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Mi és a töb bi ek

A nor vég, svéd, iz lan di és finn al ko hol fo
gyasz tá si szo ká sok ról a nyolc va nas évek 
közepén végzett vizsgálat meglepően azo
nos ma ga tar tá si min tá kat mu ta tott ki. Az 
em lí tett észa ki or szá gok ban azo nos mó don 
vi szo nyul tak az al ko hol fo gyasz tás hoz és 
kü lö nö sen az it tas ság hoz. Kö zös vo ná sok 
például az alkoholfogyasztás időzítése
munkaidőntúlraésazittasságszabadidő
re va ló kor lá to zá sa. Szin tén kö zös vo nás az 
al ko hol hoz és az it tas ság hoz va ló ne ga tív 
viszonyulás. Ettől a megítéléstől egyedül
Iz land tért el: a vizs gá lat ki mu tat ta, hogy az 
iz lan di ak po zi tív je len ség nek tart ják az 
al ko holt és az it tas sá got.

Az ered mény finn szem pont ból meg le pe
tést oko zott, hi szen Fin nor szág ban a szá zad
előtől kezdve az a rendíthetetlen nézet
tar tot ta ma gát, hogy az al ko hol fo gyasz tá si 
szo ká sok és az al ko hol lal kap cso la tos 

vi szony el tér a töb bi észa ki or szág pol gá ra i é tól. Kü lö nö sen nagy kü lönb sé get fel té te lez tek 
afinnekéssvédekalkoholhozfűződőviszonyában.Afinnekalkoholhozfűződő,különle
ges nek tar tott vi szo nyát „finn ivás nak” ne vez ték. A szá zad ele jén szü le tett fo ga lom azt 
jelenti,hogyafinnekalkoholhozfűződőviszonyaeltérmásnépekétőlésnyelvicsoporto
ké tól. E fel fo gás sze rint a fin nek csu pán a le ré sze ge dés cél já ból isz nak, ha ma rabb hat rá juk 
azalkohol,minta„műveltországok”polgáraira,ésittasanráadásulmásoknálagresszívab
bak. A „finn ivás” ki fe je zés a leg utób bi éve kig hasz ná la tos volt, bár az al ko hol lal kap cso la
tos tu do má nyos ku ta tá sok ban e fo gal mat fel vál tot ták a „ré szeg sé get cél zó ivá si szo kás” 
vagy a „finn ivá si szo kás” ki fe je zé sek.

A „finn ivás” nem ze ti ön arc ké pünk ré szé vé, a fin nek ön meg ha tá ro zá sá nak ural ko dó 
fogalmávávált.Anemzetisztereotípiákhosszúidőalattkialakulónevelésiéstömegtájékoz
tatásiképzetek,melyekEurópábanisrégikeletűek.Ezekleggyakrabbannegatívanábrázol
jákaszomszédnépeket,vagylegalábbis„lefitymálják”őket.Aműveltemberekmáraközép
kor ban tud ták, hogy a spa nyo lok el bi za ko dot tak, a fran ci ák meg bíz ha tat la nok, az an go lok 
ostobák,anémetekpedigiszákosak.Afinnekrőlkialakultkép,amelyneklényegirészea„finn
ivás”, nem ti pi kus nem ze ti szte re o tí pia, in kább nem ze ti ön arc kép. A nem ze tek ön ma guk ról 
alkotottképeritkánolyanlesújtó,mintafinnekönarcképe.Bárezavonásnemtesziegye
dülállóváafinnekrőlalkotottképünket,mégisezajelenséglegérdekesebbmozzanata.

A legáltalánosabban finnként számon tartott tulajdonságok nem térnek el jelentősen
szom szé da ink tu laj don sá ga i tól. Csu pán egyet len pél da er re a már em lí tett, al ko hol fo gyasz
tá si szo ká so kat össze ha son lí tó vizs gá lat. Ám a fin nek ön meg ha tá ro zá sá ban ti pi kus je len ség 
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–valósvagyképzelt–tulajdonságainkkedvezőtlenmegítélése,anémelykorszélsőséges
vé le mé nyek ben meg nyil vá nu ló nem ze ti le ki csiny lés, amit más eu ró pai né pek nél nem 
ta pasz ta lunk. Eila Pennanen Mon go lok című regényébenPeura iskolaigazgató előadásra
készülafinnekről:előadásaazzalakövetkeztetésselzárul,hogyafinnekgyűlölikönmagu
kat. Ha va la mely finn vo nást „finn men ta li tás nak” tart ha tunk, ak kor ép pen ez, az „ala csony 
önbizalmat” jelző nemzeti önértékelés az.Mégsem a többség tulajdonsága ez, hanem a
finn ség ha zai meg ha tá ro zó i nak men ta li tá sa.

Elkell ismernünk,hogya„finnivással”összekapcsolódó,finnekrőlalkotottképnem
foglaljaösszeafinnekfinnségrőlalkotottvéleményét.Voltakolyantörténelmihelyzetek,
amelyekbenafinn„erdeiség”részesültkedvezőértékelésben.Ehelyzetekbenafinnszót
lanságotéstettrekészséget„finntetterőnek”vagy„úttörőszellemnek”tartják.Egyfinnáltal
kedvezőenmegítéltmásik finn cselekedete leggyakrabban egyéni sport vagy kulturális
teljesítmény.Kivételesjelenségvoltazis,hogyamásodikvilágháborúidejéncsodálattal
adóztaka„finnerdeiharcosnak”,sőtcsaknemintellektuálisvonásokkalruháztákföl.

Amásikkorlátnemijellegű:hafinnekbeszélnekfinnségről,mindigfinnférfiakfinnsé
gérőlvanszó.AFinnországtérképénekkörvonalaitkitöltő„finnleány”alkalmasazország
szim bo li kus alak já ul. Ahogy azt Aimo Reitala bi zo nyí tot ta, a „finn le ány” egye nes le szár
mazottjaasvédSveaanyának,ésemlékeztetafranciákMariannejára.Ámafinnségetnem
személyesítimegegyetlentörténelmivagyfiktívnőalaksem.Ezannakellenéreisvalós
állítás, hogy bizonyos, nyilvánosság előtt szereplő személyeket időnként „tipikus finn
asszony ként” áb rá zol nak (pél dá ul a vi lág szé pe Armi Kuusela). A sztereotipikus finn ség 
mindenekelőttafinnférfifinnsége.Ezazonbancsupánafinnekmagukrólalkotottképére
vo nat ko zik, a kül föl di ek ró lunk al ko tott vé le mé nyé re nem.

a neM ze ti ön arc kép vál to zá sa és a nyelv tár sa da loM tör té ne te

A „finn ivás”fo ga lom az absztinenciamozgalom szá zad ele ji meg ala po zá sa kö rül ke let ke
zett.Aszéleskörűabsztinenciamozgalomlétrejöttétkülönösenmegnehezítettea„csekély
alkoholfogyasztás”koncepciónál,ill.azabsztinenciáthirdetőmozgalomnálsokkalelterjed
tebb alkoholtilalmi elképzelés, majd a végül 1907ben, egyhangú döntéssel meghozott
alkoholtilalmitörvény.MiértvanszükségEurópa„legszárazabb”éslegjózanabbországá
banennyireszigorúgyámkodásra?Azabsztinenciamozgalomszükségesvoltánakigazolása
ön ma gában nem ad ma gya rázatot az alkoholtilalmi törvényre. Az alkoholtilalom ki mon dá
sá ban sze re pet játszott az aktuális po li ti kai hely zet is, és a már ré góta uralkodó kul tu rá lis 
légköris.Aszázadelőpolitikaifejleményei–amunkásmozgalomideológiaiönállósodása
ésszervezetierősödése,az1905ösáltalánossztrájk,azújválasztójogitörvény,amunkás
párt1907esválasztásisikereésazsellérkérdéskiéleződése–akorszellemiéletében„a
nemzeti önarckép változásának” nevezett jelenséghez vezettek. E jelenségről először
AnnamariSarajasirodalomtörténészírt.Századunkelején,különösenaz1905ösáltalános
sztrájkutánafinnnyelvűértelmiségkörébenújképalakultkianépről.„Alegfájdalmasabb
eb ben az egész ben az, hogy be bi zo nyo so dott: a finn nép nem olyan nép, amily ennek el kép
zel tem” – ír ta le ve lé ben Juhani Aho már 1902ben.

Azáltalánossztrájkésamunkásmozgalomkibontakozásautántehátanéprőlalkotott
korábbi,runebergiképszertefoszlott.Afinnnyelvűértelmiségsoraibóla„néppel”kapcso
latos félelmek és előítéletek hallatszottak.A régi, runebergi népábrázolás alanyai Eino
Leinoironikusjellemzéseszerint„szépek,példáséletűek,alázatosak,csöndesek,törvény
tisztelők,istenfélők,kisséegyügyűek,dejószívűekésbéketűrőkvoltak”.Későbbpedig
meg je len tek „passzív, rosszul ne velt, el ma ra dott és tár sa dal mon kí vü li” ala kok. A kor esz 
 mei áram la tai táp lál ták azt az el kép ze lést, hogy a finn nyel vű nép kü lön fajt al kot, ame lyet 
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alacsonyabbműveltségiszintje,bárdolatlanszokásaiésáltalánoskulturálishiányosságai
elválasztanakacivilizáltvilágtól.Újhangsúlyjelentmeg,hiszena18.századbanésa19.
századelejénanépnyelvevoltasvédis,amelytőlaműveltrétegek„kultúrnyelvek”tanu
lásávalrugaszkodtakel.EkorábbiviszonyulásjellemzőpéldájaaturkuiAngenäma Sjelfs
våld címűhetilapbanaz1780asévekelejénmegjelentszórakoztatócikkahelyesviselke
désről,amelybenaszerzőkifejti,hogy„akiazanyanyelvénkívülnembeszélmásnyelven,
azt a fi nom tár sa ság ban olyan fa jan kó nak tart ják, aki nek nem volt gye rek szo bá ja, és má sik 
világbanél”.Anőkszámárakultúrnyelvnekszámítottafranciaésazolasz,aférfiaknaka
németésazangol.Acikkhangnemearról tanúskodik,hogyaszerző–valószínűlegaz
újság szerkesztője – nem tette teljes mértékben magáévá ezt a viselkedési eszményt.
„Ha tá so sabb, ha va la ki fran ci á ul mond né hány je len ték te len szót, mint ha ér tel me sen szól 
az anya nyel vén.”

A fin nek ön arc ké pe az eu ró pai tör té ne lem nek ab ban a kor sza ká ban ala kult ki, ame lyet a 
nacionalizmus fejlődésemásodik szakaszánakneveznek (körülbelülaz1870esévektőlaz
1920as éve kig). A na ci o na liz mus ko ráb bi sza ka szá val el len tét ben ek kor a nyelv fon tos, nem
zetiségetmeghatározójelenséggévált.Afinnnyelvmindvégigjelentőstényezővoltafinn
nemzetkialakulásában.Afinnségrőlaszázadfordulónalkotottkedvezőtlenképetkétségtele
nül be fo lyá sol ta a finn nyelv hi va ta los sá vá lá sá nak fo lya ma ta. Noha a nyelv tár sa da lom tör té
net ét nem ku tat ják Fin nor szág ban, néhány össze ha son lí tó meg fi gye lést azért te he tünk.

Finnországbananyelvtörténeteazeurópainemzetállamokétóleltérőfejlődéstmutat.Otta
felsőosztályésahatalmiközpontnyelvelettahivatalosnyelv,amelyetaztánanépnekis
tanítanikezdtek.Azújnyelvtanításarészétképezteanemzetállamkiépítésénekésalakosság
ideológiaihomogenizálásának.EztörténtpéldáulAngliábanésFranciaországban.Olaszor
szágegyesítéseután,az1860asévekbenegy,alakosságjelentéktelentöredéke(körülbelül
két szá za lé ka) ál tal hasz nált he lyi nyelv vált hi va ta los  nyelvvé. Fin nor szág ban el len té tes irá
nyúfolyamatzajlott.Anépnyelvébőlfejlesztettékkiahivatalosnyelvet,anépiskoláztatása
helyettazerőforrásokatazelitésafelfelétörekvőktanításárahasználtákföl.Aközépfokú
iskolarendszerésazegyetemkivételesjelentőséggelrendelkezteka19.századvégén,ahe
lyett, hogy a töb bi eu ró pai or szág min tá já ra a nép is ko lák rend sze rét fej lesz tet ték vol na.

Ha a nép nyel ve vá lik iro dal mi nyelv vé, ezen a nyel ven nem vár ha tunk kul tu rá lis ered
ményeket.Létrekelletthozniafinnnyelvűszínházat,operátésirodalmat,amelyhezafen
nománmozgalom az iskolarendszer kiépítésénél korábban tanúsított elszántsággal látott
hozzá.Afinnnyelvazonbankedvezőtlenösszehasonlításihelyzetbekerült.Olyanszimbo
likusjelentőségűművek,mintahimnuszvagyTopeliusMaamme (Országunk)címűköny
veeredetilegsvédülíródtak.Mivelaszázadvégenmagaskultúramégnemlétezettfinnül,
úgyérezték,hogyafinnkultúrafiatalságánálfogvafejletlenebb.Egondolatmögöttazaki
nemmondottfeltevésrejlik,hogyafiatalabbésazősibbkultúrákközöttikülönbségnem
zeti tulajdonságként továbböröklődik.A kulturáltságban föllelhető fogyatékosságokat a
kultúrafiatalságávalmagyarázzák.Ezagondolatmenetazonbanigenrégi.GunnarSuolahti
aszázadelejénírtesszéjébenaztfejtegette,hogyasajátkultúrafiatalságafölöttiszégyen
érzetmárazókorigörögökegyiptomiakhozfűződőkapcsolatátisjellemezte.

Akülönbözőnyelvektulajdonságaivalkapcsolatosfeltételezésekrealapulófinnségfo
galomkülönösensokoldalúanmutatkozikmega18.századvégiés19.századelejiviták
ban.KülönösenjellemzőkKaarloBergbomszínházigazgató1870esévekbenírtcikkeiafinn
színház fejlődéséről.Bergbomnak szigorú kritikával szemben kellettmegvédenie a finn
nyelvűszínjátszást.Abírálókszerintafinnnyelvfejletlenségemiattnemalkalmasszínját
szásra,mivelalkalmatlan„mély,költőiérzésekkifejezéséreésnagyívűgondolatoktolmá
csolására”.AsvédSvenPalme1891benStämningar och förhållanden I Finland címűírá 
sábankifejti,hogya„szűkésfejletlen”szókészletűfinnnyelvahazaiorvosokvéleménye
szerintmégegyvalamirevalóboncolási jegyzőkönyvelkészítésére semalkalmas.Volter
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Kilpi finn író Nem ze ti ön vizs gá lat című,1917benmegjelentesszéjébenasvédésfinnnyel
vűkultúrátakövetkezőképpenhasonlítjaössze:

Egyrészrőlrégi,átöröklöttkultúra,gördülékenyebbszóválasztás,csiszoltabbértelemésérzé
kenyebbműveltség,amelymindentagjátfelkészültebbétesziaszellemgyorsasága,összpon
tosítása,összefogott,lényegretörőtárgyilagosságaterén;másrészrőlfiatal,formálódókultúra:
formaifésületlenség,kapkodóbőség,lazaság,némifelszínességéselfogultelviség,amelynek
körébenazegyénnemkapjakészhagyománykéntaztaszellemipallérozottságot,megerősítést
ésacélozást,amelyetcsakazöröklöttkulturáltság,arégikultúratápláltalégköradhat.

KilpiKeletFinnországgal azonosította a finn kultúrát,NyugatFinnországgal pedig a
svédet,ésfeltételezte,hogyeztaterületieltéréstafinnnyelvűkultúrafiatalkoramagyaráz
za.Afinnembertermészetébenésafinnkultúrábanmegnyilvánulóhiányosságokmagya
rázatátegyszerűen„atörténelmikörülményekszültenyelvikülönbségésakultúrafejlett
sé gi szint jé nek kü lönb sé ge” ad ja. Kilpihez ha son ló an so kan má sok is a nyel vet tar tot ták a 
nemzetivonásokdöntő jelentőségűalakító tényezőjének.EirikHornborgpéldáulugyan
csak 1919ben ar ról írt a Finsk Tidskrift címűfolyóiratban,hogyanyelvdöntőenhatalélek
állapotáraésagondolatritmusára.AfinnkultúrafiatalságátésfejletlenségétVolterKilpi
földművelésihlettemetaforávalérzékeltette:

Bizony,kikellmégcsíráztatniafinnnyelvűkultúrátésértelmiséget,nemzedékekfogjákmég
ápolniafrisshajtást.Avadonmégműveletlen,aföldnyersésfeltöretlen.Mindenüttkőbecsap
a szer szám, min den egyes ka pa vá gás nál, az eke vas min den egyes for du lá sá nál érez ni a föld 
érin tet len sé gét.

JaakkoForsmanszámáramégaharmincasévekközepénisegyértelművolt,hogy„a
finnekesetlenek,nemcsakfizikailag,hanempszichikailagisdurvábbfelépítésűek,ésemiatt
akulturálódásrakevésbéfogékonyak,mintpéldáulasvédek”.AmikorafinnEsterToivonen
aharmincasévekelejéneurópaiszépségkirálynőlett,azújságokcsaládfakutatástvégeztek
an nak ki de rí té sé re, hogy va ló ban finn és nem finn or szá gi svéd, ahogy so kan sze ret ték vol
na fel té te lez ni. A finn nyel vű né pes ség ere de te még a negy ve nesöt ve nes évek for du ló ján is 
magyaráztaafinnek„rosszalkoholfogyasztásitulajdonságait”ésanagyszámúerőszakos
bűncselekménytVeliVerkkoszociológusszámára.Verkkoszerintproblémáinkazértörök
lődnek,mertmásiránybóljöttünk,mintasvédek.Árulkodóaszámosotthonbanmegtalál
ható,afinnnyelvetlekicsinylőmű:a„műveltségiszavakszótára”,amelyetaszomszédos
or szá gok ban „ide gen sza vak szó tá rá nak” ne ve znek. Az el ne ve zés anya nyel vün ket a „kul
túrnyelvek”csoportjánkívülresorolja.

Akulturáliselmaradottságotanyelvbőleredeztetőkoncepcióelterjedéseelőttakülön
bözőfinnnépcsoportokarculatátazegyestérségeklakóinakatermészethezfűződőviszo
nya alap ján ha tá roz ták meg. En nek alap ját a Porthan ál tal ki fej tett né zet ké pez te, amely 
szerintapartvidékésazországbelsőterületeiszembenállnakegymással.APorthanszámá
raismertpartvidékjelképezteacivilizációt,azismeretlenbelsőrészpedigamegzabolázan
dónyelviéséletmódbelivadságot.AzautonómiakorszakánakkezdeténRuneberg,Topelius
ésLönnrothívtákfölafigyelmetabelsőországrészekértékeire.Ünnepélyesebbpillanataik
ban a finnvidéketSvájcvagyGörögország tájaihoz is hasonlították, amelyeketpedig e
szerzőknemisláttak.Különösena19.századi,azautonómiakorszakábanszületettfinnor
szágisvédirodalmiművekbenésakorabeliközéletivitákbanállítottakpárhuzambatájakat
ésemberivonásokat.Apartvidékváltozatos,élénkés(nyugatra)nyitotttájátazaktív,sőt
harcos,degondolkodásábanfelszínesés türelmetlenembertípussal,abelsőországrészek
mozdulatlan,egyhangúésunalmaserdősvidékeitpedigabékés,gyámoltalan,degondol
ko dó és meg fon tolt em be ri ter mé szet tel pá ro sí tot ták. A tá jat és az ég haj la tot az em be ri ter
mészetépítőköveinektekintették.



replika 127

Abelsőfinntóvidékmaissűrűnhasználtnemzetijelképünk,afinnekönarcképe,sze
gény,ámgyönyörűtáj,amelyetemberikéznemérintett.APorthanfélepartvidék–belső
te rü let el len tét pár mint a ci vi li zá ció és a vad ság jel ké pe más for má ban foly ta tó dott a finn 
nyelvalsóbbrendűségérőlalkotottelképzelésben.

nyel vi nyo Mo rék ból a táj ál do za ta

Né hány éve a finn bul vár la pok ki emel ten fog lal koz tak egy spa nyol or szá gi ve re ke dés sel. 
Együdülőközpontközelébenaspanyolrendőrökúgymegvertekgumibottalegyfinnházas
párt,hogyazegyiküknekcsontjaistört.Afölöslegeserőszakotazzalindokolták,hogya
finn fi a ta lo kat an go lok nak néz ték. Ugyan ek kor a finn saj tó ban a nyu gateu ró pai nya ra ló he
lye ket ter ro ri zá ló an gol és svéd fi a ta lok mel lett sze re pelt a futballhuliganizmus is, amely 
csupánazészakiországokbólhiányzóeurópaijelenség.Azújságokeffélecímekkelképesz
tet ték el a finn ol va só kat: „A síközpont meg elé gel te a své de ket. Az ita lo zó fi a ta lok gon dot 
okoz nak” (IltaSanomat, 1990.március10.);vagy„AzAlpokrémeiismétműködésben”
(Ilta leh ti, 1989.február23.);vagy„Mivonzzatengerpartraabriteket?LégymásEurópá
ban:igyál,verekedjésdőljki!”(Iltalehti, 1989.augusztus4.).Ahagyományosancivilizált
nak tartott or szá gok ból szokatlan hírek érkeztek.

Ez a finn tö meg tá jé koz ta tás ban ta pasz tal ha tó je len ség csu pán az egyik pél dá ja egy sok
kal el ter jed tebb je len ség nek. A tu do má nyos ku ta tás és a tö meg tá jé koz ta tás csak az utób bi 
évtizedekbenkezdettfoglalkozniazeurópainépekéletével.Tájékozottságunkmárnemcsak
a ki rá lyi csa lá dok ra és a ho lly woo di sztá rok ra ter jed ki. Az át lag em be rek hét köz nap jai, 
gondjaiésörömeiatársadalomtörténetikutatásokkitüntetetttémájáváváltak.Egyúttalész
revették,hogya„kultúrországokban”isvanvidék.Ilymódonazutóbbiévekbenazeurópai
népekrőlolyaninformációkhozishozzáférünk,amelyeketösszehasonlíthatunkaziszákos
és du haj ko dó „er dei fin nek kel”. Ezen kí vül a fil mek, a te le ví zió és a tö meg tu riz mus is szé
lesítikismereteinket.Ebbenahelyzetbenarégi,konkrétösszehasonlításialapotnélkülöző
nem ze ti szte re o tí pi ák ro gya doz ni kez de nek.

Ugyanakkorészlelhetőbizonyosfolytonosságisazalkoholnaka társadalombanésaz
emberek életébenbetöltött szerepéről való gondolkodásban.E folytonosságra talán az a
rég óta hasz nált szo ci o ló giatan könyv a leg jobb pél da, amely az al ko hol fo gyasz tást a de vi
ánsmagatartáscímszóalatttárgyalja.Azelítélőhangnemnempusztánazalkohollalkap
csolatbanfordulelő,továbbraisáltalánosvonásafinnekönarcképén.

A kul tu rá lis elitnek a nemzeti sztereotípiákhoz való ragaszkodását pél dák kal le het a leg
job ban bi zo nyí ta ni. Csak Fin nor szág ban tör tén het meg, hogy egy iro dal mi vi tán egy fi lo zó
fus azt  fejtegeti, hogy a mai em ber szo ron gá sa Sillanpää Jám bor sze gény ség címűregényé
nekToivolatanyájárólered,„aholaszegényemberélbetegfelesége,csenevészgyermekei
ésegyrenagyobbszámúélősdiáldozataként”.Aformatervezőaztállítja,hogyatársadalom
ésavárosikultúragyökértelen,mivelnincsenek„kávéházak,amelyekasajttorta,atejeská
vé,afrissújság,azélesfényekésakönnyűcsevegésfórumai”.Aszociológusazzalmagya
rázzaabefolyásoséskritikusszemléletűfogyasztóvédelmimozgalomhiányát,hogynem
régibenkerültünkaszántóföldrőlésazerdőbőlagyárakbaésirodákba,a„városiaséletmód”
hiányaakadályozzaa„fogyasztóikultúra”kialakulását.Aszínházigazgatószerintafinnek
nemképesekmetakommunikációra,mivelazország„fiatalkommunikációskultúrája”eltér
a nyu gateu ró pai vá ros ok tár sa sá gi ha gyo má nyá tól. E ma gya rá za tok ban még él a tár sa dal
monkívül,járhatatlanerdőkbenformálódott„erdeifinn”képe.

Deanyelveredeténekalacsonyrendűségétimmárafinntájkulturálatlanságávalmagya
ráz zák. A fin nek te hát rosszab bak, mert a finn táj el tér a „ré gi, ci vi li zált or szá go ké tól”.

Mígaszázadelejéntermészetesvoltafinnekmásságátnyelvükfejletlenségévelésala
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csony sor ból va ló, az az ke le ti szár ma zá sá val ma gya ráz ni, ma a fin nek sa já tos tu laj don sá ga
i ra vo nat ko zó ural ko dó el kép ze lés a tör té nel mi kör nye ze tünk höz kap cso ló dó, misz ti kus 
gondolatokbóltáplálkozik.Afinnmagaskultúraazelmúltszázévfolyamánolymértékben
kifejlődött,hogyasvéd,ill.asvédnyelvűkulturálisélettelvalóösszehasonlításnemokoz
hatkisebbségiérzést.Atörténelmifejlődéseredményeképpenafinnéssvédnyelvűkultúra
közöttiellentétnemjátsziktöbbéjelentősszerepet.Afinnségmibenléténektágabbértelme
zéseváltidőszerűvé.Afinnekkülönlegesvonásainakfelméréséreirányulóleginkábbelfo
ga dott vizs gá lat a finn tár sa da lom és a nyu gateu ró pai tár sa dal mak utób bi év ti ze dek ben 
ké szült össze ha son lí tá sa. Az össze ha son lí tás ban – amely nem konk ré tan, ha nem szte re o tí
piák,sőtmisztikusfogalmakfelhasználásávaltörténik–afinnerdeitermészettelszemben
arégieurópaivárosikultúraáll.

Azerdőlakóvagyerdőirtófinnfogalmahosszúmúltratekintvissza.FölbukkanRuneberg
Saarijärven Paavo című versében vagy Aleksis Kivi Hét test vér című regényének
Impivaarafejezetében.Ámezeka leírásokkivételes idők lenyomatai,mivelaKiviáltal
ábrázolttestvérekleginkábbToukolafalujábanlaktak,ésaRunebergversekbenszereplő
belsőországrészfalvaibanéskúriáibanélénktársadalmiéletfolyik.EinoKrohn1939ben,
nem zet kö zi kö zön ség nek szánt írá sá ban a finn nép lel kü le tét áb rá zol va fö lös le ges hó bort
ként írja leaz Impivaaramítoszt.Krohnszerintolyan, fontosabb tényezőkmellett,mint
pél dá ul a faj, a vér és a tör té nel mi sors, még egy je len ség gel ma gya ráz ha tó a finn nép ter
mészete.Szerinte „az a nép, amely elszigetelve élt hatalmas erdők csendjében,magától
értetődőenszomorúkedélyűlettésbefeléforduló”.Agondolatazonbanakkoribannemvolt
egészenmagátólértetődő.AKrohnféleáltalánosfogalomrendszertfölhasználójellemzé
sekafinnerdősvidékeknépcsoportjairól,azazasavóiakrólésakarjalaiakról,élesellentét
benálltakazerdeifinnrőlalkotottképpel.Akeletinépcsoportokatugyanisnemjellemez
hetjüksemszűkszavúaknak,semkedélyteleneknek.

Yrjö Niiniluoto, a Helsingin Sanomat főszerkesztője1957benMi lyen fin nek len ni című
könyvébentárgyaltaafinnségkérdését.Akorszakmásszerzőihezhasonlóanolyanregényala
kokat tart alapvetően finn figuráknak, mint Ilmari Kianto Ryysyranta című regényének
Joosepje és Joel Lehtonen Putkinotkójának Juutas Käkriäinenje, akik nek „meg ha tá ro zó tu laj
don sá ga a lus ta ság, a vég te len gyá mol ta lan ság, a csa lád élet szín vo na lán ja ví tó cse lek vés re való 
kép te len ség”. Niiniluoto sze rint Finn or szág – vagy leg aláb bis a finn vi dék – a re gény alak ok 
lel kü le tén ke resz tül va don ná vál to zott, ahol az em be rek ide jük nagy ré szét té li álom ban töl tik:

Ésfölkell tennünkakérdést: finnbűneazőketkínzómérhetetlenaluszékonyság,amelya
jár ha tat lan va do nok ban és ál ta lá ban azok ban a vi dé ki élet kö rül mé nyek ben gyö ke re dzik, ame
lyekközepetteahosszúteleken,akényszerűelszigeteltségbenazalvásjelentiazegyetlenidő
töltést?

Az imá dott nem ze ti táj, a ké ken hul lám zó tó idill je, amely még a negy ve nes évek ben is 
pozitívjelzőketkapott,ismétbárdolatlan,porthanitájjáváltozott.Egyúttalafinnnyelvleke
rültaszégyenpadról.AzíróújságíróNiiniluotoakövetkezőmegállapításttetteírásaelején:

Kezdetleges körülmények között született nyelvünkben olyan fejlődési elvműködött, ame
lynekkövetkeztébenafinnkultúrnyelvvécsiszolódhatottésbővülhetett,sőt immárfinnülis
léteznekakultúralegújabbéslegnehezebbfogalmai.

Anyelvhezfűződőviszonyaháborúutánegyértelműenmegváltozott.Anyelvialapon
valómegkülönböztetéscsökkenésemegfigyelhetőafinnségészakiországokközöttimeg
ítélésébenis.1950benjelentmegGöranSchildtnépszerűToivematka (Ked ves uta zás) cí  
műkönyve,amelyegyStockholmésRapalloközötti,1947benlezajlottvitorlásutazástörö
kítmeg.AzútjórésztFranciaországfolyóinéscsatornáinvezetett.Schildttöbbszörössze
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hasonlítjaazészakiésanyugateurópai,különösenafranciamentalitást.Afranciaművelt
ségmellettmégasvédekis„bizonytalanok,ésgyakranviselkednekstílustörően,külsődle
ges kon ven ci ók ra ad nak, és nin cse nek tisz tá ban ér té ke ik kel”. Egy fran cia még hor gá szás 
közbenisdemonstráljaévezredesműveltségét:

Ahorgászbotok,horgok, szákok,hálók,összecsukható székekés ahorgászatművészetéhez
nél kü löz he tet len egyéb, ki fi no mult fel sze re lés lát tán az észa ki em ber óha tat la nul tu dat lan bar
bár nak ér zi ma gát.

Schildtösszehasonlításábabeleférazútleíráskönnyedsége,aháttérbenazonbanmegfi
gyelhetőanemzetivonásokkülönbségéreutalógondolat.

Mígmi,északiemberekatundrátjárjuk,azérintetlentermészetetkeressükvagysziklaszirtre
vá gyunk, az az ha tár ta lan és az em ber szá má ra is me ret len tá jak ra, a fran ci á kat a gaz dag, em ber
kézalakítottakultúrtájlátványatöltielalegnagyobbörömmel.

A finn vi dé ket még az öt ve nes évek ben is át ha tol ha tat lan va don ként áb rá zo ló le írás ter
mészetesennemavalóságosvidékrőlszól.IdézettmondatábanSchildt–talánsajátmaga
szá má ra is ész re vét le nül – a misz ti kus gon dol ko dás mód ös vé nyé re té vedt, az az misz ti kus 
értelembenbeszélta finnségről.Amítoszokszükségeseka tudatosításszempontjából,és
segítségükkelnagymennyiségűinformációtlehetkishelyresűríteni.Természetesengondot
okoz, hogy nem min den mí tosz áll ja meg a he lyét, ám ez a prob lé ma min den tu dás ra ér vé
nyes.Amítoszokgyakranelárulnakvalamiteredetünkről,arról,honnanjövünk,ámolyan
szin ten, ahol ef fé le adat sem mi fé le más for má ban nem le het ne. Ezért a mí to szok el len nem 
har col ha tunk a té nyek is mé tel ge té sé vel. A mí toszt az tart ja élet ben, hogy hasz nál ják.

Alegendaszerintmi,finnekazerdőbőljöttünk.Ezazonbancsupánegymítoszáltalkel
tettelképzelés,ésnematörténelmivalóság.Afinntársadalmifejlődésrőlfolytatotttörténe
tikutatásegészenmástmutat.Történelmüklegnagyobbrészébenafinnekazországdéli
részénéltek,főlegapartvidékentalálhatófalvakban.Alakosságcsekélyhányadafogotta
szűzföldekfeltörésébe.Afinnekrőlkeletkezettmisztikuselképzelésbenanémetgondolko
dásmódban jelen lévőnemes lelkű, erdőjáró férfiak, sőt az angolRobinHoodmotívum
játszottak szerepet.Különleges finn felhangot ad az erdei letelepedés többiekétől eltérő,
ne ga tív meg íté lé se. Nem ré gi ben a Helsingin Sanomat című napilap publicistája
Niiniluotóhozkapcsolódvaígyírtafinnektermészetéről:

A passzív, csak is be fo ga dó kom mu ni ká ci ót az or szág és a tár sa da lom szer ke ze te ha tá roz za 
meg.Agyérenlakott,mezőgazdasággalfoglalkozóFinnországbanamezővárosikultúraisme
retlenvolt.Afinnemberleggyakrabbanföldjeiéserdőiáltalkörülvéve,szomszédaitólmessze
la kott. El vét ve ala kult ki a Nyu gatEu ró pá ban is me re tes fa lu kö zös ség, amely ben a pa raszt há
zaksoráttemplom,fogadóéskézművesek,csizmadia,szabó,kovács,pékműhelyeiszakították
meg.

A cikkíró által elképzelt, a történelemkönyvek Finnországától eltérő misztikus erdei
Finn or szág em lé kez tet A hét test vér egyik le het sé ges in terp re tá ci ó já ra, amely sze rint a Ju ko
lafiúkimpivaaraierdőlakókkáválnak.

arMi és az oliM pia

Azeddigiekbenafinnnyelvtársadalomtörténetébőlmerítvefölvázoltamaszázadforduló
finnségelképzeléseitésazokalakulását.Anemzetrőlalkotottképhasonlóváltozásonment
átamásodikvilágháborúután,anegyvenesötvenesévekfordulóján,amikoramainemze
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ti önarcképünkkialakult.Az1952es évhatárkőnekmondható a finnségről alkotott kép
alakulásában.A finnek nagy örömére ugyanisArmiKuuselát választottákMissUniver
summá,éppenahelsinkiolimpiaelőtt.Ismétbebizonyosodott,hogylegalábbafinnnők
nem mon go lok. Az olim pia a sport ered mé nyek szem pont já ból csa ló dást oko zott, de leg
alábbHelsinkiben tartották.Arminak és az olimpiának köszönhetően a világ észrevette
Fin nor szá got és a fin ne ket. Fin nor szág ban ter mé sze te sen éve ken ke resz tül ké szül tek az 
olimpiára.Mindvégigakülföldivendégekfoglalkoztattákavendéglátókat.Mitmondanak
majdrólunk?Helsinkifőpolgármestere,ErikvonFrenckell,akiegyúttalazolimpiaielőké
születeketisirányította,1949benmegállapította:

…ven dé ge ink min den bi zonnyal fi gyel met szen tel nek tár sa dal mi vi szo nya ink nak és min den
napiéletünknek,nemcsupánközéleti szereplésünknek.Azaranyéremnélésavilágcsúcsnál
fontosabberedmény,haakülföldiekaztavéleménytalakítjákki,hogyafinnkultúrnép.

NemaFrenckell főpolgármestervezettehivatalosolimpiaibizottságvolt az egyetlen
tes tü let, amely ké szült az olim pi á ra. A Finn Nép Tar tá sa elnevezésűmozgalomazAlkoáltal
fenntartott,viselkedéstoktatószervezetvolt,amelyaháborútólmegviseltfinneketkívánta
újéletmódratanítani.Atartásmozgalmonkívülmásszervezeteketisfoglalkoztatottafinn
vidék világ előtti megjelenése.A Földművelési Minisztérium a negyvenes évek végén
bi zott sá got ho zott lét re ab ból a cél ból, hogy a finn vi dék ké pét fel ja vít sák az olim pi á ra. A 
FöldművelőAsszonyok központi vezetősége, a Vidéki Önkormányzatok Szövetsége, a
ParasztkultúraAlapítvány és az Állampolgári Szervezetek azAbsztinenciáért Központi
Szö vet sé ge kö zö sen szer vez ték a ta ka rí tást és a há zak me sze lé sét. A sport te rén or szá gos 
sport ver seny ren de zé sé vel folyt a fel ké szü lés. E ren dez vény re már szá mos kül föl di cso port 
is ér ke zett. A cél az volt, hogy bi zo nyít sák: Finn or szág ké pes az olim pia meg ren de zé sé re.

Atartásmozgalom1948bankezdteolimpiaikampányátháromévesolimpiaitervösszeállí
tásával.Azelső jelentőskampány1950áprilisábankezdődött„Abarátsághete”néven.Az
előzőévbenkészítettközvéleménykutatásszerintafinnekarészegeskedést,azudvariatlansá
got és a ren det len sé get tart ják a leg na gyobb hi bák nak. A kam pány vissz hang ja mi att is ér de kes
nekbizonyult.Abarátsághetéről írtakazegyesültállamokbeli lapokban,Franciaországban
pe dig még ugya nab ban az év ben meg ren dez ték a fin nek ih let te he lyes vi sel ke dés he tét.

A tar tás moz ga lom sze rint az olim pia ren de zé sét egye ne sen a vi sel ke dé si szo ká sok ala kí
tá sá ra kell föl hasz nál ni.

Azolimpiakülönösenalkalmaserre,mivelezállazegésznemzetérdeklődésénekközéppont
já ban, és mi vel fi a tal és kis nép ként nagy fon tos sá got tu laj do ní tunk an nak, hogy mit tar ta nak 
ró lunk kül föld ön. Ha ma gunk mi att nem tö rek szünk is jobb ra, szí ve seb ben meg tesszük azt a 
külsőelismerésreményébenvagyakritikátólvalófélelmünkben.

Atartásmozgalomközpontivezetésénekelnöke,VeikkoLoppi1950áprilisábanbeszéd
ben ele mez te a hely ze tet. Loppi sze rint a la kos ság vá rosia so dá sa dur va sá got ho zott, a ré gi 
jóvidékiszokásokfeledésbemerültek.Afinnemberindividualista,vadonjáróéserdőirtó,
állítottaLoppi.Atársadalmibeilleszkedéstkellmostmegfelelőésbarátságosmódonelő
se gí te ni.

Demitisgondolnakakülföldiek?Eszorongatótudatlanságterhelteafinneketmár1948
ban.Azúgynevezett„viselkedésihétre”kiadottillusztráltfüzetbenafinneketbőrviseletbe
öl tö zött és fa do ron got ló bá ló bar lan gi lé nyek nek áb rá zol ták. A há rom éves re ter ve zett vi sel
ke dé si kam pány prog ram ter ve ze té ben kö nyör te le nül áb rá zol ták a hely ze tet. A ko ráb ban 
kül föld ön tar tott olim pi ai já té kok hoz vagy ha son ló ren dez vé nyek hez ké pest tel je sen más 
helyzetálltelő,hiszenazokonmindösszenéhánytucatfinnvettrészt.Akülföldiekezúttal
akkoramennyiségetkapnakfinnségből,hogytalánkisembírják:
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Az olim pi ai já té kok al kal má val kül föl di ek tízezrei ke rül nek kap cso lat ba fin nek százezreivel. 
Ily mó don egész né pünk, jó és rossz tu laj don sá ga ink kal együtt a kül vi lág szí ne elé ke rül. 
Népünkmegfelelőhelytállásavendéglátókéntnemzetiszempontbóléppenolyanfontoskérdés,
mint a já té kok ren de zé si és sport ered mé nyek ben meg mu tat ko zó si ke re.

Avalóságaz,hogynemcsaksportolónépvagyunk,hanemiszákosésverekedőis.Haetéren
nem ja ví tunk szo ká sa in kon, fönn áll az a ve szély, hogy it ta san el kö ve tett cse le ke de te ink kel a 
külföldinézőseregelőttelveszítjükajátékokszervezőmunkájávaléssportolóinkerőfeszítései
vel már most ki ví vott „go od will”t.

Ahelsinkiolimpia,dekülönösenafelkészülésiidőszaktöbbévenátkellemetlenössze
ha son lí tá sok ra kény sze rí tet te a saj tót.

A kül föl di ek kri ti ká já val leginkább a tar tás moz ga lomnak az át fo gó ta va szi nagy ta ka rí tás 
szükségességéről szóló cikkében fenyegetőztek.A cikk szerzője LeoA. Kaprio, a Finn
ÖnkormányzatiEgészségügyiSzövetségtitkára,megyeisegédorvosvolt.Kaprioelismerte,
hogy a finn nép ál ta lá nos egész sé gi ál la po ta ki áll ja a nem zet kö zi össze ha son lí tás pró bá ját, de 
föltetteakérdést:milyenbenyomástteszünkanyáronérkezővendégekre?Akkora„hónem
takarjabeaszeméthalmokat,agondozatlankomposztgödröket,abűzlőcsatornákatésataka
ratlanszemétdombokat”.Aszerzőannakavéleményénekishangotad,hogy„külföldiven
dé ge ink sa ját ha zá juk ban hoz zá szok tak ah hoz, hogy mindenhol ta lálha tnak tisz ta, gon do zott, 
mosdásilehetőségetisnyújtóillemhelyeket”.Kapriokitéramagánlakásokhiányosságairais:
„számosotthonbanegyüttélnekatetvekkeléscsótányokkal,ígyvendégeinkisazélősdiek
támadásánakcélpontjáváválhatnak…”Végezetül felszólítjaa finneket:„sokkalszigorúbb
kö ve tel mé nye ket kell ma gunk elé ál lí ta ni e kér dé sek ben an nak ér de ké ben, hogy né pünk meg
feleljenavizsgán,ésavendégeirőlmindentekintetbengondoskodóházigazdakéntszerepel
jen.”

Afinnvárosikultúra„elmaradottsága”soksokgondotokozott.AMá so dik la ko ma a 
to rony ban címűkönyvbenegy„Humanista”álnevethasználóíró1954beneztfejteget
te:„…nálunkavárosikultúramégnemfejlődöttki,etérenazegészfinntársadalomátme
netikorszakátéli.Mégmasemléteznekazokakulturálisésvárosihagyományok,különö
sennemfinnnyelvűek,amelyekazirodalmiábrázoláshozszükségeskiindulópontotjelen
tenék.”Avárosikultúrakiskorúságávalmagyarázta„irodalmiéletünkalacsonyszintjét”–
azt,hogy„maitársadalmunkbannemtarthatjukkielégítőnek,hogyazirodalomkizárólaga
nép pel fog lal ko zik”.

Hosszú idő szak ok és vál to zá sok

A fentiekben kétpólusúmodellként ábrázoltam a finn nemzeti önarcképet.Kezdetben a
finnségetasvédkultúraellenpontjánaktartottákanyelvhezkapcsolódósztereotipelképze
léseksegítségével,későbbafinnerdeitermészetésazeurópaivárosikultúrahosszúhagyo
mányaitállítottákszembe.AhogyLotmanésUszpenszkijazoroszművelődéstörténetkét
pólusúmodelljérőlszólótanulmányukbanmegállapítják,azújkorszaknemkizárólagarégi
ér té kek el ve té sét je len ti, a ha gyo má nyok összes sé ge nem vész el au to ma ti ku san. A vál to zá
sokkal kapcsolatos tapasztalatok meggyőző volta ellenére a történelem félig tudattalan
fo lya ma tos sá gai, a hosszú idő szak ok (longuedurée)kényszerítőerejűek.Afinnekönképé
nek leghosszabban fennálló vonása, hogymég a legkedvezőbb ábrázolásokban is,még
TopeliusMattijábanisazintellektuálishiányosságokkalillusztráljákafinnvonásokat.Más
felőlkülönlegesenérdekesekazátmeneti időszakok,hiszenazeredetilegcsekély számú
történésekfontosaknakbizonyulhatnakacselekvéshelyesútraterelésében,aholaztánhosszú
ideigkellmenetelni.Azátmenetipontokonarégisztereotípiábanszereplőmisztikuselem
is iz gal ma san vál to zik.
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Afinnönképátmenetikorszakai–aszázadfordulóésaháborúutániidőszak–Finnor
szág számára a külső helyzet és a belső erőviszonyok átalakulását jelentették.Nemzeti
sztereotípiáinkbanakülsőésabelsőszemléletszorosanösszefüggnek.Ameghatározóelit
fé lel mei és szo ron gá sai a „nép re” ve tül tek prob le ma ti kus tu laj don sá gok, lel ki hi á nyos sá gok 
éskulturáliskiskorúságformájában.Lehetséges,hogyakilencvenesévekbenamisztikus
elképzelésekhez visszanyúló és földrajzilag kétpólusú finn önkép alakul ki.AzEurópai
Unió hoz va ló csat la ko zás ról ki írt nép sza va zás te rü le ti meg osz lá sa a sza va zás ered mé nyé
nek leg töb bet em le ge tett rész le te. Rá adá sul a csat la ko zá si kér dé sek és a köz igaz ga tá si in téz
ke dé sek nyo mán a köz vé le mény elé ke rült a te rü le ti el osz tás prob lé má ja. Kép ze let ben már 
többszörkét részreosztottákFinnországot:EuroFinnországraésMaradékFinnországra.
Azelőzőköztársaságielnökválasztásalkalmávalegyesértelmiségiekazországszellemitulaj
don sá ga it a vá lasz tá si ma ga tar tás alap ján ér té kel ték, mond ván, hogy a vá lasz tá si ma ga tar tás 
újnemzetiönarcképkialakulásáraengedkövetkeztetni.Talánéppena18.századi,por
thanifelosztáshoztérünkvissza,megkülönböztetveegymástólapartvidékműveltéshaladó,
ill.abelsőterületekkedélytelenésgyámoltalanlakosságát.

Várady Esz ter for dí tá sa




