbanakorábbiévtizedeksok,kisvállal
kozásával szembennéhánynagyobb, családi tulajdonúvállalkozásdominálja az ipar
ágat.A finn faipar szempontjából fontos exportpiacokon, NyugatEurópában s főleg
Németországbana80asévekbenkialakultéselterjedtökológiaimegközelítés,akör
nyezetvédőszervezeteknövekvőbefolyásaalakosságifogyasztásiszokásokalakulásá
banarraösztönözteapiacaikelvesztésétőlfélőfinnfaiparosokat,hogymarketingstraté
giájukbankörnyezetvédelmiszempontokatisfigyelembevegyenek.

Amúzeumlétrejötte,nemzetköziszerepeltetéseazthivatottjelképezni,hogya„finn
ember” és a finn faipar az erdőt nemcsak a természet „kizsákmányolási” terepének,
hanemsokcélúanhasznosíthatóésfőlegmegőrzendőmitikustérnekistekinti.Magaa
kiállítás érdekes és színvonalas eredménye ezeknek az erőfeszítéseknek, melyekben
nemcsakmuzeulógusok,hanemantropológusok,szociológusokéserdészetiszakembe
rekisrésztvettek.Azegyikterembenazerdeiistenekkaptakhelyet.Afinnnépmesék
ből, a kereszténység felvétele előtti időkre visszavezethető mondákból, énekekből
rekonstruált szellemek, istenek,manók üzenete világos: az erdő külön világ, ahol az
embercsakóvatosanlépked.

A finnek viszonya a modernitáshoz ellentmondásos. Egyrészt üdvtörténet jellegű,
hiszamodernnéváláscivilizatórikusprogramjabeteljesült,sazelmúltháromévtized
benelőszörnyíltlehetőségükarra,hogybüszkéklegyenekfejlettségükre.Atörténelem
nélküliségbőlkilépvekétlehetőségkínálkozott:atörténelemmegkonstruálásasezzela
múltbafordulás,avagyajövőfeléorientálódás:amodernitáséláramábakerülés.Azúj
finnépítészetjólmutatja,melyikutatválasztották:atörténelemnélküliségvállalását.

Deamodernitáshozvalóambivalensviszonymásikoldalánatörténelemnélküli,kis
sébarbárlételvesztésemiattifájdalomáll:a„visszavágyásazerdőbe”.Afinnekcivili
zálatlanságaarólukélősztereotípiáklegfőbbjellegzetessége.Afinnekkettőséletében
rejlőönellentmondás–aközszínpadánacivilizáltskandináv,aprivátszférábanpedig
abarbárerdei–azonbanmárafeloldódnilátszik.

Hogymiokozhatjaeváltozást?Talánaz,hogykorunkbanlehetővéváltaziparivá
rosimodernitásravalókritikusreflexió.Afinnekkettősélete,melyegzotikusvoltukat
isgarantálta,azerdőmegváltozójellegévelegységesülnilátszik.Aziparimodernitásból
azökológiaimodernitáskorába lépővilága természetbemeneküléstcivilizáltemberi
magatartássányilvánította.Többénemkellattólfélni,hogyazerdőbemenekülőfinnre
a barbárságbélyegét sütik: a vidéket a várossal szemben fölértékelő „újromantika” a
finnekkettőséletétkövetendőpéldakéntállítjaelénk.Szorongáshelyettokot,módotad
abüszkeségre.

(Parasztok)A „finn” Replikablokk összeállításában az új erőre kapó paraszt és
vidékkutatásoknakannyibanvanszerepe,hogyafinntársadalomkutatásfejleményeirőle
területrevonatkozóanszereztemlegelőszörinformációkat.Tulajdonképpenaparasztok
nemzetiszimbolikábanvalójelenléténekfinnsajátosságai,a„parasztiállam”koncepci
ójakeltettefölazérdeklődésemet,ezadottösztönzéstakésőbbi,alaposabbolvasásnak.
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Egyévszázadsorán–az1800asévekközepétőlamásodikvilágháborúig–egynemdomi
nánsetnikaicsoport(amiafinnparasztokrólmindenbizonnyalelmondhatóvoltazidőszak
kezdetén)erős,ideológiailagpedigdominánspozícióbakerültFinnországban.Ezahelyzet
Finnországotnemcsakolyanországoktólkülönböztetimeg,mintWalesésÍrország,aholaz
elitnyelvekörülbelülazonosidőszakbanterjedtelakulturálisankülönbözőagrárnépesség
körében,hanemabaltiállamoktólis,aholcsakazelsővilágháborúkrízisében,szinteegy
csapásraszabadultfölanagyszámúparasztilakosságegykultúrájábanidegenfelsőosztály
uralmaalól.

Afinnfejlődéssajátosvoltánaklegfőbbmagyarázójaafinntársadalomszerkezetésapoli
tikaifüggőségegymásrahatása,azaz–egyszerűbbenkifejezve–anyugatitípusú(skandi
náv),agrárjellegűtársadalomszerkezetésegyhatalmas,többnemzetiségűbirodalomtólvaló
keleti típusú függőségkombinációja.Abirtokosparasztságerősségénekköszönhetően (és
annak,hogyabirtokosnemességviszontgyengevolt)afelsőbbosztályokrákényszerültek
arra,hogyhelyzetüketneközvetlenosztályuralomraépítsék,hanemsokkalinkábbarra,hogy
legitimitástnyerjenekalakosságtöbbségekörében.Mindezt–jelentősebbrészüklegalábbis
–úgytették,hogyválaszoltakagazdaságilagerősödőparasztságkulturálisigényeire,ésépp
anyelvi fordulat révénmegteremtettékaszülető finnállamlegitimitását,éskulcsszerepet
játszottakműködésében.

Nemcsoda,hogyakétvilágháborúközöttiFinnországban–hátukmögött1917–1918
nyomasztóemlékével(azOroszországtólvalófüggetlennéválástkövetősikertelenforrada
lommal) – fölmagasztosultak a paraszti erények.De ha összehasonlítjuk Finnországot a
korszakkeleteurópaiországaival,látható,hogyitta„nemzeti”parasztidealizálásasokkal
inkábbegy jól szervezettparasztságpolitikaibefolyásánakés erejéneknyíltkifejeződési
formájavolt,mintsempusztánafelsőosztályerőfeszítéseanemzetiegységújrateremtésére
azelsővilágháborúutániforradalmikihívástkövetően(Alapuro1993:162–163).

A„parasztiállam”kutatóiaztakérdésttettékföl,hogyahatvanashetvenesévekben
kiépülőjólétiállamelőttmelytársadalmicsoportokhatároztákmegakormányzatipoli
tikákirányát;hogyanírhatóleazavilág,amelynekeléréséreavidékinépességéletmi
nőségénekjavításátéstársadalmifelemelkedésénekelősegítésétcélzópolitikákalkalma
zásarévénakormányzattörekedett.Afinnek„parasztiállama”afinnnemzetparaszti
jellegérealapozvaavidéki,földművelőnépességtársadalmifelemelkedésénekelőmoz
dításáttekintetteegyikkiemeltfeladatának.Amezőgazdasági,vidékfejlesztési,oktatási
ésszociálispolitikákkialakításárameghatározóbefolyásavoltaparasztiérdekképvise
leteknekéspártoknak.

AmaiFinnország,persze,nemtekinthetőparasztijellegűnek.Azországvidékiesjel
legeazonbantovábbraismegmaradt,satermészet,azerdőésaföld–újkontextusba
kerülve–továbbraisfontoselemeianemzetiönképnek.

(Alkohol)AfinnalkoholkutatástleginkábbazALKOnevűállamimonopóliumrévén
befolyópénzekbőlfinanszírozzák,sakijártFinnországban,aztudja,hogyalkoholtcsak
azarrakijelöltüzletekben,meghatározottidőbenlehetkapni.Mindemögötttalánacivi
lizálatlanságbélyegétőlvalófélelemésazenneknyománkeletkezettkisebbrendűségi
komplexushúzódikmeg–minttalánminden,finnekkelkapcsolatosdologban.Azalko
holizmusleküzdésecivilizatórikusfunkciókatlátel:európaivátenniafinneket.

Bárafinnivásiszokásokravonatkozókutatásokmindegyikekimutattaazalkoholfogyasz
tás bonyolultságát, s azt, hogy aligha a lerészegedés kedvéért isznak az emberek, ám a
részeg, erőszakos finn önlealacsonyító képe továbbra is az egyetlen elterjedt, alkohollal
valókapcsolatunkatkifejezőáltalánosítás.Amítosznakmegvanamagahatalma,azélet,
melytúlvantapasztalásunkon,tudásunkon.

Finneklennitovábbraisannyittesz,mintelrejtőzniazerdőben(Peltonen1993:194).
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Magyarországon,aholazegyfőrejutóalkoholfogyasztásnemkisebb,mintFinnor
szágban,azalkoholizmustársadalmidevianciakéntértelmeződik.Azöngyilkosságoks
aválásokmellettamájzsugorodásbanmeghaltemberekszámaazegyik legfontosabb
devianciamutató.Ennekellenéresemönképünknek,semamagyarokrólélősztereotípi
áknaknemrészea„részegmagyar”képe.

(NOKIA)L.meséli.Hosszabb időt töltöttNémetország egyik egyetemén.Gyakori
vendége volt az egyik boltnak, s egy idő után a boltosmegkérdezte, hová való.Aus 
Finland.Achja,ausdemNOKIALand.Nemtudom,mitszólnékhasonlóhelyzetben.
Persze,mitismondanának?Paprika,Gulaschvagy BalatonLand?

ANOKIAtalántöbb,mintpusztánegyelektronikaicég.Nemzetiszimbólum.Azutób
bi hónapok valamelyikében íméltkaptam: aNOKIA többségi tulajdona külföldi kézbe
került.Márnemfinncégtöbbé.Legalábbisnemúgy,ahogykorábban.TalánFinnország
semarégimár?TalánFinnországsemfinntöbbé?ANOKIAneveösszekapcsolódotta
finn csodával: a hatvanas évektől kezdődő rohamosnövekedéssel, azurbanizációval, a
jóléttel,aparasztivilágmegszűntével.Ezvoltazelsőidőszakafinnektörténetében,mikor
egykissécsökkentakülföldre,főlegSvédországbatörténőelvándorlásmértéke,mikorra
Karéliaelcsatolásaésaháborúutánvalahogykezdettjobbanmenniazországnak.

ANOKIAeredetileggumicsizmákatgyártott.Mégénisláttamegyetkettőtanáluk
használatosnálkicsitrövidebbszárú,zöldgumicsizmákból.Aztánelkezdtekelektroni
kávalisfoglalkozni,amivégülismegalapoztaacégmultinacionálissáválását.

Asokkanyolcvanasévekvégénköszöntöttbe,csökkenőpiacok,általánosgazdasági
válság,megugrómunkanélküliségképében.Afinncsodavégnapjai.Legalábbissokan
eztgondolták,talánezvoltazuralkodóálláspontis.„Minthamindenösszeomlottvol
na.”Eválságnagyonmegviselte az amúgy is önbizalomhiánnyal küszködő finneket.
Ismerőseimmindmintaborúlátáséveirőlemlékeztekmeganyolcvanaséskilencvenes
évekfordulójáról.Minthafülöncsíptékvolnaahátsósorokbanmegbújóbetolakodókat.

Akilátástalanságkoranapjainkralassanvégetér.ANOKIAmegújult,amobiltelefo
nokpiacarohamosanbővül,sezjóttettafinneknek.Reménykedésthozott.

(Svédek)E.finnországisvéd.Kedves,szakállas,szemüveges,érzékenyember.Hel
sinkiegyikkülvárosábanél,feleségefinn,aszomszédokfinnek,csaknéhánysvédisme
rőslakikakörnyéken.Otthonafiúkkalsvédülbeszél,feleségemegfinnül.Kétnyelvűek.
„Detudom,hogyasrácoknaknemelég,hogycsakvelembeszéljeneksvédül,ezérta
gyerekesbarátokkalmegszerveztük,hogyhetenteegyszerösszejövünkésjátszunk.De
beszélnicsaksvédülbeszélünk.”

Finnországbantízévenkénttartanaknépszámlálást.Ekkorírjákössze,hogyegyegy
településen vagy önkormányzattal rendelkező településrészen milyen anyanyelvűek
vannaktöbbségben.Akisebbségbenlevőkkisebbségiönkormányzatothozhatnaklétre,
míga„nagy”önkormányzatatöbbségianyanyelvűeké.

Bár a svédek aránya folyamatosan csökken, arra azért nagyon figyelnek, hogy a
korábban is svéd többségű településeken a népszámláláskor is svéd többség legyen.
Ezértasvédekáltalábanodaköltöznek,aholasvédekvannaktöbbségben.Ahelyiekerre
figyelnekis:haeladóházukvan,aztsvédekvegyékmeg.

Obligátkérdésvolt:ésegysvéd–finnhokimeccsenkinekdrukkolnak?Afinneknek.

(Oroszok)Azoroszokkalkapcsolatbannemcsakanemzeti identitás szempontjából
fontostörténelmikonfliktusokkal,hanemegészenújkeletűproblémákkalisszembesül
niükkellafinneknek.Egyrésztamenekültkérdéssel,másrésztakörnyezetiproblémával.
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AKolafélszigetiparibányászatiközpontjaiésamurmanszkiatomflottabázistúlközel
vannakahhoz,hogynekellenetörődniükegyesetlegeskörnyezetikatasztrófahatásai
val.Ami megoldásként kibontakozni látszik, s amit az északi kormányok leginkább
erőltetnek,azegyfajtaregionálisegyüttműködésmindagazdaság,mindakörnyezetvé
delemterületén.Arégiómárnevetiskapott:Barentsrégió.Azt hi szem, mind a fin nek, 
mindatöbbiészakiországpolgáraitisztábanvannakavval,hogyOroszországközelsé
ge,azonnétleselkedőfenyegetésmamáskéntjelentkezik,mintaszovjetérában.Talán
azértisszerettékjobbanaztazidőszakot.VégülisolcsónlehetettLadátkapni(ismerő
seimmajdmindegyikénekLadavoltazelsőautója),ahatárokzárvavoltak,rosszarcú
idegeneknemháborgattákanyugalmukat.

Mostanáigkönnyűvoltfinnkéntjárniavilágban.Örömmelmondhattuk,hogypolitikailag
semleges északi, jóléti államban élünk.Emiatt általában felnéznek az északi országokra.
Büszkék voltunk életszínvonalunkra, az analfabetizmus hiányára, világszerte legalacso
nyabb csecsemőhalandósági rátánkra, a magas színvonalú közgyógyellátásra, a szabad
oktatási rendszerre – bár néhamagyarázkodnunk kellett, hogy egy ilyen gazdag ország,
mintamienk,miértfogadolykevésmenekültet.

Egészen a múlt évtized végéig úgy tűnt, minden szempontból felkészültek vagyunk
ahhoz,hogyegyváltozóvilágbanelboldoguljunk.Deavilágolygyorsankezdettváltozni,
hogyterveinketszemétkosárbadobhattuk.Akülsővilágminthívatlanvendégkopogtatotte
jólelrendezettkisországajtaján,aholadöntéshozókésavégrehajtásmindigképesvolt
arra,hogyafontosabbügyeketáttoljaakövetkezőülésre.Együgyeskisrendszertépítet
tünkkiakisszámúmenekültfogadására,előreeldöntöttkvótákkalmeghatározottországok
ból– ámhirtelen rosszkinézetűemberek jelentekmegahatárállomásainkon, ráadásul a
nemkívántországokból.Amenekültekezreiazegészországotkibillentettékegyensúlyából
(Rahikainen1993:197).

A joensuui egyetem az oroszokkal való akadémiai kapcsolattartás legfőbb helye.
Közöskutatásiprogramok,konferenciák,tanulmányutak,kutatóicserékalkotjákeztaz
együttműködést.Akivel csakmódom volt beszélni erről, mind azt hangoztatta: „sok
pénzbefogeznekünkkerülni”.

(EurópaiUnió)MeglátogattunkegyfarmertisJoensuumellett.Vagytíztehénálltaz
istállójában, ahová csak csizmaváltás után lehetett belépni.A fejést automatizálta, az
istállómellettiépületbenvoltagyűjtőtartály.Atartályonatejminőségetbiztosítóhőfok
szabályzóvan,haugyanisnemmegfelelőaminőség,afeldolgozónemvesziátatejet.
Deaminőségmindigmegfelelő.Megnézzükateheneket.Azthiszem,amigazdajegy
zőnkéhezhasonlóastátusa,hakülföldivendégjön,hozzáviszik.Magaazelső–mond
ja–,akibelülről ismegnéziaz istállót.Eddigmégsenkinemvolt rákíváncsi.Aztán
arrólbeszél,hogyazUnióscsatlakozásnemteszjótafinnmezőgazdáknak,azállami
támogatástleépítik,ahazaipiaconmegjelentekakülfölditermékek.Őabelépésellen
szavazott,deanyugati, tengerparti lakosságmellettevolt.Akeletiésészakirészek,a
gazdákellene.Haaközépeurópaiakbelépnek,akkorőkteljesentönkremennek.

AzEUszavazásszempontjábóldöntővolt,hogyHelsinkibenésakörnyezőUusimaatarto
mányban–amelyekalegnagyobbszavazókörzetetalkották–aszavazókzömeabelépés
mellettvoksolt.ÉszakésKözépFinnországmezőgazdaságirégióibanaszavazóktöbbsége
ellenezteabelépést,ésapolgárokabelépésellenvoltakazokbanakörzetekbenis,ahola
CentrumPártgyőzöttaparlamentiválasztásokkor.Avárosikörzetekben66százalékvolta
belépés mellett, más szavazókörzetekben 55 százalék ellene volt (Statistics Finland.
Finland’sEUreferendum.OfficialStatisticsofFinland1994).
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A kilencvenes évtized sok szempontból fordulópontot jelent a finnek életében: a
Szovjetunióbukása,azeurópaiunióstagságésagazdaságiválságaproblémákújrade
finiálásátindítottael,safinnségmibenlétérőlfolyódiskurzusrelevanciájátcsökkentet
te.AjelenkortFinnországbanisaz„átmenetiség”uralja.Arégimegoldások,megköze
lítések,preferenciákmegkérdőjelezéseésújakkeresése.A„nemtudjuk,mi lesz,dea
régitarthatatlan”megkonstruálása–amitalánamiállapotainkraisjellemző.

(Hazaérkezés)Ahazainduláselőttvettemmégegy párapróságotajándékgyanánt.
Akartamvenniegykendőtisafeleségemnek,depénzemaztánnemjutottrá.Anőiken
dőkelbűvölők,elegánsak,finomak.Kár,hogynálunkkevesebbenhasználják.Avállon
átvetetthatalmas,megakisebb,nyakkörétekertkendőkvalahogyafinnnőkeleganci
ájátjelentették.Rövidszoknyátaligláttam,ahosszabbszoknyavagynadrág,azelegáns
felöltőkevésbétűntkihívónak.Savörösrefestetthajsemdívikannyira.Mikoritthon
egyikbarátomaztkérdezte,hogy„na,milyenek?”,öntudatlanulböktemrá:fessek.Sajá
tos el lent mon dás ez, Calvin Klein kisszorongással.

ReggelaRudasfürdőbe.Sár,hólé.Avillamosravárok.Amegállómellettpocsolya.Egy
teherautóbelehajt,smindannyiunkat,akikottállongunk,nyakonönthólével,aztánaveze
tő,suhanc,vigyorgóelégedettséggelodébbhajt.Énisvigyorgok,elégedetten.Hazaértem.
(Máraié.n.:104.)

*  *  *

A Replikábanmostközöltírások,idézetekabbólakötetbőlkívánnakrészeketfelvil
lantani, mely a finn identitásról folyó diskurzust ismertetné meg részletesebben a
magyarolvasóval.Haleszhozzáelégtehetségünk,aReplikaköteteksorábanhamaro
sanaztiskézbevehetimajdazolvasó.

Akövetkezőoldalakontermészetesennincslehetőségarra,hogyafinnségmibenlé
térőlfolyóvitátamagateljességébenmutassukbe.Ehelyettnégy,afinnidentitásszem
pontjábólnagyobbjelentőségűkérdésrereflektálóírástválogattamablokkba.
JukkaAmmondttanulmányaafinntangórólszól.Argentínánésatöbbilatinországon

kívülkevésolyanhelyvanavilágban,aholatangóakkoranépszerűségnekörvendene,
mintéppenFinnországban.Ugyanakkoratáncdalokszövegébenrejlőérzelmek,vágyak
samód,ahogytáncolnak,megjelenítiafinneknemzetiönképébenrejlő,másformák
ban,másutt isfelbukkanófinnsajátosságokat:amelankóliát,azelvágyódást,azelve
szettboldogságpillanatairavalóemlékezést.
Leo Granberg írása a finn kistermelőről készült, azokat a  rohamos változásokat

mutatjabe,amelyekavidéki,földéserdőművelőemberekéletébenmentekvégbea20.
századmásodikfelében.Hafigyelembevesszük,hogyaszázadelsőfelébenavidéken
élőfinnekéletkörülményeisoktekintetbenmégamagyarfalusinépességéletkörülmé
nyeinélisrosszabbakvoltak,akkorkülönösenelgondolkodtató,hogyminekköszönhető
azagyorsátalakulás,amelynekkövetkeztébenmaafinnvidékilakosságéletminősége
aligmaradelafejlettországokétól.Aszerzőmindenekelőttazállamiszerepvállalásban,
avidékpolitikaalakulásábanvélifelfedezniamagyarázótényezőket.Egy„hétköznapi
történet”bemutatásávalpedigarraiskitér,hogyamodernizációésazegyénértékvilága
között feszülő ellentét milyen „hétköznapi” tragédiákat okozott a gyors változások
során.
RaimoLovio,MattiPulkkinenés TeemuVäänänenmunkájaamaimagyarhétközna

pokbanismegjelentmobiltelefonokfogalommáváltgyártóját,aNOKIAcégetvizsgál
ja.Akilencvenesévekelejéntörténtváltozások,melyek„kizökkentették”afinneketad
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digmegszokottéletmódjukból,afinngazdaságműködésébenisválságotidéztekelő.A
visszaesésa80asévekvégérenemzetközivéváltNOKIAcégetsemkerülteel.Hogy
milyenüzletstratégiaiéstermelésszervezésiváltozásokmentekvégbeavállalatbiroda
lomműködésében,ésmennyibentulajdoníthatókeváltozásokavéletlenésazelőrelátó
tervezésegyütteseredményének,arraatanulmánybólkaphatunkválaszt.Deazírásszól
arrólis,milyenmentalitásbeliátalakulásonkellvégigmenniükamultinacionálissáváló
hajdani családi vállalkozás dolgozóinak s egyben a finn embereknek is ahhoz, hogy
„helytálljanakanemzetköziversenyben”.

Ablokkotzáróírás,MattiPeltonenmunkája,afinnekönképénekváltozásátköveti
nyomonamúlt századmásodik felétőlnapjainkig.A„mitgondolunkarról,hogymit
mondanakrólunkakülvilágban”bemutatásakiegészülafinnviselkedésiszokásokmeg
változtatásárairányulószándékoknakéstetteknekafelvázolásával.Afinnnyelv,afinn
alkoholfogyasztás,afinntáj,afinnerdőkultúrnépekétőleltérő,barbárjellegzetességei
mítoszokkéntvégigkísérikafinnektörténelmét.Afinnekönképébenrejlőállandóvagy
csakmegmegjelenő témák, toposzok bemutatásával Peltonen amellett érvel, hogy a
meghatározóelit félelmeiésszorongásaimintproblematikus tulajdonságok, lelkihiá
nyosságoksakulturáliskiskorúságjellegzetességeivetülnekkia„finnnépre”.

Atangóról,aparasztokrólésaNOKIArólkészült, ill.afinnekésa„kultúrnépek”
viszonyának változását tematizáló tanulmányok a finn önazonosság ellentmondására
hívjákfölafigyelmet:a„periférikusság”ésa„fejlettség”identitáselemeinekegyidejű,
Janusarcújelenlétére.

*  *  *

Ablokkelkészítésébennyújtott segítségéért itt szeretnékköszönetetmondaniOuti 
Hassinak,abudapestiFinnNagykövetségkulturálistitkárának,MalmsHammelének, a 
FinnKülügyminisztériummunkatársának,VáradyEszterműfordítónak,valamintJukka
Oksaés LeoGranbergkutatótársaknak.
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