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BEVEZETÉS 

 

 

Dolgozatomban Heikki Turunen Kivenpyörittäjän kylä [A Kőgörgető faluja, 1976], Alpo 

Ruuth Nousukausi [A fellendülés kora, 1977] és Antti Tuuri Joki virtaa läpi kaupungin [A 

folyó átszeli a várost, 1977] című regényeinek az elemzésével az 1970-es évek finn 

irodalmának jellegzetességeit szeretném bemutatni. A dolgozat célja, hogy a finn irodalmat 

a XIX. század második felétől meghatározó vidékábrázoló, munkás és urbánus tematikai 

irányzatok körvonalazásával, illetve az irányzatok hetvenes évtizedben bekövetkező 

újjáértelmezésének az ismertetésével rámutasson az említett regényekben megnyilvánuló 

irodalmi paradigmaváltás jelenségeire. 

 

A dolgozat főbb fejezetei a finn irodalom vidékábrázoló, munkás és urbánus tematikai 

irányzatainak a hagyománytörténeti megközelítésével foglalkoznak. Az irodalmi 

hagyomány újjáértelmezését, azaz a hetvenes évtized társadalmi-kulturális kontextusa 

alakította tematikai jellegzetességeit Turunen, Ruuth és Tuuri fent említett regényeinek az 

elemzésével tervezem megnevezni. A szóban forgó művek kivétel nélkül jól példázzák azt 

az írói szándékot, amely a tematikai irányvonalat követve egyszerre kívánt mind az 

irodalmi tradíció, mind pedig az olvasói előzetes elvárásoknak eleget tenni. A regények 

ugyanakkor nem pusztán reprodukálták, hanem produktív módon alkották újra az irodalmi 

hagyomány elemeit – erre a jellegzetességükre igyekszem rávilágítani az írásművek és 

irodalomtörténeti kontextusuk elemzésével. 

 

A hetvenes évtized irodalmának a meghatározásához fel kell térképeznünk annak a 

tematikai és esztétikai hagyománynak az előzetes történeti formációit, amely a finn 

irodalmat (és értelmezését) közel száz éven át meghatározta. Ennek értelmében el kell 

különítenünk és fel kell vázolnunk a finn irodalom vidékábrázoló, munkás és urbánus 

tematikai hagyományainak a kibontakozását, pontosabban a hagyomány azon jelenségeit, 

amelyek befolyást gyakoroltak magának az (irodalmi) tradíciónak vagy akár a nemzeti 

identitás értelmezésének az alakulására. Az egyes korszakokon átívelő hagyománytörténet 

tükrében válhat ugyanis irodalomtörténeti szempontból szimbolikussá az 1970-es évek 

prózairodalma: az évtized írói a tematikai és az esztétikai hagyomány szellemében alkottak 

ugyan, viszont az örökölt értékrendnek, a hagyomány elemeinek az újjáértelmezésével 

radikális változásokat indítottak útjára a finn irodalomban. Bár a vidékábrázoló, a munkás 
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és az urbánus irodalmi tradíció innovatív értelmezéseket nyert az 1970-es évek 

regényeiben (hiszen a korszak írói újszerű látásmóddal közelítettek a hagyomány 

elemeihez), mégis ezek a regények jelölték ki az említett tematikai irányzatok 

hagyománytörténeti ívének a végpontjait. Nem kétséges tehát, hogy a finn irodalmat a 

XIX. század második felétől meghatározó tematikai irányvonalaknak a nyolcvanas évtized 

elején jelentkező új irodalmi paradigmában történő feloldódása a finn irodalom története 

szempontjából igen jelentős átalakulásként értelmezendő. A tematikai és esztétikai alapon 

megfogalmazott paradigma érvényét fenntartó, majd leváltását eredményező okok feltárása 

és indokolása következésképpen hagyomány- és irodalomtörténeti jelentőséggel bír. 

 

A hetvenes évek irodalmának jelenségeit részben irodalomtörténeti következményként, 

azaz az irodalmi hagyomány sajátos, az adott évtizedben konstituálódó változataként 

értelmezhetjük, ugyanakkor arra is kínálkozik lehetőség, hogy úgy tekintsünk a szóban 

forgó jelenségekre mint előzetes feltételekre, amelyek lehetővé tették a nyolcvanas évtized 

nagyarányú kulturális átalakulását. Ilyen értelemben kijelenthetjük, hogy a finn 

irodalomnak a hetvenes évtized folyamán egyre érzékelhetőbbé váló, paradigmaváltásba 

torkolló átalakulása egyértelműen az 1980-as évek tematikai és esztétikai irányváltását 

alapozta meg, azaz a teljes megújulást eredményező általános paradigmaváltást hozta el a 

finn irodalom számára.
1
 Az irodalom hagyományainak az újjáértelmezéséhez pedig 

egyértelműen az 1970-es évek újszerű látásmódja járult hozzá: a hetvenes évtized a 

tematikai és esztétikai tradíciót, azaz a kanonizált hagyományértelmezést úgy zárta le, 

illetve vezette át az 1980-as évek irodalmába, hogy képes volt alapot szolgáltatni az új 

irányzatok és értelmezési módok megjelenésére. Az újabb irodalomtörténeti korszak – az 

1980-as évek elejétől megjelenő (posztmodern) finn irodalom – meghatározása 

szempontjából tehát szintén indokoltnak tarthatjuk a hetvenes évtized irodalmi 

jelenségeinek a vizsgálatát. 

A kortárs finn irodalom számos sajátos jelenségének a hátterében ugyancsak az irodalmi 

hagyomány elemeinek a továbbélését vélhetjük felfedezni. A napjaink finn 

regényirodalmában felbukkanó „nemzeti nosztalgiaként” definiálható újrakanonizálási 

kísérletek, melyek a korábbi tematikai irányzatok toposzaiból próbálnak identitásteremtő 

                                                           
1
 A nagyarányú változásra természetesen a korszak kritikusai és irodalomtörténészei is felfigyeltek. A 

kulturális jelenségeket eltérő módon igyekeztek értelmezni, többek között l. Hosiaisluoma, Yrjö: 

Nykyproosan monet maailmankuvat. Jyväskylä. 1991. 34-41.; Hosiaisluoma, Yrjö: Postmodernismia 

honkaen keskellä. Jyväskylä. 1999. 255.; Petäjä, Jukka: Uusi aalto vie taiteen hautaan. 16/4/1989.; Petäjä, 

Jukka: Vuosikymmenen tekijät ja näkijät. 31/12/1989. 
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elemeket alkotni, egyértelműen az irodalmi hagyomány továbbéléséről tesznek 

tanúbizonyságot.
2
 Hasonlóképpen a hagyománytörténet részének kell tekintenünk a 

nagyfokú szociális érzékenységről vagy a történeti tudatosságról számot adó kortárs 

regényeket, melyek sajátos témaválasztásukkal az aktuális jelenségekre kívánnak 

reflektálni: ezek a művek a finn irodalom társadalmiságának a továbbélését példázzák, 

egyúttal a befogadást továbbra is a finn átlagolvasók hagyományos recepciós metódusára 

alapozzák.
3
 Akár napjaink irodalmának az értelmezése is a korábbi irodalmi korszakoknak 

– így az 1970-es évek jelenségeinek – a vizsgálatára ösztönözhet bennünket, megerősítve 

annak a vélekedésünknek a helytállóságát, amely a műértelmezés folyamatában a 

hagyományalapú személyes recepciónak tulajdonítja az elsődleges szerepet. 

 

Dolgozatom célkitűzésének a megvalósításához meg kellett találnom azt a szilárd 

irodalomelméleti alapot, amely lehetővé tette a szóban forgó regények hagyománytörténeti 

jelentőségének a bizonyítását. A művek és a korszak elemzéséhez a recepcióesztétika 

eljárásait hívtam segítségül, továbbá társtudománya, az irodalomszociológia 

megállapításaira támaszkodtam. Szükségesnek tartottam, hogy választásomat tudományos 

indokokkal támasszam alá, ennek megfelelően a dolgozat első fejezetében a 

recepcióesztétika és a szociológiai nézőpontú irodalomkutatás metódusainak elvi és 

gyakorlati alkalmazhatóságát igyekeztem bizonyítani. A finn irodalomra jellemző 

tematikai sajátosságok egyértelműen bizonyos társadalmi jelenségekben és folyamatokban 

gyökereznek, következésképpen a vidékábrázoló, a munkás és az urbánus-egzisztencialista 

regények bizonyos elemeinek a megjelenése, illetve maguknak az irányzatoknak a 

kialakulása és kibontakozása jól meghatározható történésekre vezethetők vissza. A szóban 

forgó tematikai irányzatok természetesen nagyrészt a politikai és a társadalmi jelenségek 

interpretációjából kifolyólag kötődtek a hetvenes évtized aktualitásaihoz. A művek 

korabeli recepciós modalitásait szintén társadalmi tényezőkkel hozhatjuk összefüggésbe, 

hiszen a befogadást jórészt az olvasók szociális pozícióiból eredő értelmezésbeli mozgástér 

határozta meg. Ugyanakkor a társadalom jelenségeinek a finn irodalmi hagyományban 

megszokott értelmezése, azaz a valóság és a fikció sajátos írói és olvasói interpretációja 

teszi igazán indokolttá az irodalomszociológia szemléletmódjának, ugyanakkor az 

                                                           
2
 Ilyen identitásteremtő elemnek tekinthetjük a narratív hagyományban továbbélő, pozitív, történeti 

konnotációkkal rendelkező „frontkatona-ház” (rintamamiestalo) szimbólumát (pl. Kari Hotakainen Futóárok 

utca /Juoksuhaudantie, 2002/ című regényében) vagy a tradicionális vidéki szellemiség idealizált miliőjét 

újjáértelmező kortárs törekvéseket (többek között Hannu Raittila Atlantisz /Atlantis, 2003/ című regényében). 
3
 Többek között Sofi Oksanen vagy Riikka Pulkkinen regényeit említhetnénk. 
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olvasóközpontú recepcióesztétika nézőpontjainak az egyidejű érvényre juttatását. Az 

irodalomértelmezés terén a befogadói aktivitásnak főszerepet tulajdonító recepcióesztétika 

nézőpontjait igen produktív módon érvényesíthetjük a társadalmi jelenségekre érzékenyen 

reagáló finn irodalom elemzése esetében. Az irodalomtörténeti folyamatok hermeneutikai 

alátámasztásával a hetvenes évtizedben körvonalazódó tematikai és esztétikai 

paradigmaváltás jelentőségére a személyes olvasat értelmezésalakító-irodalomtörténeti 

jelentőségének és az irodalmi recepció élményközpontúságának a hangsúlyozásával 

világíthatunk rá. 

 

A hetvenes évtized finn irodalmát az irodalomtörténeti töréspontként értelmezett 

paradigmaváltás jelensége emelheti a figyelem középpontjába, következésképpen 

dolgozatom a finn prózairodalom terén jelentkező paradigmaváltás hermeneutikai 

értelmezhetőségének a kérdéskörével zárul. A paradigmaváltásra utaló jegyek 

felmutatásával arra a kérdésre keresem a választ, hogy Turunen, Ruuth és Tuuri regényei 

milyen mértékben térnek el a kulturális hagyomány alakította olvasói elvárásoktól, illetve 

hogyan integrálják, örökítik tovább, esetleg írják felül a tematikai tradíció egyes elemeit. A 

dolgozat utolsó fejezetében tehát a paradigmaváltás időszerűségének és 

irodalomértelmezési jelentőségének a megfogalmazása, azaz a dolgozat tulajdonképpeni 

célja kerül kifejtésre. 

 

Úgy vélem, hogy az 1970-es évek finn prózairodalmának a vizsgálata, azaz az irodalmi 

hagyomány kontextusában jelentkező változásainak és mindezek irodalomtörténeti 

jelentőségének a felmutatása több, tudományos nézőpontból is indokolt célkitűzésnek 

nevezhető. Dolgozatommal leginkább arra szeretnék kísérletet tenni, hogy új 

megvilágításba helyezzem a finn irodalom szóban forgó korszakhatárának a jelentőségét. 
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1. AZ 1970-ES ÉVEK FINN IRODALMÁNAK IRODALOMELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 

1.1 Az irodalomtudomány gyakorlati és elméleti szempontjai 

 

Az irodalomtudomány az írásművek létrejöttét, szerkezetét, műfaji jellegzetességeit, 

esztétikai és stilisztikai eszközeit, valamint befogadásuk jelenségeit vizsgálhatja. Az 

irodalmi alkotások elemzéséhez több eljárási mód közül is választhatunk: a genetikus 

elemzés segítségével az irodalmi művet megteremtő tényanyagot tekinthetjük 

kiindulópontnak, a strukturális jellegzetességekre fókuszálva pedig az írásmű egyes 

elemeire és motívumaira hívhatjuk fel a figyelmet.
4
 A műalkotások vizsgálatához kötődő, 

elsősorban történeti és filológiai tényekre összpontosító eljárások ismertetése mellett 

azonban említést kell tenni a tudományos kutatás másik területéről is, mely a szövegekhez 

kapcsolódó interpretáció módszereit igyekszik feltárni. Az irodalomtudományon belüli két 

kutatási terület elméletileg egymással párhuzamosan fejti ki tevékenységét, a műelemzés 

során alkalmazott eljárások és az értelmezés mechanizmusát kutató teóriák viszonya 

mégsem mentes a belső feszültségektől; az irodalomelméletet gyakran éri az a vád, hogy 

akadályozza a gyakorlati-tudományos irodalomkutatást.
5
 Az „elmélet” és a „gyakorlat” 

polemikus viszonya kapcsán jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az említett 

tudományterületek közül melyiket illeti meg az elsőbbség. Paul De Man állásfoglalásában 

az irodalom elméleti megközelítésének a fontosságára hívja fel a figyelmet, tekintve, hogy 

az – a gyakorlati kutatással ellentétben – „többé nem nem-nyelvi – azaz történeti és 

esztétikai – megfontolásokra épül”, eljárásainak célkitűzése „többé nem az értelem, illetve 

az érték, hanem ezek létrehozásának és befogadásának modalitásai, melyek megelőzik a 

mindenkori tényleges megjelenésformát”.
6
 De Man az elméleti megközelítési módhoz 

szövegkonkretizációt megelőző és lehetővé tevő szerepet társít, így megfogalmazásából 

világosan kiolvasható az irodalomelméleti nézőpontoknak elsőbbséget tulajdonító 

véleménye. Meggyőződését egyéb, az irodalomelmélet fontosságáról megfogalmazott 

megállapításokkal támasztja alá: nézete szerint az elméleti kutatás „kikezdi a 

megkövesedett ideológiákat, minthogy feltárja működési mechanizmusukat”, 

                                                           
4
 Vö. Imre László: Az irodalmi műfajok és létformájuk. Helsinki.1996. 10-14. 

5
 Vö. De Man, Paul: Ellenszegülés az elméletnek. Budapest. 1991. 97-98. 

6
 Uo. 101. 
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„szembekerül egy erős filozófiai hagyománnyal, melynek döntő része az esztétika”, 

„kikezdi az irodalmi művek rögzített kánonját”, valamint „elmossa a határokat irodalmi és 

nem-irodalmi diskurzus között”.
7
 

Az irodalomtudomány gyakorlati és elméleti beállítottságú kutatási területeire jellemző 

megosztottság és esetleges jogosultságukat bizonyító polemikus viszonyuk felvázolásával 

célom természetesen nem a köztük levő nézeteltérések indokoltságának vagy 

indokolatlanságának a megítélése. Dolgozatomban ennek ellenére arra szeretnék rámutatni, 

hogy a gyakorlati – genetikus vagy strukturális, filológiai és történeti tényezőkre 

koncentráló – elemzéssel szemben miért tulajdoníthatunk nagyobb jelentőséget az 

irodalomelméleti eljárások alkalmazásának az 1970-es évek finn irodalmi jelenségeinek az 

értelmezése során. A korszak írásműveinek (jelen esetben három regényének
8
) helyesnek 

tartható interpretációja ugyanis véleményem szerint inkább kötődik egy megfelelő 

irodalomelméleti metódushoz (egy „adekvát” olvasathoz), mint a jobbára filológiai és 

történeti tényekre koncentráló gyakorlatisághoz. Az elemzésre kiválasztott irodalmi 

alkotások értelmezéséhez tehát – a gyakorlati-tudományos módszerek szükségszerű 

alkalmazását sem elvetve – elsősorban az irodalomkutatás elméleti eljárásainak eszközeit 

szeretném segítségül hívni. 

 

 

1.2 Az irodalmi hermeneutika elmélete 

 

1.2.1 Hans Georg Gadamer filozófiai hermeneutikája 

 

Az irodalomelmélet területén számos tudományos igénnyel kidolgozott irányzat kínálkozik 

az irodalmi alkotások elemzésére. Amennyiben nem szeretnénk a XX. századnál korábban 

született filozófiai-irodalomelméleti eljárásokig visszanyúlni, abban az esetben is több, 

eredményesen alkalmazható metódust választhatnánk a hetvenes évtized finn irodalmának 

a vizsgálatához.
9
 A múlt század irodalomelméleti irányzatai közül azonban az említett 

regények – és általában az irodalmi alkotások – interpretációjához leginkább talán a Martin 

Heidegger és Hans Georg Gadamer nevével fémjelzett filozófiai hermeneutikát 

                                                           
7
 Uo. 104-105. 

8
 Turunen, Heikki: A Kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän kylä, 1976); Ruuth, Alpo: A fellendülés kora 

(Nousukausi, 1977); Tuuri, Antti: A folyó átszeli a várost (Joki virtaa läpi kaupungin, 1977). A regények 

címeit saját fordításomban közlöm. 
9
 A XX. század irodalomtudományi irányzatainak a fejlődését követik végig többek között Bókay A. és A. 

Jefferson-D. Robey az irodalomjegyzékben szereplő monográfiái. 
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választhatnánk: nem csak azért, mert egyéb elméletekkel ellentétben a mai napig 

érvényben levő megközelítési módot dolgozott ki az irodalmi alkotások értelmezésére, 

hanem mert képes hiteles és a gyakorlatban is alkalmazható alternatívát felmutatni az 

írásművek olvasati eljárását illetően. 

Bár az előzőekben a hermeneutikát mint eljárást igyekeztem feltüntetni, meg kell 

jegyeznem, hogy – Bacsó Béla szavait idézve – „a hermeneutika nem módszerprobléma, 

hanem végső soron a megértés – mint megközelítő praxis – egzisztenciafeltételeinek 

feltárása”.
10

 A heideggeri filozófiát alapul vevő Gadamer által kidolgozott filozófiai 

hermeneutika
11

 újítása a korábbi évszázadok „hagyományos” hermeneutika-felfogásához 

és gyakorlatához képest az előbbi idézetben szereplő egzisztenciafeltételek 

hangsúlyozásában ragadható meg igazán. A hermeneutika „ontológiai megalapozása”
12

 

jelenti tehát azt az áttörést, melyet a pozitivizmus természettudományos beállítottságával 

és a historizmus látszólagos történeti megértésével szemben fogalmazott meg Gadamer az 

Igazság és módszer című elméleti művében.
13

 

A filozófiai hermeneutika újszerűsége tehát elsősorban a heideggeri filozófia jelenvalólét 

(Dasein) fogalmából megszülető ontológiai, az olvasó jelenéhez szorosan kötődő 

értelmezési alappozícióra történő rávilágításban keresendő.
14

 Azon túl, hogy Gadamer 

beemeli az olvasót mint befogadó személyiséget az értelmezés folyamatába (azaz 

legitimálja a megértés személyes és egyedi aspektusát), az egyes ember individuális 

recepciójának feltételezésével teóriájának kritikai-demokratikus jelleget tulajdonít szemben 

a korábbi, normativitásra törekvő elméletekkel.
15

 

A Gadamer-féle filozófiai hermeneutika elméleti újításai között a hagyománytörténet 

elgondolására is nagy hangsúlyt kell fektetni. A hagyománytörténet történetiségének 

aspektusa szoros összefüggésbe hozható az imént említett ontológiai-szubjektív 

értelmezési elgondolással, mivel az irodalmi alkotás megértése leginkább „az 

antropológiai-történeti fakticitásokra irányuló egzisztencia megértéssel” áll kapcsolatban, 

„mely a mű megújuló interszubjektív megértéséből adódik”.
16

 Bacsó idézett 

                                                           
10

 Bacsó Béla: A megértés művészete – a művészet megértése. Budapest. 1989. 46, 24. 
11

 A gadameri hermeneutika filozófiai jelzőjének értelmezését l. Fehér M. István: Hermeneutika és 

problématörténet – avagy létezik-e „a” hermeneutika? Budapest. 2001. 54-65. 
12

 Bacsó 1989. 108. 
13

 Gadamer filozófiai hermeneutikájának jellegzetességeit elemzi többek között: J. Grondin: Bevezetés a 

filozófiai hermeneutikába és Fehér M. I.: A jelenkori hermeneutika alapműve, az „Igazság és módszer”. 
14

 Vö. M. Heidegger: Lét és idő. 2007. Budapest. 20-24. 
15

 Vö. Kulcsár Szabó Ernő: Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről. Budapest. 2000. 22.; Bacsó 

1989. 13. 
16

 Bacsó uo. 34. 
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megállapításából tulajdonképpen kiolvashatjuk Gadamer filozófiai hermeneutikájának a 

lényegét: a szubjektum történetisége nem korlátja, hanem egyenesen feltétele a 

megértésnek, hiszen létezésénél fogva az értelmező egyben részese annak az őt is 

meghatározó hagyománytörténetnek, melyben az értelmezendő múltbeli szöveg is 

született. Az olvasó így kommunikációs viszonyba kerül a művel, a jelenből mint 

ontológiai szituációból intéz kérdéseket az irodalmi alkotáshoz. A filozófiai hermeneutika 

kommunikatív-esztétikai jellege arra utal tehát, hogy a mű értelmezésekor az olvasó a 

„létben áll”, azaz a múltbeli szöveget a jelen szituációjából szólítja meg. A szöveg és az 

olvasó között kialakuló párbeszédnek köszönhetően a befogadó a mű interpretációjával 

együtt saját létére és jelenére is választ kap.
17

 A fenomenologikus szövegelmélet ezzel 

szemben a mű megértését olyan értelemkonstitúcióként fogja fel, mellyel az olvasó 

kizárólag a szöveg lényegébe kíván belehelyezkedni. 

Gadamer kommunikatív esztétikai hermeneutikájának központi kérdését, a műértelmezés 

problematikáját Bacsó az alábbi  gondolatokkal foglalja össze: „minden befogadás a 

legtisztább értelemben egzisztenciamegértés” is, melynek során kölcsönös függést 

tételezhetünk fel az értelmező antropológiai-történeti alapon létrejövő előzetes megértése 

és (a Gadamer által rehabilitált) előítéletei, valamint a mű léte és lényege között, 

amennyiben elismerjük, hogy „az előzetes megértéstől mint létmegértéstől függ a mű 

<<eidosza>>”. Ebből következik, hogy „a műhöz forduló előzetes megértés nélkül a mű 

nem létezik”.
18

 

A gadameri filozófiai hermeneutika főbb jellegzetességeinek ismertetését követően 

előrevetíthetjük, hogy a hetvenes évtized finn regényeinek értelmezése esetében pontosan 

az imént felvázolt ontológiai és történeti aspektust alkalmazhatjuk sikeresen. A korabeli 

interpretációs modalitások feltérképezéséhez és a paradigmaváltás jelenségeinek az 

elkülönítéséhez ismernünk kell ugyanis egyrészt az írásművek alkotóinak és befogadóinak 

jelenét, másrészt azt az irodalmi tradíciót, amely lehetővé tette az előzetes elvárásoknak 

megfelelő, illetve a hagyományostól eltérő műértelmezést. Ahhoz azonban, hogy a 

filozófiai hermeneutikát az irodalmi alkotások elemzésénél módszerként alkalmazzuk, 

szükségünk lesz az elmélet további specifikus szűkítésére. 

 

 

 

                                                           
17

 Vö. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Budapest. 2003. 317, 326-335. 
18

 Uo. 37.; vö. Kulcsár Szabó Ernő: Hatástörténet és metahistória. Budapest. 2000. 56-67. 
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1.2.2 Hans Robert Jauss recepcióesztétikai hermeneutikája 

 

Bár a filozófiai hermeneutikában az olvasó és a mű között fennálló időbeli távolság nem 

legyőzendő akadályként, éppen ellenkezőleg, konstruktív tényezőként jelenik meg, 

Gadamer a horizontösszeolvadás mozzanatával, azaz a saját jelenkori és a megértendő 

szöveg múltbeli horizontjának az összevonásával tulajdonképpen megszünteti az alkotás 

történeti horizontjának az autonóm jellegét.
19

 Bacsó Béla ezt úgy értékeli, hogy Gadamer 

elméletében az eredeti jelentéshorizont „inkább csak a történeti-filologikus elmélet 

számára fontos”, hiszen „a jelenhorizontból mint az interpretáló történeti szituációjából 

kibomló befogadásban, az applikatív megértésben a mű elért – hagyományozott – 

értelemhorizontjának meghaladása következik be”, ami az értelmezésnek a természetes 

velejárója.
20

 Az iménti megállapítás tehát azt jelenti, hogy egy múltbeli szöveg befogadása 

folyamán a hagyományozódásnak köszönhetően és az olvasó ontológiai-történeti 

helyzetéből adódóan az eredeti jelentéshorizont immanens módon meghaladottá és az 

interpretációban benne foglalttá válik; mindebből az következik, hogy a műértelmezés 

során a valamikori jelentéshorizont megállapítása és elkülönítése tulajdonképpen nem is 

tűnik feltétlenül szükségesnek. 

Egy múltbeli szöveg eredeti jelentéshorizontjának a rekonstruálása és az a jelentőség, 

melyet az értelmezés szempontjából a korabeli jelentéstartalomnak tulajdoníthatunk, 

mégsem mutatkozott elhanyagolható tényezőnek a filozófiai hermeneutika elméletének 

további alakulása során. Ezt a megállapítást igazolja Hans Robert Jauss recepcióesztétikai 

elmélete, mely „az irodalom és a művészetek történetének (…) olyan esztétikai 

kommunikáció folyamataként való értelmezését követelte meg, amelyben a három 

instancia, a szerző, a mű és a befogadó (…) egyformán részt vesz”.
21

 Jauss tudományos 

elgondolásának jelentősége abban állt, hogy „a befogadót mint címzettet és közvetítőt, 

tehát mint minden esztétikai kultúra hordozóját végre vissza lehetett helyezni történeti 

jogaiba”.
22

 Ennek értelmében Jauss az irodalmi folyamatban „a befogadóra, az olvasóra 

helyezi át a hangsúlyt, tehát az irodalomtörténetet a mű és a recepció közötti viszony 

történetének látja”.
23

 Az értelmezésről egyértelműen mint kommunikációról beszél, ami a 

megértés történetiségének hangsúlyozásához és a különféle, időbeli horizontok 

                                                           
19

 Vö. Gadamer 2003. 342. 
20

 Bacsó 1989. 42. 
21

 Jauss, Hans Robert: A recepció elmélete. Budapest. 1999. 9. 
22

 Uo. 
23

 Imre 1996. 71. 
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szétválasztásának az igényéhez vezet.
24

 Jauss a transzszubjektív elvárási horizont 

megállapításának érdekében folyamodik a szöveg múltbeli jelentéshorizontjának történeti 

elhatárolásához, ezt tartotta ugyanis szükségesnek annak a tisztázásához, hogy a szöveg az 

esztétikai észlelés milyen tapasztalati összefüggéseire lehetett hatással a korabeli olvasók 

esetében. Így juthatunk el az elvárási horizont objektiválásához, azaz egy múltbeli mű 

megalkotásának és korabeli befogadásának körülményeihez, melynek segítségével 

„feltehetjük azokat a kérdéseket, amelyekre egy adott szöveg válaszolt; így feltárhatjuk, 

hogyan láthatta és foghatta fel a műveket egykori olvasójuk”, és megvilágíthatjuk „az adott 

mű egykori és mai felfogása közti hermeneutikai különbséget”.
25

 Jauss az említett két 

recepciómód elkülönítését egyenesen „az irodalmi hermeneutika kettős feladatának” 

nevezi, melynek során „egy adott műalkotás mai hatását befogadásának előtörténetéhez 

mérjük, s a hatás és a befogadás két fokozatából alkotjuk meg esztétikai ítéletünket”.
26

 

Jauss recepcióesztétikájának alapját tehát az irodalmi kommunikáció dialogikus jellege 

határozza meg: az olvasó számára az értelmezés folyamata párbeszéd formájában nyilvánul 

meg, melyben Jauss a két beszédpartner mellett (az olvasón és a szövegen túl) olyasfajta 

„készenlétet” is feltételez, mely „a másiknak a maga másságában való felismerésére és 

elismerésére” késztet. Az irodalmi alkotás és az értelmezés jelene között fennálló esetleges 

időbeli eltérésből fakadó különbséget az értelmező tehát nem leküzdendő idegenségként 

fogja fel, és ezt a differenciát nem próbálja meg kiküszöbölni egy „naiv horizont-

összeolvadással”, hanem konstruktív eljárásként saját elvárását a másik tapasztalata alapján 

igyekszik korrigálni és kibővíteni.
27

 A szövegek recepciójának dialogikus jellege 

lehetőséget teremt az irodalom diakronikus elemzésén túl a szinkronikus, azaz a 

keresztmetszet-szerű vizsgálatra is. A szinkronikus vizsgálat segítségével alkalom nyílik 

arra, hogy „az egyidejűleg keletkezett művek heterogén sokszínűségét egyenlőségi, 

ellentétes és hierarchikus struktúrákra tagoljuk, és így feltárjuk egy történelmi pillanat 

irodalmának meghatározó jelentőségű vonatkozási rendszerét”.
28

 Imre László értelmezése 

szerint Jauss említett megállapításával „tulajdonképpen a történeti-diakronikus szemléletet 

egyezteti a hermeneutikai-szinkronikus módszerrel, ami nem más, mint a mű világának és 

                                                           
24

 Vö. Jauss, Hans Robert: Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. Budapest. 1999. 47; 

Jauss, Hans Robert: A recepcióesztétikai megközelítés részlegessége. Budapest. 1999. 123; Jauss, Hans 

Robert: Horizontszerkezet és dialogicitás. Budapest. 1999. 271-272. 
25

 Jauss 1999b. 61. 
26

 Jauss, Hans Robert: Esztétikai tapasztalat és irodalmi hermeneutika. Budapest. 1999. 142; Jauss 1999e. 

307-310. 
27

 Jauss 1999e. 286. 
28

 Jauss 1999b. 72-74. 
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a művön kívüli világnak (az olvasónak) az egymásra vonatkoztatása”.
29

 A szövegek 

dialogikus értelmezési lehetőségének megerősítésén túl a Jauss-féle diakronikus és 

szinkronikus irodalmi struktúra-meghatározás a korábbi irodalomelméleti irányzatok eltérő 

– jobbára diakronikus – hermeneutikai megközelítéseinek részleges integrálására is 

lehetőséget teremt. 

Bár a recepcióesztétika bizonyos esetekben nem tudja megkerülni az alteritás problémáját 

– és ennek a kritikai észrevételének Jauss nyíltan hangot is adott
30

 –, esetleges 

ellentmondásaitól eltekintve alkalmasnak ígérkezik arra, hogy az irodalmi alkotások 

értelmezésének individuális és időbeli problémáira sikeres és meggyőző megoldást 

találjon. Úgy vélem, hogy a recepcióesztétika hermeneutikai vizsgálódásának elméleti – 

ugyanakkor a gyakorlatban is hasznosítható – koncepciója az 1970-es évek finn 

irodalmának elemzése esetében is előnyösen alkalmazható. A korabeli olvasók elvárási 

horizontjának a reprodukálásával megvilágosodnak a diakronikus és a szinkronikus 

olvasati módokhoz kapcsolódó eltérő interpretációs lehetőségek, következésképpen 

feltárhatóvá válnak a műértelmezés azon összefüggései és elemei, amelyek az értelmezők 

számára nehezen érthetőknek vagy egyenesen idegeneknek bizonyultak. 

 

 

1.3 A hermeneutika és a szociológia viszonya 

 

1.3.1 A hermeneutika és a szociológia nézőpontjainak elvi összeegyeztethetősége 

 

A dolgozatban szemléltetésre kiválasztott három regény elemzése esetében semmiképpen 

sem tekinthetünk el annak az erős társadalmi és politikai beállítottságnak a 

figyelembevételétől, amely a hetvenes évtized finn irodalmát általánosan jellemezte. Az 

irodalom intézményi rendszerében, továbbá tematikai ízlésében is megnyilvánuló 

társadalmi, politikai szerepvállalás és közvetítés hiteles értelmezése érdekében elvárható, 

hogy a választott irodalomelméleti metódus törekedjen az említett realitások okainak és 

viszonyrendszerének a feltárására. A korabeli olvasók elvárásainak a feltérképezéséhez a 

szépirodalmi művek közvetítette tisztán irodalmi tartalmakon és a belőlük levonható 

következtetéseken túl objektív, tudományos felmérésekhez kell fordulnunk. A 

hagyománytörténeti tények megállapításához nem nélkülözhetjük többek között a hetvenes 
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 Imre 1996. 71. 
30

 Vö. Jauss 1999e. 286-287. 
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évtized Finnországában elvégzett irodalomszociológiai kutatások eredményeinek a 

figyelembevételét. Abban az esetben, ha a Jauss-féle recepcióesztétika elméletét próbáljuk 

segítségül hívni az 1970-es évek finn irodalmi jellegzetességeinek a vizsgálatához, 

felmerül a kérdés, mennyire nyitott a hermeneutika recepcióesztétikai megközelítési módja 

a társadalmi és politikai kérdések megvitatására. 

Az irodalmi művek elemzése során számos esetben általános igényként fogalmazódik meg 

a társadalmi és a politikai kontextusra vonatkozó jelenségek feltárása és az értelmezésben 

betöltött szerepüknek a meghatározása. Amennyiben nem kérdőjelezzük meg azt az 

evidenciát, amely az irodalmat eleve társadalmi tudatformaként értelmezi, tekintve, hogy a 

mű „társadalmat alkotókat és olvasókat tételez fel” (azaz „meghatározott természeti, 

gazdasági és társadalmi viszonyok között élő” embereket), és „valamilyen módon és 

formában tükrözteti, ábrázolja, visszaadja annak a közösségnek a viszonyait, gazdasági és 

lelki dilemmáit, amelynek közegében létrejött”,
31

 abban az esetben az irodalmi alkotások 

értelmezése során tudatosan törekedni kell a szociológia nézőpontjainak az alkalmazására. 

Az egyéb diszciplínák által felkínált szempontok mellőzése ráadásul a kutatás látószögének 

a beszűküléséhez vezethet: a kizárólag az olvasói attitűdre fókuszáló irodalomelméleti 

eljárás könnyen a pszichológia irányába sodródhat, a szövegközpontú kutatási irány pedig 

a különféle olvasatok lehetőségének a feltételezésétől foszthatja meg az irodalmi alkotások 

értelmezését.
32

 Az írásművek elemzése kapcsán a társadalmi jelenségekre történő 

rávilágítást övező idegenkedést nyilvánvalóan az a félelem táplálja, hogy a szociológiai 

aspektus túlsúlyba kerülhet a szöveg egyéb olvasatainak a rovására. Ezt a téves elképzelést 

Imre László magának az irodalmi alkotásnak a tárgyával, a társadalmi viszonyok között élő 

ember ábrázolásának a tényével igyekszik megcáfolni: mivel az irodalmi művek 

kiindulópontját és célpontját egyaránt az ember lényének a megragadásában tételezhetjük 

fel, ezért „a nagy politikai, társadalmi, nemzeti kérdéseknek nincs elvi magasabbrendűsége 

a magánélet, a metafizikai vagy ontológiai élmények rovására”.
33

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Imre 1996. 9. 
32

 Vö. Segers, Rien T.: Kirja ja lukija. Helsinki 1985. 32. 
33

 Imre 1996. 9. 
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1.3.2 A jaussi recepcióesztétika és a szociológia nézőpontjainak összeegyeztethetősége 

 

A Jauss-féle recepciólemélet esetleges szociológiai vetületeinek meghatározása előtt 

érdemes néhány mondat erejéig kitérni a filozófiai hermeneutika társadalomfelfogására. 

Bacsó Béla a hermeneutikát olyan „applikatív megértésként” értelmezi, mely „felveszi 

magába a történetfilozófia és a kritikai társadalomtudomány igényét”.
34

 Amennyiben az 

irodalmat kommunikatív jelenségként fogjuk fel, el kell fogadnunk, hogy a kommunikációt 

létrehozó hagyomány csak egy olyan életvilágnak a tapasztalataiból jöhet létre, melynek 

mi magunk is részesei vagyunk.
35

 A kulturális tradíció nem más mint egy „közös 

tapasztalati bázis”, egy „észleleti-érzékelési minta-egész”, mely az irodalmi szöveg által 

közvetített téma ismerősségében válik kimutathatóvá, ez felel az „átértelmezés” – azaz a 

szövegből kiinduló önmegértés – megvalósulásáért.
36

 Másrészről az említett közös 

kulturális tradíció feltételezése az irodalmi kommunikációs folyamatokban a szubjektum 

létének társadalmi jellegét implikálja, tekintve, hogy „az irodalom (…) kommunikatív 

jelenségként való felfogása azt a humanista tendenciát újítja meg, amely a német 

klasszikus gondolkodást jellemezte, vagyis a kommunikációban érvényességre törő mű 

mint a tudatok közössége jelenik meg”.
37

 Bacsó tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

hermeneutikai recepció során nem nélkülözhetjük a „szociologikus-ideológiakritikai 

szempont” figyelembevételét, mivel „a mű léte mind az alkotás, mind a befogadás 

oldaláról kötött a társadalmi-történeti kontextusból megfogalmazható miért-kérdések 

igazságérvényéhez”.
38

 

A befogadónak mint a jelen egy „kötött, társadalmi viszonyrendszerében benne álló 

tudatának”
39

esetében, továbbá az említett társadalmi-történeti kontextusban létrejövő 

irodalmi alkotások elemzésével kapcsolatban felmerülő szociológiai implikációk 

bármennyire is erőteljes kérdések formájában jelennek meg a hermeneutikával szemben 

támasztott elvárások sorában, kidolgozott javaslatot erre mégsem találunk sem a gadameri 

filozófiai hermeneutika, sem pedig a Jauss-féle recepcióesztétika elméletében. Jauss 

ráadásul az Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja című programadó 

tanulmányában az irodalomszociológiáról mint a történelem és az irodalom közti szakadék 

elmélyítéséért felelős, a pozitivista és az idealista irányzatokból származó tudományról 

                                                           
34

 Bacsó 1989. 46. 
35

 Vö. uo. 81-82. 
36

 Uo. 94. 
37

 Uo. 40, 63-64. 
38

 Uo. 37. 
39

 Uo. 33. 



17 
 

beszél,
40

 elvetve ezáltal annak a lehetőségét, hogy a szociológia kínálta szempontokat a 

recepcióesztétika elméletébe integrálhassuk. Bár Jauss írásában több ízben is utal a két 

tudományterület összebékíthetetlenségére (leginkább talán akkor, amikor a szociológiai 

álláspontot az általa bírált marxista és a formalista irodalomelmélet eljárásaihoz sorolja
41

), 

az Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja végén mégis mintha 

hajlandóságot mutatna tudomásul venni az interpretáció esetleges társadalmi vetületeit. 

Jauss elismeri, hogy az irodalom olykor képes sajátos szerepet játszani a társadalmi létben, 

így „társadalomképző funkcióval”
42

 is rendelkezhet: ez olyan esetekben lehetséges, amikor 

az irodalom „nem elégszik meg a csupán ábrázoló funkcióval”.
43

 A recepcióesztétika 

oldaláról tett engedmény azonban nem kínál tág mozgásteret a szociológiai interpretáció 

számára, mivel a társadalmi tényezőknek csak igen szűk hatásfunkciót tulajdonít. Jauss 

szerint az irodalmi alkotások társadalmi szerepe abban nyilvánult meg, hogy „az irodalmi 

művek uralkodó erkölcsi tabukat döntöttek meg vagy a gyakorlati lét erkölcsi 

kazuisztikájára kínáltak olvasóiknak új megoldást, s ezeket az összes olvasó ítélete révén a 

társadalom is elfogadta”.
44

 Ez a felfogás ráadásul a társadalomban jelentkező 

folyamatoknak csak az egyik lehetséges irányára kínál némi megoldást, a társadalom 

különböző rétegei felől érkező esetleges hatásokkal nem is számol az irodalom és a 

megértés terén. Jauss recepcióesztétikai hermeneutikájáról szóló későbbi írásaiban azonban 

egyre inkább felbukkan a szociológiai aspektusok megkerülhetetlenségének az elismerése 

(legalábbis erre következtethetünk a társadalmi tényezőkről alkotott hangsúlyosabb nézetei 

alapján, melyek ezekben a tanulmányaiban fogalmazódtak meg). A recepcióesztétikai 

megközelítés részlegessége című írásában Jauss megemlíti azokat a kritikákat, melyek 

hermeneutikai elméletének az elvárási horizontra vonatkozó részét érték: többen is szóvá 

tették, hogy elképzelése például „nélkülözi a szociológiai differenciálást”.
45

 Érdemes szó 

szerint idézni Jauss válaszát, melyben elismeri az elméletének hiányosságaira irányuló 

kritikák jogosságát: 

 

„Szükségtelen vitatnom, hogy az elvárási horizont általam bevezetett fogalma 

még magán viseli irodalmon belüli származását, hogy egy meghatározott 

irodalmi nyilvánosság így rekonstruálható esztétikai normakánonja (kód) 

szociológiailag különböző csoportok, rétegek vagy osztályok elvárásszintjeire 

                                                           
40

 Vö. Jauss 1999b. 46-47, 78. 
41

 Vö. uo. 46-47. 
42

 Uo. 85. 
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 Uo.  
44

 Uo. 
45

 Jauss 1999c. 133. 
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osztható és osztandó fel, s az őket meghatározó történeti és gazdasági szituáció 

érdekeire és szükségleteire is vezethetők és vezetendők vissza.”
46

 

 

Jauss idézett, elméletének pontosítására és felülvizsgálatára vonatkozó megállapításának 

önkritikai élét némileg tompította annak a hiányosságnak az említése, amely – véleménye 

szerint – általában a művészetszociológiát jellemezte ezen a téren.
47

 

A recepcióesztétika társadalmi vetületének tisztázatlan státuszára vonatkozó fenti 

kijelentésekből kiolvasható tehát Jauss esetleges korrekcióra utaló nyitottsága, bár 

elméletének továbbgondolása során mindvégig kitartott a szociológiai szempontok 

alkalmazhatóságának korlátozottsága mellett. Az Esztétikai tapasztalat és irodalmi 

hermeneutika című tanulmányában nem kerüli ugyan meg az irodalmat is befolyásoló 

társadalmi jelenségek hatásának a problematikáját, de továbbra is fenntartja korábbi 

álláspontját: ez alkalommal is az Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány 

provokációja című munkáját ért kritikából kiindulva jut el a szociológiai nézőpont 

szükségességéig, melyről a következőket jegyzi meg: 

 

„(…) egy adott történelmi kor olvasójának vagy <<olvasótársadalmának>> 

tapasztalatait elemezve a szöveg-olvasó viszony két oldalát – a szöveg által 

meghatározott hatást és a címzett által meghatározott befogadást – mint az 

értelem konkretizálásának két mozzanatát két horizontként kell 

megkülönböztetni, megállapítani és közvetíteni: az egyik az irodalmon belüli, a 

mű által implikált horizont, a másik a mindennapi élet világához, egy adott 

társadalom olvasójához tartozik. Célunk ezzel az, hogy felismerjük, milyen 

elvárások és tapasztalatok játszanak egymásba, s hogy vajon megjelenik-e 

valamelyikben az új jelentés mozzanata.”
48

 

 

Jauss tehát az irodalom és a mindennapi élet által meghatározott társadalom horizontjainak 

megkülönböztetésében a kölcsönös elvárások és tapasztalatok meghatározásán túl 

elsősorban az új jelentés mozzanatát keresi. Ebből az állásfoglalásból egyértelműen 

kiolvasható, hogy a recepcióesztétikai hermeneutika célja soha nem lehet tisztán 

szociológiai indíttatású, az irodalmi alkotás interpretációjának – melyben a társadalmi 

jelenségek csak az esetleges új jelentések formájában ölthetnek testet – minden esetben 

nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk. Ugyanakkor Jauss a Horizontszerkezet és 

dialogicitás című tanulmányában elismeri, hogy egy adott szöveg értelmezése közvetett 

módon utalhat bizonyos társadalmi jelenségekre. A kiindulópont ebben az esetben is az 
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irodalmi alkotás válaszjellege: ennek értelmében a társadalmi jelenségek meghatározása 

során kizárólag az okozati, azaz a szöveg által közvetített tényezőket alapul véve 

vonhatunk le bármiféle következtetést: 

 

„Aki azzal kezdi, hogy először rekonstruálja a társadalmi helyzetet a történeti 

és a gazdasági forrásokból kölcsönzött tudás alapján, az könnyen elérheti, hogy 

az irodalmi bizonyságok tükrében alátámaszthatja azt, amit történetileg már 

lehetett tudni. Az irodalom válaszjellege viszont csak akkor válik 

felismerhetővé, ha feltárják azokat a közvetítéseit, amelyek legelőször az 

irodalmi tapasztalat közegében válnak átláthatóvá és horizontelválasztás útján 

ragadhatók meg.”
49

 

 

A fenti idézetekből egyértelműen kiolvasható, hogy Jauss recepcióesztétikai elmélete az 

irodalmi alkotás értelmezése terén nem zárkózik el ugyan a társadalmi tényezők hatásainak 

figyelembevételétől, ugyanakkor leszögezi, hogy az értelemkonstitúció kiindulópontja nem 

lehet tisztán szociológiai jellegű; az irodalmi alkotást sohasem tekinthetjük pusztán a 

társadalmi jelenségek közvetítőjének vagy értelmezőjének. 

A társadalmi hátteret is figyelembe vevő interpretáció elméletének a jaussi hermeneutikai 

koncepcióban megnyilvánuló bizonytalansága és viszonylagos ellentmondásossága alapján 

felmerülhet a kérdés, hogy miért kell ragaszkodnunk kimondottan a Jauss által kidolgozott 

hermeneutikai irányvonalhoz vagy egyáltalán a hermeneutika nézeteinek az 

alkalmazásához. A választ a hetvenes évtized finn irodalmát meghatározó sajátosságok 

figyelembevételével adhatjuk meg. A dolgozatban már említett három regény értelmezése 

esetében ugyanis nem nélkülözhetjük a korabeli olvasók ízlésvilágának és elvárásainak, 

azaz a kulturális életet meghatározó szellemi légkörnek a rekonstruálását, valamint 

napjaink újraolvasásának kiegészítő szempontjait. Ezeknek a kiindulópontoknak az 

elméleti hátterét biztosítja a recepcióesztétika, melyet a gyakorlatban az irodalmi szöveg és 

a befogadó között fennálló kérdés-felelet struktúrában, valamint a különböző elvárási és 

értelmezési horizontok diakronikus és szinkronikus megállapításában valósíthatunk meg. 

Az 1970-es évek finn irodalma esetében azonban lehetetlennek tűnik, hogy a korabeli 

értelmezési és elvárási horizontok meghatározásánál figyelmen kívül hagyjuk, vagy csak a 

jaussi értelemben használt új jelentés megragadására korlátozzuk a társadalmi tényezők 

hatásait. A szociológiai szempontok érvényre juttatása érdekében tehát meg kell találni 

azokat a lehetséges kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a hermeneutikai elmélet 
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megsértése vagy jelentősebb módosítása nélkül tudjuk a műértelmezésbe bevonni a 

társadalmiság nézőpontjait. 

 

 

1.3.3 Az irodalomszociológia egyes elméleteinek hermeneutikai alkalmazhatósága 

 

A tudományos irodalomértelmezés feladatairól szóló egyik tanulmányában Yrjö Varpio a 

recepciókutatás legérdekesebb aspektusai között a kulturális törések társadalmi 

változásoknak történő megfeleltetését, illetve a szociális tényezők irodalmi jelentőségének 

(pl. kánonképző szerepének) megítélését nevezte meg.
50

 A neves finn irodalomtörténész 

tehát ezeknek, a nagyrészt a szociológia tárgykörébe tartozó kérdéseknek a tisztázását a 

recepcióesztétikai indíttatású irodalomkutatásra bízta. 

Ahhoz azonban, hogy az irodalmi alkotások és a társadalmi jelenségek közötti 

összefüggéseket tudományos alapon mérlegelhessük, a recepcióesztétika és a szociológia 

összeegyeztethetőségének bizonyítását megelőzően tisztázni kell azoknak az 

alapfogalmaknak – jelen esetben az irodalomszociológiának és szociológiai nézőpontú 

irodalomkutatásnak – a jelentéseit, amelyekre elemzésem során hivatkozni szeretnék. 

Juhani Niemi leszögezi, hogy az irodalomszociológia a társadalomtudomány ágaként 

tisztán szociológiai nézőpontból vizsgálja az irodalmi alkotásokat, míg a szociológiai 

nézőpontú irodalomkutatás az irodalomtudomány azon része, amely a műértelmezés során 

a társadalmi jelenségek hatásait is figyelembe kívánja venni.
51

 Bár az alapfogalmak iménti 

definícióját egyértelműnek vehetnénk, az irodalomtudomány és a szociológiai szempontok 

viszonyának tisztázása mégsem mutatkozik problémamentesnek.
52

 Jelen dolgozatnak 

természetesen nem feladata a szóban forgó vitás kérdésben igazságot tenni, így a 

következőkben pusztán arra szeretnék választ találni, hogy egy, a szépirodalmi műveket és 

hagyománytörténeti jelentőségüket bemutató elemzés (azaz a szociológiai nézőpontú 

irodalomkutatás) milyen társadalomtudományi indíttatású szempontokat vehet figyelembe 

anélkül, hogy megsértse a vizsgálódás keretének választott recepcióesztétika alapelveit. 
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 Vö. Varpio, Yrjö: Reseptiotutkimus – muuttuvien tulkintojen jäljillä. Helsinki. 1988. 119-120. 
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A recepciókutatás társadalomtudományi kiegészítésének lehetőségét természetesen az 

irodalomszociológia területén kell keresnünk, tekintve, hogy az irodalomszociológia 

magától értetődőnek veszi az irodalom és a társadalom jelenségei között fennálló 

összefüggést. Leo Löwenthal német szociológus úgy véli, hogy „az alkotó irodalom (…) az 

ember és társadalom közötti viszony kutatásának egyik leglényegesebb forrása”.
53

 Állítása 

szerint az emberi természetet és történelmet az irodalmi ábrázoláson keresztül is 

értelmezhetjük,
54

 az irodalomban tehát általánosan felfedezhetjük azokat a társadalmi 

hatásokat, melyek az egyes művekre is befolyást gyakoroltak. Fontosnak tartom azonban 

felhívni arra a figyelmet, hogy az irodalmi alkotások értelmezésénél Jausshoz hasonlóan 

Löwenthal sem tulajdonít közvetlen hatást a társadalom jelenségeinek, a társadalmiság 

megnyilvánulásait ő is elsősorban a mű jellegzetességeiből igyekszik kiolvasni. 

Löwenthal szerint az irodalomszociológia azon túl, hogy egy adott kor társadalmi 

problémáinak az irodalom eszközeivel történő megjelenítését vizsgálja, magában foglalja 

az irodalmi alkotás és a tömegkultúra viszonyának feltérképezését is, amennyiben 

feltételezzük, hogy a műalkotás tulajdonképpen piacra termelt áru, melynek figyelembe 

kell vennie a különböző társadalmi rétegek ízlését és igényeit.
55

 Löwenthal iménti 

megállapítását némi túlzással összhangba hozhatjuk Jauss elvárási horizontjának 

szinkronikus és diakronikus elképzelésével, hiszen mindkét elmélet esetében az irodalmi 

alkotást övező befogadói elvárások rekonstrukciójáról, illetve a kortársi recepció 

elvárásainak a vetületéről igyekszünk képet alkotni. Az irodalomszociológia azonban 

természetéből fakadóan a társadalmi jelenségekre fókuszál: a művel szemben támasztott 

elvárások rekonstrukciója esetében a specifikusan szociális tényezőket, illetve a kereslet-

kínálat gazdasági törvényszerűségeit veszi figyelembe. 

A Löwenthal által kidolgozott irodalomszociológiai elméletnek egy másik megállapítása 

esetében is viszonylagos megfelelést találhatunk a tágabb irodalmi hermeneutikával és 

ezen belül akár a szűkebb jaussi recepcióesztétikával. A kutató arra hívja fel a figyelmet, 

hogy az elmúlt korok irodalmi alkotásainak értelmezésével meghatározhatóvá válik, hogy 

„mennyire hatja át az egyéni élet intim szféráját a társadalmi klíma, amelyben ez az élet 

végül is lezajlik”.
56

 Löwenthal szerint tehát az irodalomértelmezés a múlt társadalmi 

tényeire és összefüggéseire is rávilágíthat. A szóban forgó irodalomszociológiai 

kiindulópontnak valamint a filozófiai és a recepcióesztétikai hermeneutika 
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horizontelméletének hasonlósága nem véletlenszerű: Löwenthal programadó 

meghatározásában az irodalomszociológus feladataként az irodalmi hermeneutikának a 

tudásszociológiába történő integrálását jelölte meg. Az irodalomszociológiának azonban 

nem célja a gadameri filozófiai hermeneutika horizontelméletének feltétel nélküli átvétele 

és alkalmazása. Löwenthal irodalomszociológiai elmélete a szubjektív szöveginterpretációt 

eredményező gadameri horizontösszeolvadás helyett a tudásszociológia objektív 

elvárásainak megfelelően igyekszik egymástól megkülönböztetni az egyes korokat és a 

rájuk jellemző társadalmi klímát, azaz a „tartalom funkcionális elemzésére” törekszik.
57

 

Mivel a szociológus elsősorban nem irodalmi műként, hanem a társadalomra vonatkozó 

jelenségek dokumentációjaként olvassa az adott szöveget, ezért inkább tudatos – a jaussi 

recepcióesztétikai elméletnek megfelelő – horizontelválasztást hajt végre. Eszközeiben a 

tudásszociológiai és a recepcióesztétikai eljárás végeredményben nem mond egymásnak 

ellent, eltérést inkább az említett tudományterületek célkitűzéseiben kereshetünk: míg a 

recepcióesztétikai hermeneutika kizárólag szubjektív újraolvasásra és interpretációra 

törekszik, addig az irodalomszociológia löwenthali irányzata a tudományos objektivitás 

elérésének igényét tartja szem előtt. 

Az irodalomértelmezés lehetséges szociológiai vetületeinek feltérképezésénél említést 

tehetünk Joan Rockwellről is, aki A valóság a regényben. Az irodalom felhasználása a 

társadalom módszeres tanulmányozásában című munkájában az irodalmi alkotások és a 

társadalmi jelenségek összefonódását és kölcsönhatását nem pusztán lehetőségként, hanem 

egyértelmű tényként kezeli. Rockwell említett tanulmányában a következő módon 

fogalmazza meg elméletének kiindulópontját: 

 

„Alaptételem a következő: az irodalom nem <<tükrözi vissza>> a társadalmat, 

nem is <<nő ki>> abból, hanem annak szerves része, éppen úgy, mint a 

társadalom bármely más intézménye, például a család vagy az állam. A 

széppróza – formája és tartalma segítségével – egy társadalom morfológiájának 

és természetének jelzése (…).”
58

 

 

Rockwell értelmezése alapján az irodalmi alkotásokban ábrázolt világ és a társadalmi 

valóság viszonya lényegesen több az egyszerű összefüggések hierarchikus rendszerénél: a 

regények a társadalmi lét részeiként specifikus információt nyújtanak olvasóiknak 

bizonyos intézmények vagy szokások, valamint normák és elvárások meglétéről és 

szerepéről. Rockwell szerint a regényszereplők viselkedése és magatartásformái révén 
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következtethetünk vissza a műben ábrázolt társadalom jellegzetességeire.
59

 A 

műértelmezés során az olvasó azokkal a szereplők által „megszemélyesített” normákkal és 

értékekkel tud azonosulni, amelyek egy „általában vett kulturális” és „osztálykulturális” 

jellegű „közös alappal” rendelkeznek.
60

 Rockwell egyenesen a műmegértés feltételeként 

értelmezi a kulturális és társadalmi természetű közös szellemi alap meghatározhatóságát, 

tekintve, hogy „nem azonosulhatunk olyan irodalmi cselekménnyel (még csak megérteni 

sem tudjuk), amely annyira más kultúrkörbe tartozik, hogy a benne ábrázolt normák 

érthetetlenek számunkra”.
61

 Az (osztály)kulturális tényezők figyelembevételével 

megállapított  közös alap fogalma tulajdonképpen  összeegyeztethető a gadameri és a 

jaussi hermeneutika hagyománytörténeti feltevésével: mindkét elmélet esetében a 

hagyományozódó tradíció szolgáltatja azt a szellemi hátteret, amely lehetővé teszi az 

irodalmi alkotások olvasói értelmezését. A legszembetűnőbb eltérés Rockwell erőteljesen 

szociológiai szemléletmódjában keresendő, mely feltételezi az egyes műveknek a 

társadalom eltérő rétegstruktúrája szerinti differenciálódását. A rockwelli elméletben 

megfogalmazott közös alap osztálykulturális eleme ugyanis megfeleltethető a regényben 

ábrázolt, bizonyos társadalmi rétegekhez rendelhető jelenségeknek, aminek következtében 

magukat az egyes műveket is a meghatározott társadalmi csoportok által képviselt 

szellemiség alapján osztályozhatjuk. Rockwell tehát úgy véli, hogy „a regény azon osztály 

normáinak felel meg, amelyik létrehozta, olvasta és olvassa ma is, s amelyik folytonosan, 

mindig újra alkotja”.
62

 Az iménti idézetben – a markáns szociológiai nézőpontból adódó 

eltéréstől eltekintve – az értelmezés időbeliségének a megállapítására hívnám fel a 

figyelmet, mely a már említett közös szellemi alap hagyománytörténeti feltevése mellett 

további lehetőséget kínál a hermeneutika elmélete és a rockwelli szociológiai 

szemléletmód közötti közeledésre. A társadalomtudós által megfogalmazott folytonos 

újraalkotás, mely elméletében a regény értelmezésének temporális vetületét érzékelteti, 

szellemi rokonságba állítható ugyanis a filozófiai hermeneutika azon felfogásával, amely 

jelentős szerepet tulajdonít az olvasó jelenének mint ontológiai szituációnak a recepció 

folyamatában. Ennek értelmében – Gadamerhez és Jausshoz hasonlóan – Rockwell is a 

szubjektum és az értelmezés történetisége mellett foglal állást, igaz hangsúlyozva a művet 

interpretáló személyiség társadalmi kötöttségeit. 
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A rockwelli regényelmélet jellegzetes elemeinek ismeretében kirajzolódik egy lehetséges, 

a szociológia szempontjait szinte maximálisan figyelembe vevő eljárásmód, mely akár 

alkalmasnak is bizonyulhat a hetvenes évtized finn regényeinek elemzésére. Bár a teória 

álláspontjai között felfedeztük azokat az alapvető egyezéseket, amelyek nem zárnák ki a 

hermeneutikai szemléletmód bizonyos fokú integrálásának a lehetőségét, pontosan az 

elmélet társadalmi jelenségeket felmutató pragmatizmusa az, amely egyben korlátozhatná 

az újraolvasás szempontjainak a sokszínűségét. 

Az irodalomértelmezés terén megfogalmazott néhány jelentős szociológiai nézőpont rövid 

ismertetése alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az irodalom- és a 

kultúraszociológiai teóriák valamint a hermeneutikai elméletek számos olyan komolyabb 

ellentmondás nélkül összeegyeztethető nézőponttal rendelkeznek, melyek alapján 

megkísérelhető a hermeneutika elméletének szociológiai aspektusokkal történő kibővítése. 

Amennyiben az 1970-es évek finn irodalmának elemzése során kitartunk a társadalmi 

jelenségek és az irodalmi recepció között fennálló összefüggések meghatározásától 

idegenkedő vagy egyenesen elzárkózó hermeneutika eljárásainak a gyakorlati alkalmazása 

mellett, szembe kell néznünk azzal a lehetőséggel, hogy a társadalmi tényezők 

jelentőségének kiemelése érdekében nem minden esetben alkalmazhatjuk maradéktalanul a 

hermeneutika, illetve a recepcióesztétika elméletének a szempontjait. Ugyanakkor az 

iménti megállapítás fordítottja is igaz: a művek tisztán szociológiai elemzésére sem 

vállalkozhatunk, amennyiben a vizsgálódás tárgyául irodalmi alkotások értelmezését és 

azok befogadásának modalitásait választottuk. Az eltérő tudományos perspektívák 

szükségszerű összeegyeztetése során különböző mértékben kényszerülünk rá bizonyos 

megszorítások alkalmazására: míg a löwenthali szociológia egyes nézőpontjait akár 

párhuzamba is állíthatjuk a filozófiai hermeneutika és a jaussi recepcióesztétika 

elképzeléseivel, addig Rockwell irodalomszociológiai elméletében a társadalmi és politikai 

tényezőknek tulajdonított jelentős szerep – bár a hetvenes évtized finn irodalmi légkörének 

elemzéséhez ideálisnak tűnne – megnehezítené az említett diszciplínák közötti összhang 

kialakítását. 

Juhani Niemi több tanulmányában is olvashatunk az irodalomkutatás elméleti 

horizontjának szociológiai szemléletmódú tágításáról, ugyanakkor a finn irodalomtörténész 

igen körültekintő módon alkalmazza a szóban forgó szociológiai indíttatású eljárásokat a 

tudományos munkáiban. Az irodalomszociológia eszköztárának a használatára vonatkozó 

megállapításai között hangot is ad a témával kapcsolatos aggályainak. Elsősorban a 

művészet sajátos, immanens törvényire hívja fel a figyelmet, melyet a szociológia nem 



25 
 

minden esetben képes méltányolni. Ugyancsak gondot okozhatnak a társadalomtudomány 

statisztikai adatai, hiszen a kollektív reflexiókból levont következtetések nem feltétlenül 

tükrözik az egyes ember tapasztalásait.
63

 

Niemi megállapításaira joggal hivatkozhatunk a dolgozatban elemzett három regényre 

vonatkozó, az olvasásszociológiai felmérések alapján kialakított értékelésnél, hiszen a 

regények irodalomtörténeti jelentősége nem feltétlenül áll arányban a statisztikákban 

történő említésük gyakoriságával. Az előzetes elvárások feltárásánál, illetve az olvasói 

preferenciák indokolásánál bátrabban támaszkodhatunk az említett vizsgálatok 

eredményeire, azonban szociológiai alapú kutatással nem helyettesíthetjük a szubjektív 

olvasat felől közelítő recepcióesztétikai eljárásokat.
64

 

Rien T. Segers holland irodalomkutató szerint az irodalomszociológiai vizsgálódás 

eredményei alátámaszthatják és kiegészíthetik a recepciókutatásnak az olvasási folyamat 

kommunikatív jellegéről megfogalmazott megállapításait. Az értelmezés folyamatának 

vizsgálata a hangsúlyt az olvasó és a szöveg viszonyára helyezi, az irodalomszociológia 

viszont elsősorban az olvasó és a társadalmi háttér között fennálló kapcsolatokat kutatja.
65

 

Mindkét tudományág az olvasó személyiségére koncentrál tehát, a mű – olvasó – 

környezet viszonyrendszernek eltérő pozícióit és összefüggéseit igyekeznek különféle 

nézőpontokból feltárni. Tekintve, hogy a vizsgálódás tárgya – az olvasónak mint 

műértelmező entitásnak a meghatározása – mindkét tudományág esetében megegyezik, 

megállapítható, hogy a hermeneutika és az irodalomszociológia megközelítési módjainak 

egyidejű érvényre juttatása mégsem ütközik összeegyeztethetetlen akadályokba. Jelentős 

eltérésnek nevezhetjük azonban a recepciókutatás és az irodalomszociológiai vizsgálódás 

kérdésfeltevéseiben megnyilvánuló irányultság tényezőjét: míg a recepcióesztétika a 

befogadást elsősorban modális kérdések alapján igyekszik megközelíteni, addig a 

szociológia kérdésfeltevései az olvasás materiális oldalát célozzák meg.
66

 Az elméletek 

egyezést, ugyanakkor eltérést is mutató kutatási irányából következik tehát, hogy a 

különböző tudományos elvek összehangolásához mind az irodalmi hermeneutika, mind az 

irodalomszociológia eljárásának kellő rugalmasságot és kompromisszumkészséget kell 

tulajdonítanunk. 

 

 

                                                           
63

 Vö. Niemi 1991a. 167-172. 
64

 Uo.; Varpio, Yrjö: Kirjallisuushistoria reseptioesteettisestä näkökulmasta. Tampere. 1982. 20. 
65

 Vö. Segers 1985. 78. 
66

 Vö. uo. 140. 



26 
 

1.4 Az irodalomelméleti kutatások jelentősége Finnországban 

 

Az egyes irodalmi alkotások és korszakok hiteles elemzésének elengedhetetlen feltétele 

egy megfelelő irodalomértelmezési metódus megválasztása; ehhez nyújthat segítséget a 

különféle irodalomelméleti iskolák történetének ismerete, illetve a kutatásaik adott 

kultúrkörben betöltött szerepének a feltérképezése. A tárgykörhöz tartozó tudományos 

tevékenység áttekintése nem csupán történeti jelentőséggel bír, amennyiben elismerjük, 

hogy az egyes irányzatoknak és eljárásaiknak a tudományos életben megnyilvánuló 

relevanciája akár alá is támaszthatja alkalmazásuk indokoltságát. Az elméleti kutatások 

korábbi eredményeinek ismeretét nélkülözhetetlennek tarthatjuk azokban az esetekben, 

amikor a műértelmezés folyamán hagyománytörténeti háttérre, előzetes befogadói tudásra 

vagy felméréseken alapuló irodalmi preferenciákra kívánunk hivatkozni, egyszóval a 

korbeli kulturális miliőt, egy irodalmi szöveg recepciójának alappozícióját szeretnénk 

felvázolni. A finn irodalom egyes korszakainak elemző bemutatásához megválasztott 

szövegértelmezési eljárás – jelen esetben a recepcióesztétikai megközelítési mód – 

tudományos jelenlétének és eredményeinek ismeretét hasonló okokból kifolyólag 

tarthatjuk szükségesnek. Az elméleti háttér tudományos jelentőségének a 

megfogalmazására a további indokot jelen dolgozat célkitűzése szolgáltatja. Amennyiben a 

hagyományos irodalomértelmezéstől némileg eltérő, tematikai alapú irodalmi 

hagyománytörténetet, illetve a korszakok horizontváltás útján bekövetkező 

egymásutániságát igyekszünk felvázolni, bizonyítanunk kell annak a metódusnak az 

alkalmazhatóságát és alkalmazásának gyakoriságát, amelyet a vizsgálat céljának az 

elérésére kiválasztottunk. 

A finn tudományos élet az irodalom elméleti kutatása terén a XIX. és a XX. század 

fordulóján igyekezett felzárkózni az európai tudományossághoz. A múlt század elejének 

neves kutatói (Viljo Tarkiainen, Gunnar Castrén vagy Yrjö Hirn, hogy csak a 

legkiemelkedőbbeket említsük) törekedtek arra, hogy munkáikba koruk leghaladóbb 

elméleteit is beépítsék; elsősorban nekik és követőiknek volt köszönhető, hogy a 

finnországi irodalomkutatás a pozitivista szemléletmód mellett a formalizmus, az új 

kritika, majd a marxizmus módszereit is ismerte és alkalmazta.
67

 A finn irodalomelméleti 

gondolkodásmódot és az irodalomértelmezés gyakorlatát hosszú évtizedekre (több kutató 

szerint akár egészen az 1980-as évek elejéig) alapvetően a formalista, a biografikus 
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indíttatású elméletek, illetve a Finnországban viszonylag későn megjelenő strukturalista 

irányzat látásmódja határozta meg. Részben ennek köszönhető, hogy – bár az 1960-as 

évektől az irodalomtudomány egyre inkább az érdeklődés középpontjába került – az egyéb 

irodalomelméleti megközelítési módok (pl. a recepciókutatás) nem kaptak jelentőségüknek 

megfelelő figyelmet.
68

 

Az eltérő irodalomelméleti megközelítési módok megismerése segítette elő a tudományos 

vizsgálat érdeklődési körének a kiszélesítését: a hatvanas évtizedtől kezdték Finnországban 

szépirodalmi művekként tanulmányozni a munkásepika alkotásait, illetve ekkor 

terjesztették ki a kutatást a szórakoztató, valamint a gyermek- és ifjúsági irodalom 

területeire.
69

 Az írásművek egyre szélesebb spektrumát érintő irodalomértelmezés elméleti-

módszertani sokszínűségéhez járultak hozzá többek között az 1960-as évek folyamán 

végzett első olvasásszociológiai vizsgálatok, melyek megállapításai igen hasznosaknak 

bizonyultak az akkor formálódó finn recepciókutatás számára. Antti Eskola és Katarina 

Eskola úttörő vizsgálatai a korszak finn irodalmát a társadalmi folyamatok részeként 

jelenítették meg, az 1960-as és az 1970-es években végzett felméréseikre többek között a 

korabeli befogadói elváráshorizont rekonstrukciója során hivatkozhatunk.
70

 

Dolgozatomban több ízben is utalok Katarina Eskola a finnek olvasási kultúrájáról és az 

irodalmi szövegekkel szemben támasztott elvárásairól végzett irodalomszociológiai 

vizsgálataira. A hetvenes évtized befogadói modalitásainak a meghatározásához különösen 

hasznosaknak bizonyultak a kutatónak a különböző finn társadalmi rétegek olvasói 

szokásait és az egyes részkultúráknak megfelelő tematikai, stilisztikai jellegzetességeket 

bemutató, felmérésekre alapozott tanulmányai, melyeket főleg a munkás és a vidékről 

elvándorló olvasók irodalmi preferenciáinak a rekonstruálásához tudtam felhasználni. 

Eskola a szociológia szempontjai alapján elemezte az 1970-es évek ún. aktuális irodalmát 

(ajankohtaiskirjallisuus), azaz a társadalmi realitások és a világnézeti szemléletmódok által 

befolyásolt művészetet, így a társadalomtudós következtetései igen hasznosaknak 

bizonyultak a munkásepika esetleges ideológiai inspirációjának a vizsgálatánál. 

Több irodalomtudománnyal foglalkozó kutató is megjegyzi, hogy a filozófiai hermeneutika 

és a recepcióesztétika Finnországban viszonylag későn, csak a nyolcvanas évtizedtől tudta 

megerősíteni a státuszát az irodalomértelmezés tudományos metódusai között. Ebben az 

időszakban születtek meg a szóban forgó diszciplínák első, de már szilárd 
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irodalomtudományi pozíciójukról árulkodó, összefoglaló jellegű munkái is.
71

 A finn 

tudományos életben a filozófiai hermeneutika és a recepcióesztétika elméletei elsősorban 

Yrjö Varpio, Juhani Niemi és Liisa Saariluoma munkáinak köszönhetően váltak széles 

körben ismertekké. Az említett kutatók közül Niemi nevét emelném ki, akinek mind 

irodalomelméleti írásait, mind irodalomszociológiai munkáit igen jelentőseknek tarthatjuk. 

A neves finn irodalomtörténész tudományos tevékenységében számos példát találhatunk a 

recepcióesztétikai és a szociológiai megközelítési mód együttes alkalmazásának gyakorlati 

megvalósulására. Niemi a finnek olvasói preferenciáinak szociológiai vizsgálatán túl a finn 

irodalom intézményi hátterének az elemzésével is sokat foglalkozott, így érdeklődési köre 

a kiadói tevékenységgel és a könyvkereskedelemmel összefüggő populáris irodalmi 

műfajok, valamint általában az irodalmi siker tényezőinek a hagyománytörténeti 

vizsgálatára is kiterjedt. Niemi monográfiái és tanulmányai többek között a korabeli finn 

irodalomnak a befogadói elismerés alakította vizsgálatához és az elemzésre kiválasztott 

regények intencionalitásának a meghatározásához kínáltak megbízható kiindulási pontot. 

A recepciókutatással párhuzamosan fejlődött Finnországban a szociológia strukturalista 

irányzatát felváltó életmódkutatás, mely társtudományként továbbra is értékes 

észrevételekkel járult hozzá a hermeneutikai vizsgálódások eredményeihez.
72

 Az 

életmódkutatás legjelentősebb képviselői közé Jeja-Pekka Roost, Matti Kortteinent vagy 

Pekka Sulkunent sorolhatnánk. Tekintve, hogy az említett tudósok a hatvanas és a hetvenes 

évtized nagyarányú társadalmi átalakulásának személyes vetületeit kutatták, a korabeli 

olvasók életkörülményeinek és hagyománytörténeti ismereteinek rekonstrukciója során az 

irodalomszociológiai munkák mellett dolgozatomban az ő tudományos megállapításaikat is 

számos esetben idézem. Roos több évtizedet átfogó áttekintést nyújt a finn társadalmat 

alkotó nemzedékekről, megállapításai segítségével tehetünk utalásokat az egyes tematikai 

irányzatok fogadtatásának generációs eltérésekből fakadó jellegére. A neves finn 

szociológusok fenti felsorolását további három jelentős életmód- és kultúrakutató – Matti 

Mäkelä, Matti Alestalo, valamint Kimmo Jokinen – nevével egészíteném ki. Mindhárman 

az 1960-as évektől érzékelhető társadalmi átalakulás okaival és következményeivel 

foglalkoztak. A vidékről a városokba költöző emberek életútjait követve elsősorban az 

identitás megváltozásának megnyilvánulási formáival, illetve a hagyományos finn 
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társadalom átformálódásával kapcsolatban tettek fontos megállapításokat. Jokinen a 

társadalmi átalakulásnak az irodalomértelmezésre és az olvasói elvárásokra gyakorolt 

hatásait is vizsgálta a dolgozatomban is idézett tanulmányaiban. 

A szociológiai indíttatású finn recepciókutatások rövid történeti áttekintését három, magyar 

szempontból is jelentős tudományos mű említésével szeretném zárni. Az 1980-as évek 

végén Leena Kirstinä és Pertti Vakkari Lőrincz Judittal közösen finn és magyar olvasók 

körében végeztek recepcióesztétikai alapú olvasásszociológiai vizsgálatokat. Az irodalmi 

alkotások befogadói modalitásaival kapcsolatos megállapításaikat az 1991-ben megjelent 

két monográfiájukban tették közzé. Ugyancsak említést érdemel Szopori Nagy Lajos és a 

finnországi recepcióesztétikai kutatások elismert képviselője, Yrjö Varpio közösen írt 

tudományos munkája.
73

 

Úgy vélem, hogy a hermeneutikai elméletekre alapozott tudományos kutatások 

történetének jelentősebb állomásai kellő bizonyítékot szolgáltatnak a szóban forgó 

irodalomelméleti eljárásnak a finn irodalom területén történő gyakorlati 

alkalmazhatóságára. A dolgozatomban irodalomértelmezési metódusnak választott 

recepcióesztétikai és irodalomszociológiai elméletek módszereinek tudományos erejét 

kiváltképp a tudományterület neves finn kutatóinak a munkássága igazolja. 

 

 

1.5 A dolgozat hermeneutikai és szociológiai nézőpontokkal kapcsolatos célkitűzései 

 

Dolgozatomban Heikki Turunen A Kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän kylä, 1976), Alpo 

Ruuth A fellendülés kora (Nousukausi, 1977) és Antti Tuuri A folyó átszeli a várost (Joki 

virtaa läpi kaupungin, 1977) című regényeinek elemzésével és hagyománytörténeti 

kontextusukba helyezésével olyan, elsősorban szinkronikus recepciótörténeti megközelítési 

módot szeretnék érvényesíteni, amely a hetvenes évtized finn regényirodalmának sajátos 

áramlataival kapcsolatos hatástörténeti és recepcióesztétikai jellegzetességek 

megfogalmazását teszi lehetővé. Célkitűzésem megvalósításához a kor reális olvasójának 
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társadalmi és kulturális közegét kísérleti és empirikus módszerek alkalmazásával 

igyekszem körvonalazni.
74

 

A hermeneutikai és az irodalomszociológiai elméletek ismertető jellegű áttekintését 

követően a szóban forgó teóriák azon elemeire szeretném felhívni a figyelmet, amelyek – 

az elemzésre szánt művek értelmezésére korlátozva – különösen alkalmasaknak 

bizonyulnak arra, hogy segítségükkel meghatározzuk a hetvenes évtized finn 

regényirodalmát alakító szemléletmódokat. 

Ruuth, Turunen és Tuuri regényeinek közelebbi vizsgálatával az 1970-es évek finn 

irodalmára általánosan jellemző tematikai preferenciákról vonhatunk le következtetéseket, 

amennyiben elfogadjuk, hogy az írásművek a korszak „irodalmi-művészeti tudatának, 

stílus-konfigurációinak, irodalmi diszkurzusrendjének és lehetséges alkotásmódjainak” 

olyan megnyilvánulásai, melyek a szerzői alkotásban jutnak kifejezésre.
75

 Ha lemondunk 

arról, hogy a jelentésalkotásban a szerzőiség mitizált originalitásának mint a hagyományos 

irodalomfelfogáshoz kötődő történeti képződménynek
76

 elsődleges szerepet tulajdonítsunk, 

az említett regényeket és az általuk közvetített tartalmakat az évtizedre jellemző miliőnek 

és attitűdnek a megnyilvánulásaiként kezelhetjük. A szerzői intenció feltételezéséből 

származó kötöttségek helyett tehát közelebb kerülhetünk az egész hetvenes évtized 

szellemiségének a megértéséhez, a korszaknak a világértelmezés társadalmi vetületeit is 

tükröző „gondolati modelljeihez”,
77

 melyek segítségével a recepcióesztétika diakronikus 

múltbeli horizontját a szinkronikus jelenségek szociokulturális interpretációjával 

egészíthetjük ki. Ennek az eljárásnak a gyakorlati alkalmazásával kaphatunk választ arra a 

hermeneutikai indíttatású kérdésünkre, hogy a korszak regényirodalma milyen mértékben 

felelhetett meg az eltérő társadalmi csoportokba tartozó korabeli olvasók 

világértelmezéséből fakadó elvárásainak, illetve, hogy a hetvenes évtized irodalma képes 

volt-e befogadóinak önmegértésében konstruktív szerepet játszani. A korabeli 

olvasóközönség elvárási horizontjának a megállapításával eljuthatunk a dolgozat elméleti 

kiindulópontjáig, azaz rávilágíthatunk az 1970-es éveknek elsősorban kulturális és 

szociális tényezőkből álló, az említett regények olvasatait formáló szellemi hátterére. 
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A különféle elvárási horizontok meghatározása során nem tekinthetünk el annak a 

lehetőségnek a felvetésétől sem, amely az irodalom történeti tényezők általi 

befolyásoltságára hívja fel a figyelmet.
78

 Különösen igaz ez a hetvenes évtized finn 

regényirodalmának az esetében, mivel a korszak kulturális jelenségeire hatást gyakorló 

történeti szempontok azon túl, hogy kijelölték az irodalom jellegzetes tematikai 

orientációját, a korabeli műértelmezés kérdésfelvetéseinek a lehetőségeit is jelentősen 

befolyásolták. Az irodalom történetiségének a meghatározása során azonban nem 

törekedhetünk pusztán a történeti tényszerűségek objektivációjára és felsorakoztatására, 

hiszen ez az eljárás a hatástörténeti interpretáció mellőzésével jelentene egyet. A hetvenes 

évtized finn regényirodalmának elemzése esetében is metahistorikus értelmezési 

szempontokat kell tehát érvényre juttatnunk, melyek nem zárják ki a történeti tények 

figyelembevétele mellett saját történetiségünk „temporális előfeltevéseinek” mint reflektív 

módszernek az alkalmazását. A metahistorikus vizsgálódás eljárásának köszönhetően úgy 

tulajdoníthatunk az évtized társadalmi és politikai eseményeinek irodalomformáló 

funkciót, hogy a történetiséget absztrakciós értelemben, saját előfeltevéseink érvényre 

juttatásával vesszük szemügyre.
79

 

Az 1970-es években született finn regények értelmezése során alkalmazásra kerülő 

metahistorikus szempontok azáltal, hogy képesek lesznek rávilágítani az egyes történeti 

fordulópontokhoz kötődő különféle olvasatokra, fel tudják hívni a figyelmet a társadalmi 

és politikai változások és az irodalmi kifejezés között valószínűsíthető összefüggésekre. A 

dolgozatban elemzésre kiválasztott regényekhez kötődő recepciók meghatározásánál a 

társadalmi és a politikai tényezők által a műalkotásra kifejtett hatások feltételezésén túl és 

ezekkel összefüggésben vizsgálhatjuk meg az irodalomnak azokat az újszerű, „szokatlan 

esztétikai forma révén” kifejezésre jutó eszközeit, amelyekkel képesnek bizonyult „áttörni 

olvasói elvárásain”,
80

 azaz vagy meg tudta dönteni a társadalomban uralkodó erkölcsi 

tabukat, vagy „a gyakorlati lét erkölcsi kazuisztikájára kínált olvasóiknak új megoldást”.
81

 

A jaussi recepcióesztétika által felvetett, az egyes irodalmi műveknek tulajdonított 

„társadalomképző funkciónak”
82

 a kibővítésével – mely lehetővé teszi a szociális 

jelenségek kölcsönhatásszerű, nem csak az irodalmi alkotások által gyakorolt, hanem a 

társadalom felől érkező, az irodalmi kifejezést befolyásoló hatások feltételezését – jelentős 
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következtetéseket vonhatunk le főleg Ruuth A fellendülés kora és Turunen A Kőgörgető 

faluja című regényeinek az értelmezése során. Bár egyértelműen egyik szerző esetében 

sem beszélhetünk uralkodó erkölcsi tabuk megdöntéséről vagy „szokatlan esztétikai 

forma” alkalmazásáról – tekintve, hogy mindkét regény beleillik a finn irodalom egy-egy 

tradicionálisnak nevezhető irodalmi irányzatába –, az említett két mű mégis bizonyos 

társadalmi és politikai változások által befolyásolva és azokra reflektálva a korabeli 

olvasók morális attitűdjére igyekezett hatást gyakorolni: míg Ruuth a munkásság 

életvitelével és ideológiai célkitűzéseivel kapcsolatban vetett fel dilemmákat, addig 

Turunen a hagyományos vidéki életforma megváltozásának ábrázolásával ébresztett 

nosztalgiát és esetleg lelkiismeret-furdalást a korszak olvasóiban. A hetvenes évtized finn 

regényeinek elemzésekor tehát a történeti kontextus metahistorikus vizsgálatával felszínre 

hozhatjuk, és az értelmezés során szem előtt tarthatjuk mindazokat a valamikori társadalmi 

és politikai, mára történetivé vált tényezőket, melyek egy időben gyakoroltak hatást az írói 

szempontoknak és a befogadói oldal ítéletének az alakulására, miközben saját maguk is az 

irodalmi alkotások értelmezésformáló hatásai alá kerültek. 

Az írásművek temporális jellegének meghatározásán túl említést kell tenni az irodalomnak 

arról a tágabb értelmezésű időbeliségéről is, mely az irodalomtörténetnek és ezen belül az 

egyes irányzatok „fejlődéstörténetének” az elgondolásában érhető tetten. Az időbeliség 

kérdése jelen esetben bizonyos áramlatok élettartamának kijelölésénél merülhet fel, 

tekintve, hogy az elemzésre kiválasztott regények a hetvenes évtized finn irodalmának 

három olyan jellegzetes tematikai irányzatát képviselik, melyek részben hagyományuknál, 

részben újszerűségüknél fogva szorulnak meghatározásra és értelmezésre. Míg Tuuri 

művét látszólag különösebb nehézségek nélkül a hagyományosnak nevezhető finn realista 

próza urbánus-egzisztencialista tematikai vonulatába sorolhatjuk (Tuuri újszerűségét 

inkább az írói eszközök használatában és metafizikai alapokon nyugvó világnézetében 

ragadhatjuk meg), addig Ruuth munkástematikát képviselő regénye és Turunennek a 

vidéki életforma identitásával foglalkozó műve nem illeszthető be problémamentesen az 

irányzat „fejlődéstörténetként” értelmezhető irodalmi hagyományaiba; Ruuth és Turunen 

szóban forgó regényei nem „kellően tipikusak” ahhoz, hogy a munkásepika és a 

vidékábrázoló próza hagyományos képviselőinek nevezzük őket. Az előzőekben felvázolt 

tematikai-értelmezésbeli eltérések miatt kell tehát választ találni arra a kérdésre, hogy 

besorolhatók-e az elemzésre kiválasztott, a hagyományos irányvonaltól némileg eltérő 

regények az irodalomtörténet által kijelölt tematikai irányzatokba, illetve a tematikai 

irányzat fejlődéseként kell-e értelmeznünk a szóban forgó regények eltérései okozta 
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anomáliákat. A probléma megoldásához úgy juthatunk közelebb, ha az 1970-es évek finn 

regényirodalmának a jellegzetességeit magának az irodalomnak a „létmódjából” 

igyekszünk levezetni. 

Amennyiben megkérdőjelezzük azt a hagyományos felfogást, miszerint az irodalmi 

jelenségek változásai az irodalom immanens törvényszerűségeinek felelnek meg, abban az 

esetben le kell mondanunk az irányzatok lineáris fejlődésének és történetiségének az 

elgondolásáról. Kulcsár Szabó Ernő megfogalmazásában az irodalmi mű „csak akkor 

határozható meg a maga történeti összefüggésében, ha esemény voltát az a temporalitás 

tárja fel, amelyet viszont mű (szöveg) és befogadás, produkció és recepció összjátékának 

folyamata tesz hozzáférhetővé. Ez a folyamat – hatástörténeti valóságként értelmezve – 

tartalmazza az (utólagos) eseménnyé válás feltételét”.
83

 A szóban forgó három regény 

tematikai eltéréséből adódó irodalomtörténeti pozícióját és jelentőségét elsősorban az 

olvasói értelmezésnek kell kijelölnie, tekintve, hogy „a műalkotás eseményjellege annak 

függvényében artikulálódik (…), hogy a horizont-összekapcsolások folyamata nyomán 

milyen helyre tesz szert az irodalomtörténet változó valóságában”.
84

 Ruuth, Turunnen és 

Tuuri regényeinek az 1970-es évek finn irodalmába történő besorolását és az 

irodalomtörténeti elhelyezésükből adódó esetleges tematikai elkülönülésüket is a filozófiai 

hermeneutika által felkínált nézőpontból, az irodalom léthez kötöttségének a 

feltételezéséből érdemes megközelíteni. A mű és a befogadó közötti ontológiai viszony 

képes rávilágítani a regényeknek az évtized finn irodalmában betöltött pozíciójára és 

szerepére, ennek segítségével érthetjük meg azt az eseményjelleget, melyet a korabeli és a 

jelenkori értelmezés tulajdoníthat nekik. 

A befogadó az irodalmi alkotás bizonyos jelenségekkel kapcsolatos reakcióit és 

eseményjellegét a műben megfogalmazódó összemberi „interszubjektív tapasztalatnak”, 

azaz a hagyomány elemeinek ismeretében képes értelmezni.
85

 A filozófiai 

recepcióesztétika által meghatározott közös tapasztalati bázis megléte teszi lehetővé akár 

az irodalmi hagyományhoz közelebb álló, akár a tematikai szempontból újszerű regények 

értelmező befogadását. A korabeli olvasók a recepció folyamán a közös tapasztalatokra 

épülő előzetes tudás birtokában, azaz elvárásaik alapján ítélhették meg Ruuth, Turunen és 

Tuuri írásműveinek tematikai újszerűségét. Az olvasói elvárási horizontot befolyásoló 

korabeli hagyománytörténeti háttér rekonstrukciója választ adhat tehát arra a kérdésre, 
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hogy milyen módon közelíthetett a múltbeli olvasó a munkásepikának, a 

vidékábrázolásnak és az urbánus tematikának a regényekben újszerűen megnyilvánuló 

hagyományához, illetve milyen előzményekre és aktuális jelenségekre alapozva 

határozhatta meg az írásművek eseményjellegét. A múltbeli elvárási horizont 

objektiválásához Jauss szerint „három általánosan előfeltételezhető tényezőből” kell 

kiindulnunk: „elsőként a műfaj ismert normáiból vagy immanens poétikájából; másodszor 

az irodalmi környezet ismert műveihez való implicit viszonyból; harmadszor pedig a 

fikciónak és a valóságnak, a nyelv poétikai és gyakorlati funkciójának ellentétéből”.
86

 A 

dolgozatban elemzésre kerülő három regény esetében – nagyrészt figyelembe véve Jauss 

idézett megállapításait – irodalomtörténeti pozíciójuk, kontextusuk, valamint formabontó 

látásmódjuk meghatározásával összefüggésben térhetünk ki az értelmezést meghatározó 

közös hagyománytörténeti tapasztalati bázisnak és a vele kapcsolatban levő elvárási 

horizontnak a megállapítására. 

Ha elfogadjuk azt az állítást, amely szerint a korabeli olvasóközönség előfeltevései és a 

műnek az olvasói elvárásokat beigazoló válaszjellege kölcsönösen hatottak egymásra, 

abban az esetben az írásművek értelmezése során az alkotásokban kifejezhető 

intencionalitás lehetőségét is meg kell vizsgálnunk. Arthur Danto többek között a politikai 

művészetnek tulajdonított olyan irányított reprezentációt, mely a befogadók világlátásának 

átalakítását vagy megerősítését tartotta elsődleges szerepének. Mivel a befogadó a 

műalkotást az „élet metaforájaként” értelmezi, a funkcionális irodalmi szövegeket Danto a 

retorika „pszichologizált formájának” nevezte, és a meggyőződést eredményező 

„teoretikus szillogizmus” modelljéhez hasonlította.
87

 Az irodalmi mű lehetséges 

funkcionalitása elsősorban Ruuth regényének az elemzésénél merülhet fel. Leginkább egy, 

az ideológiai állásfoglalástól sem mentes, elsősorban a munkásság köréből kikerülő 

olvasókat megcélzó mű esetében számolhatunk ugyanis azzal, hogy a szándékolt tartalom 

valóban a célközönséget volt képes megszólítani. Az író által feltételezett „partner-

közönség” és a „tulajdonképpeni közönség”
88

 tehát elsősorban a munkás tematikájú és a 

munkás olvasóközönségnek címzett irodalom esetében fedhetik egymást. 

A befogadói szemléletmód megerősítésének vagy módosításának a szándékát nem csak 

Ruuth munkásepikát képviselő regényének a recepciójában, hanem mindhárom elemzésre 

szánt mű esetében vizsgálhatjuk, azaz feltehetjük a kérdést, hogy az 1970-es évek finn 
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irodalmának jellegzetes irányzatokat képviselő regényei megfeleltek-e a funkcionalitás 

kritériumainak. Mivel az irodalmi alkotás tartalmával szemben támasztott elvárások 

figyelembevétele könnyen a tömegigények kielégítésének az irányába terelhette a szerzőt 

és a művét, ezért a hetvenes évtized finn regényirodalma esetében akár a felvállalt 

tömegművészeti funkció lehetőségével is érdemes számot vetni. A tömegművészet 

lényegét leginkább az avantgárddal való összehasonlítása során ragadhatjuk meg: míg „az 

avantgárd (…) vállalja, hogy radikálisan mást mond, mint az uralkodó közérzékelés 

elvárásrendszere”, addig a tömegművészet azáltal, hogy „tökéletesen beilleszkedik a 

műélvezők elváráshorizontjába”, a befogadó interpretációjában „mint ontologikus 

önismétlés jelenik meg”.
89

 Az „<<élvezetkeltő>> vagy szórakoztató irodalom” tehát 

„recepcióesztétikai szempontból (…) nem követel horizontváltást, sőt éppenséggel 

kiszolgálja az uralkodó ízlésirányzat elvárásait”.
90

 Az irodalmi újítás igénye és az 

elvárások figyelembevétele közötti különbségtétel, azaz az autonóm és a tömegigényeket 

kielégítő műalkotásokat szembeállító differenciálás kérdése egyaránt felmerülhet Ruuth, 

Turunen és Tuuri regényeinek az értelmezése folyamán, tekintve, hogy a szóban forgó 

alkotások a korabeli befogadók által elfogadott és kedvelt tematikai irányzatokhoz 

tartoztak. 

Az elemzésre kiválasztott három mű jellegzetes vonásainak és különféle irányzatokba 

történő besorolhatóságának a megállapítását követően lehetőség nyílik arra, hogy esetleges 

funkcionalitásuk vizsgálatával összefüggésben normatív szerepüket is meghatározzuk. 

Jauss szerint „az esztétikai tapasztalatnak a társadalmi praxis kommunikációs 

folyamatában betöltött különleges státusa (…) három teljesítményre osztható fel: a 

preformatív vagy normaadó, a motiváló vagy normaképző és a transzformatív vagy 

normatörő funkcióra”.
91

 Amennyiben összevetjük a korabeli olvasók elvárásait és a 

műveknek az elvárásokra adott beteljesítő vagy azoknak ellentmondó válaszait, kísérletet 

tehetünk arra, hogy meghatározzuk a regények által képviselt normatív funkciókat. 

Jelentősnek tarthatjuk ugyanis annak a kérdésnek a felvetését, hogy a múltbeli elvárási 

horizont rekonstrukciója és a hagyománytörténet alapján tulajdoníthatunk-e normaképző 

vagy egyenesen normatörő funkciót az elemzésre kiválasztott regényeknek. Érdekes 

vállalkozásnak tűnik továbbá annak a megállapítása, hogy a jelentős és jól körülírható 

irodalmi hagyományokkal rendelkező munkás- és vidékábrázoló epika kései szakaszának 
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jeles képviselői, Ruuth és Turunen regényeikkel kizárólag „normabeteljesítő funkciót”
92

 

töltöttek-e be, vagy esetleg képeseknek bizonyultak akár a normaadó vagy a normaképző 

funkció elérésére is a saját tematikai irányzatukon belül. A regények által felvállalt 

szerepek vizsgálatával kapcsolatban fontosnak tartom leszögezni, hogy az egyes művekhez 

rendelt normatív funkcióval összefüggő szerepükből egyáltalán nem vonhatunk le az 

alkotások értékére vonatkozó következtetéseket. A befogadás során konstituálódó 

értékfogalom relativitásából kifolyólag nem lehet objektív jellegű,
93

 ebből következik, 

hogy egy korabeli olvasó szemében egy normabeteljesítő funkcióval bíró regény 

irodalmilag akár teljes értékű alkotásnak is tűnhetett. 

A művek esetleges funkcionalitásra és normativitásra irányuló vizsgálata objektív 

eredményekkel is szolgálhat az 1970-es évek irodalmi légkörének meghatározása 

szempontjából: az egyes alkotásoknak tulajdonított funkció és az ebből fakadó hatás 

megállapításával megkísérelhetjük kijelölni a normatív és az innovatív megközelítési mód 

között húzódó határt. A hagyományos és az újszerű szemléletmód elkülönítésével a 

korszak irodalmi ízlésének a változásaira is bizonyítékot találhatunk, azaz rámutathatunk 

azokra a jelenségekre, amelyek a horizontváltásként értelmezhető paradigmaváltáshoz 

vezettek. 

Bár az írásművek hatásának a vizsgálata mind az egyes alkotások interpretációja, mind 

pedig a korszak irodalmának alakulása szempontjából fontosnak bizonyul, kerülnünk kell 

az olyasfajta értelmezési modalitásokat, melyek az irodalmi alkotás monologikus jellegére 

engednének következtetni.
94

 Amennyiben elfogadjuk a jaussi hermeneutikának azt a 

megállapítását, miszerint „egy recepcióesztétikai interpretáció nem redukálja a műalkotás 

struktúráját egyoldalúan annak hatására”
95

, abban az esetben a mű és olvasója között 

létrejövő kapcsolatot mindig dialogikus viszonyként, a hatás és a recepció összjátékaként 

kell elképzelnünk. A műalkotás és befogadója közti párbeszéd feltételezése azonban több 

problematikus kérdést is magában foglal. Jauss felhívja arra a figyelmet, hogy az irodalmi 

kommunikáció dialogicitásának az elgondolása gyakran az alteritás problémájával találja 

szemben magát, azaz „felvetődik az a kérdés, hogy milyen teljesítményt nyújt a dialogikus 

megértés és miben rejlenek a határai ott, ahol a művészetet és az irodalmat időbeli vagy 

térbeli, történeti vagy kulturális másságában kell a megértő átsajátítás számára feltárni és 
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ezzel az esztétikai kommunikáció dialógusába bevonni”.
96

 Az elemzésre kiválasztott 

három finn regény esetében számolni kell a szövegek múltbelisége és a befogadói 

értelmezés jelene között fennálló, szemléletmódban, irodalmi ízlésben vagy az olvasók 

érdeklődését tükröző tematikai irányultságban megnyilvánuló különbségekkel, melyek 

jelentősen módosíthatják a mű jelenkori megítélését. A hetvenes évek finn 

regényirodalmának elemzése során több ízben is feltehetjük tehát a kérdést, hogy minek 

köszönhetően és milyen mértékben változhatott meg a regények megítélése az elmúlt 

évtizedek folyamán, illetve, hogy képesek vagyunk-e egy egészen más szituációban 

született irodalmi alkotásokról a jelenkor értelmező pozíciójából hitelesen nyilatkozni. 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szintén Jauss meghatározása szolgáltatja a 

kiindulópontot. Véleménye szerint „a múltbeli mű azért jelenik meg számunkra <<még 

beszélőként>>, mert a művészetkarakterként értett forma, amely túlnövi egy meghatározott 

kor tanújaként betöltött praktikus funkcióit, a korok változása során nyitva – s ezzel a 

jelenben – tartja az implicit válaszként értett jelentést, amely beszélővé teszi számunkra a 

művet”.
97

 Az irodalmi alkotások „jelentésének” értelmező befogadását minden esetben a 

hagyománytörténeten alapuló korabeli elvárási horizont feltérképezése és ismerete 

könnyítheti meg, melyhez a kor társadalmi jelenségeit tükröző olvasásszociológiai 

vizsgálatok nyújthatnak hathatós segítséget. Az irodalmi kommunikáció különféle 

aspektusainak a számbavételével juthatunk el tehát annak a kérdésnek a 

megválaszolásához, hogy képesek-e Ruuth, Turunen és Tuuri regényei túllépni azon, hogy 

„a múlt elnémult reliktumává váljanak”
98

, vagyis alkalmasak-e arra, hogy válasszal 

szolgáljanak a korunk értelmező befogadói által feltett korabeli, jelentőségükre vonatkozó 

kérdésekre. 

Az olvasó és a mű közötti dialogikus viszony kialakulását befolyásoló időbeli, térbeli, 

történeti vagy kulturális másság természetesen nem lehet akadálya az értelmezésnek, éppen 

ellenkezőleg, a különbségek felmutatása kínálhat lehetőséget arra, hogy az eltérések 

intenzitásával összefüggésben minél pontosabb képet alkothassunk a hetvenes évtized 

olvasói attitűdjét meghatározó társadalmi és kulturális légkör jelenségeiről. A recepciót 

befolyásoló eltérések ráadásul módot adnak arra, hogy a jelen értelmezői szituációjából 

kiindulva különbséget tudjunk tenni egy múltbeli irodalmi korszak paradigmakövető és 

újító szándékú irodalmi alkotásai között. 
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2. AZ AGRÁREPIKA IRÁNYZATÁNAK ÉS KORABELI RECEPCIÓJÁNAK 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

2.1 Az agrárepika irányzatának jelentősége az 1970-es évek finn irodalmában 

 

2.1.1 A vidék- és népábrázoló próza hagyománya a finn irodalomban 

 

A finn irodalom jellegzetes áramlata, a hetvenes évtized agrárepikája olyan 

irodalomtörténeti előzményekkel rendelkezik, melyek figyelembevétele elkerülhetetlennek 

tűnik az irányzat recepcióját meghatározó jelenségek feltérképezése során. Általánosan 

megállapítható, hogy a finn irodalomra már a XIX. század második felétől jellemző 

erőteljes népábrázoló, vidékközpontú epika
99

 a századfordulóra és a XX. század első 

évtizedeire egységes tendenciává erősödött. A népábrázoló próza „nagy generációja”
100

 

ekkor már jelentős irodalmi és elméleti előzményekre támaszkodhatott, olyan normaadó, a 

nemzeti irodalom főárama által kanonizált alkotásokra, mint Johan Ludvig Runeberg, 

Aleksis Kivi vagy Juhani Aho művei.
101

 A századelő prózájának markáns vidékábrázoló 

irányzata mögött kiindulópontként és a recepció modalitásait meghatározó kontextusként 

egy határozott eszmeiség állt, egy olyan vidéki vagy akár paraszti mozgalomként 

megnevezhető szellemiség, mely identitásának kiforrottságát tekintve párhuzamba állítható 

a korabeli munkásság tudatosságával. Ez az értékrend szorosan kötődött a megélhetéssel 

összefüggő életmódhoz és a vidéki miliőhöz, továbbá az évszázados hagyományok, a 

lutheránus társadalometika és a snellmani nemzeti eszmeiség is befolyásolta a szóban 

forgó identitás formálódását.
102

 A vidék kulturális és szociális önazonossága a finn 

polgárháborút követő évtizedekben tovább erősödött, majd a húszas évek radikalizálódó 

légkörében részben előnytelen, szélsőséges politikai árnyalatot kapott.
103

 Az 1920-as 
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évektől általánossá vált az a vélekedés, hogy Finnország nyugati típusú társadalmi 

berendezkedése a vidék (a parasztság) identitásának – és nagyrészt a vörösökkel szemben a 

fehéreket támogató polgárháborús szerepvállalásának – köszönhetően maradhatott fenn, 

ennek következtében a polgárháborúból kikerülő független Finnország identitásának 

újradefiniálásában jelentős, normatív szerephez jutott a vidéki életmód és kultúra pozitív 

eszmeisége.
104

 Az irodalom terén a vidékábrázolás megerősödő korabeli tendenciáját 

részben az imént kifejtett aktuális társadalmi és politikai gondolkodásmód vidék-

kanonizációja támogatta. 

A történeti előzmények felvázolása során a vidékábrázolás túlnyomórészt az értelmezés 

művészi, társadalmi, politikai kölcsönhatásának viszonyrendszereként rajzolódik ki, olyan 

irányzatként, mely egyúttal az irodalmi tradíció által hagyományozódó markáns esztétikai 

és tematikai jellegzetességekkel is rendelkezik. Az irányzat tradicionális jegyeinek 

felhasználása és újraértelmezése teszi lehetővé az irodalom számára a hagyományra 

reflektáló alkotásmódot, az olvasó számára pedig a felismerést, az előzetes elvárások 

beteljesítését. A finn vidékábrázolás esetében a hangsúlyt (mind az alkotó, mind pedig a 

befogadó szempontjából) az értelmezés folyamatos módosulására és újraaktualizálására 

kell fektetnünk. A XX. század elejétől a finn vidékábrázoló próza számos esetben találta 

magát szemben olyan társadalmi töréssel, melyet az irodalom eszközeivel a korabeli 

viszonyokra és értékrendre reflektálva igyekezett értelmezni.
105

 Már a hetvenes évtizedre 

jellemző, az agrárepikát inspiráló átfogó társadalmi változások előtt is tudunk említeni 

olyan fordulópontokat, melyek a vidéki identitás értelmezését módosították; a XIX. század 

végén az ipari központok felé irányuló nagyarányú elvándorlás (az ún. maaltapako, a 

vidékről történő menekülés hulláma), az Amerikát és Svédországot megcélzó 

kivándorlások több ciklusa vagy a hatvanas évekkel kezdődő és a hetvenes évtizedben 

tetőző modernizációs folyamatok vidéket érintő negatív hatásai (az ún. suuri muutto
106

, az 

                                                                                                                                                                                
A szélsőjobboldali politikai mozgalmakat nagyrészt a vidéki identitásra alapozó nemzeti eszmeiség 

jellemezte. Erről bővebben: Jutikkala, Eino-Pirinen, Kauko: Finnország történelme. Budapest. 2004. 322-

328. 
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 Vö. Virrankoski 1982. 548-549.; Pesonen, Pertti-Sänkiaho, Risto: Kansalaiset ja kansanvalta. Helsinki. 

1979. 3. 
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 Sok esetben a vidék- és népábrázolás visszatekintő módon, több évtized távlatából foglalkozott a vidéki 

életmód társadalmi és kulturális fordulópontjaival. Erre példa többek között Väinö Linna: A Sarkcsillag alatt 

(Täällä Pohjantähden alla, 1959, 60, 62) című trilógiája, Antti Tuuri: Pohjanmaa regényciklus (Pohjanmaa-

sarja 1982, 84, 86, 88, 89, 97) és Eino Säisä: A fagy földje virágzik (Kukkivat roudan maat, 1971, 72, 74, 76, 

79, 80) című regénysorozatai. 
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 A muutto finn szó egyaránt jelenthet változtatást, váltást, továbbá költözést és migrációt is, így aztán a 

suuri muutto elnevezés magyarra fordításakor nehéz visszaadni az eredeti jelentés árnyaltságát. Véleményem 

szerint az átalakulás szó képes leginkább érzékeltetni az embertömegek mozgásával, a kulturális értékrendek 

megváltozásával járó társadalmi jelenségek összetettségét. 
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embertömegek újabb mozgásával járó nagy társadalmi átalakulás időszaka) kivétel nélkül 

ilyen eseményeknek számítottak. Mindezek a jelentős változásokat eredményező 

folyamatok megmutatkoztak a vidékábrázoló próza tematikai útkereséseiben.
107

 Az imént 

ismertetett társadalmi átalakulások intenzitására a tudományos kutatások által szolgáltatott 

adatokon túl a korabeli átlagember értelmezéséből is következtethetünk: jellemző, hogy a 

jelentősebb változásokat eredményező időszakok megjelölésére az adott korban külön 

elnevezés született (maaltapako és suuri muutto), gyanítható tehát, hogy 

társadalomformáló erejük az élet számos területére hatással lehetett, következésképpen a 

művészi értelmezések különféle formáiban is nyomot hagyott. 

 

 

2.1.2 A suuri muutto (a nagy társadalmi átalakulás) jelenségeinek ismertetése. A társadalmi 

átalakulás szerepe az identitás módosulásában 

 

A finn történelem jelentős, a vidéki társadalmat gyökeresen átalakító fordulópontjai 

sorában minden bizonnyal a nagy átalakulás
108

 időszakának hatását nevezhetjük a 

legerőteljesebbnek. A személyiség összetevőit is érintő változások szoros összefüggésben 

álltak a korabeli gazdasági és politikai élet alakulásával, legalábbis erre engednek 

következtetni azok a kutatások, amelyek a korszaknak az irodalomban is tükröződő 

hatásait vizsgálták. A finn kutatók – egyértelműen rámutatva a kontextus befolyásoló és 

újraértelmezést kiváltó hatásaira – szinte kivétel nélkül közvetlen kapcsolatot állapítottak 

meg az átalakulások és a vidékábrázoló próza jellegzetességei között. Az agrárepika és a 

gazdasági, társadalmi folyamatok közötti összefüggést tulajdonképpen tényként 

kezelhetjük: a jelenség összetettségéből adódóan a nagy átalakulás vizsgálata olyan 

interdiszciplináris kutatási területté nőtte ki magát, amelyben (gazdaság)történészek, 

szociológusok, irodalomkutatók és egyéb tudományágak képviselői közös munkával 

igyekeztek feltárni a történések hatásait.
109
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 A továbbiakban a finn terminus (suuri muutto) magyar megfelelőjét (nagy átalakulás) használom. 
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 A szerteágazó kutatások egyenes következménye volt az a módszertani pluralizmus, amely számos 
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de időben a hatvanas és hetvenes évekre estek, így a nagy átalakulás jelenségcsoportjainak értelmezése során 

kerültek előtérbe. A szóban forgó módszertani pluralizmus elsősorban a szociológiai kutatásokat jellemezte, 

de erőteljesen megmutatkozott a korszak irodalomtudományi nézeteiben is (főleg a strukturalista, a 
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A nagy átalakulás jelenségeit elemző (irodalomtörténeti és egyéb tudományágakat 

képviselő) tanulmányok egyetértenek abban, hogy a hetvenes évtized elején kulmináló 

folyamat a XX. század első felének elhibázott gazdaságpolitikai lépéseire vezethető vissza. 

A finn politika még a második világháború után is a hagyományos, földművelésen alapuló 

megélhetési módot támogatta, növelte a művelhető területek arányát azáltal, hogy földet 

juttatott a háború károsultjainak és a kis földterülettel rendelkező gazdálkodóknak.
110

 Az 

országnak az európai fejlődési irányvonaltól jelentősen eltérő gazdaságpolitikája az 1950-

es évek folyamán továbbra is korszerűtlennek bizonyult, tekintve, hogy nem foglalkozott 

érdemben a kis földterületen hagyományos gazdálkodásból élő tömegek elkerülhetetlen 

életmódváltásának várható következményeivel.
111

 Márpedig a problémák több oldalról is 

jelentkeztek a hatvanas évtized elején: a modernizációs folyamatoknak köszönhetően 

felerősödött az országon belüli vándorlás, ezzel egy időben a Svédországba történő 

kivándorlás, ráadásul a hagyományos gazdálkodás is mély válságba került. A 

mezőgazdaság terén jelentkező korszerű módszerek az ötvenes évektől kezdődően jelentős 

mértékben növelték az ágazat termelékenységét, a túltermelés következménye pedig az 

1969-ben érvénybe lépett, a földterületek parlagon hagyását elrendelő törvény (az ún. 

pellonvarauslaki, közismertebb nevén pakettipeltolaki) lett. A mezőgazdaság 

jelentőségének a visszaesése arra kényszerítette a vidéki kistermelőket, hogy 

megélhetésüket más módon biztosítsák. Ennek következtében újból jelentős méreteket 

öltött az országon belüli vándorlás, vidékről (elsősorban Észak- és Kelet-Finnország 

területeiről, ezen belül főképpen Észak-Karéliából) tömegek költöztek a fejlődő ipari 

központokba és a nagyvárosokba.
112

 Az 1960-as és a 70-es évek fordulóján (a társadalmi 

átalakulás folyamatának csúcspontján) ráadásul igen magas arányt ért el (kb. 70-80 ezer fő) 

a kivándorlás is: Svédország biztos megélhetéssel és magasabb munkabérekkel csábította a 

vidéken munkanélkülivé vált finneket.
113

 A korszak gazdasági és társadalmi problémáinak 

rövid áttekintéséből is egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a nagy átalakulás 

társadalomformáló hatásainak elemzése során a különféle területekről kiinduló (a vidéki 

                                                                                                                                                                                
szociológiai nézőpontú és a kultúrakutatás elsőbbségét hirdető irodalomtudományi irányzatok 

nézeteltéréseiben). 
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 A földterületek igénylésére az 1945-ös földszerzésre jogosító törvény (maanhankintalaki) adott 

lehetőséget. 
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gazdálkodás körülményeinek a megváltozásából, a városiasodás felgyorsulásából vagy az 

ipari termelés fejlődéséből fakadó) jelenségek kölcsönhatásával kell számolnunk.
114

 

A téma kutatói közül többen is arra hívják fel a figyelmet, hogy a problémát nem 

önmagában a társadalmi átalakulás okozta, a gondok gyökerét sokkal inkább a változások 

gyors lefolyásában kereshetjük. Az események tempója szolgáltatja egyben a különbséget 

Finnország és a többi európai ország között: míg máshol általában fokozatosan zajlott le a 

gazdasági és a vele kölcsönhatásban álló társadalmi átalakulás, addig Finnország esetében 

radikális, rövid idő alatt végbemenő fordulatról beszélhetünk.
115

 

A társadalom szerkezetét alapjaiban átformáló, nagy átalakulásként elnevezett fordulat 

természetesen nem csak a statisztikákban kimutatható népességvándorlást vagy a 

megélhetési módok átstrukturálódását okozta. A jelenséggel komoly pszichés változás 

vette kezdetét, mely egyenes úton a személyes identitás újraértelmezéséhez vezetett, és 

alapjaiban módosította a finnek önmeghatározását. A nagy átalakulás legsúlyosabb hatásai 

között említhetjük, hogy sokak számára kényszerű döntésként született meg a 

hagyományos életmóddal való szakítás, az új életvitel kialakítása során a korábbi, 

viszonylag statikusnak nevezhető közösséghez képest az egyénnek a megváltozott és 

gyorsan változó körülmények között kellett új stratégiát találnia.
116

 A gazdaságpolitikai 

változások következtében életmódváltásra kényszerülő vidékiek ráadásul jelentős 

egzisztenciális válságon mentek keresztül. A megváltozott körülmények korábbi 

hagyományos életmódjukat (a finn vidékre jellemző mezőgazdaságot, állattenyésztést, 

erdőgazdálkodást stb.) és ennek kulturális vetületét ambivalens megvilágításba helyezték: 

míg a XIX. században és a XX. század első felében a finnség mibenlétét leginkább 

kifejező, a nemzeti lelkületet megőrző szellemi és kulturális forrásnak tekintették a 

vidéket, addig a nagy átalakulás során a falvak egyre inkább a társadalom szempontjából 

értéktelen és idejétmúlt életmód szimbólumává váltak. A már említett, a földek parlagon 

hagyását elrendelő törvény is az értékvesztettség érzetét fokozta.
117

 

A nagy átalakulás számos negatív hatása ellenére azonban legalább egy téren – a 

szociológus szemszögéből nézve – előnyös változást eredményezett: eltüntette a 

társadalom egyik hagyományosan problematikusnak nevezhető csoportját, a vidéki 
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szegénységgel azonosított kistermelőknek, a gazdasági munkákból élőknek a speciális 

rétegét.
118

 A korabeli nyelvészeti kutatásokban is találunk egy-két olyan megjegyzést, 

melyek a társadalmi átalakulás sok negatívuma mellett részben annak pozitív aspektusára 

hívják fel a figyelmet. Egyes szociolingvisztikai felmérések arról számolnak be, hogy bár a 

társadalmi változások a vidékről elvándorlókban gyakran problémás kettős, vagy akár több 

összetevős identitás kialakulását eredményezték, a személyiség megosztottságát a faluból 

városba költöző személyek számos esetben sokoldalúságuknak – a nyelvi sokszínűségből, 

azaz a tájnyelv és a köznyelv együttes ismeretéből fakadó – identitáserősítő jegyeként 

értelmezték.
119

 

 

 

2.1.3 A társadalmi átalakulás hatásainak megjelenése az agrárepika regényeiben 

 

A nagy társadalmi átalakulás időszaka a finn irodalom vidék- és népábrázoló 

prózahagyománya számára az áramlat újabb virágkorát és ezzel együtt a megújulás 

lehetőségét jelentette. Az 1960-as évek végétől kezdve (szimbolikus kiindulópontnak az 

1969-es, a földek művelését korlátozó törvényt tekinthetjük) egészen a hetvenes évtized 

végéig nagy számban jelentek meg olyan regények, melyek vagy közvetlen módon az 

aktuális átalakulásokat értelmezték, vagy a vidéki életmód korábbi időszakaiból vett 

témáikkal közvetett módon, az identitás folyamatának hangsúlyozásán keresztül 

igyekezték feldolgozni a korabeli eseményeket. A korszak vidékábrázolását jelölő 

elnevezések egyértelműen az átalakulás folyamatát kiváltó – így magát a vidékábrázolást is 

aktualizáló – gazdasági és a társadalmi kiindulópontokhoz rendelték hozzá az irányzatot: a 

pakettipeltorealismi megnevezés
120

 közvetlenül utal a földek parlagon hagyását elrendelő 

törvényre (és implicit módon a következményeire), az agraariepiikka megjelölés pedig a 

korszak kiterjedt agrárproblémájának az epika eszközeivel történő megközelítését sugallja. 

A továbbiakban a vidékábrázolás áramlatának szóban forgó időszakára az agrárepika 

elnevezést fogom alkalmazni. Úgy vélem, hogy a hetvenes évtized vidékábrázolásának 

agrárepika néven történő megjelölése tágabb, az aktualitásokra és a történeti vetületre is 

érzékenyebb kontextusba helyezi a vidékábrázolás szóban forgó periódusát. Az agrárepika 

elnevezés ugyanis már nevében utal a vidék- és népábrázolás finn irodalmi tradíciójára, 
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ugyanakkor – a korabeli befogadók egyértelmű konnotációinak köszönhetően – az említett 

hagyománnyal folytatandó dialógusnak, az újraértelmezésnek a szándékát is magában 

foglalja.
121

 

A finn agrárepika problémakörének központi elemét leggyakrabban a vidéki és a városi 

szellemiség szembeállításában ragadhatjuk meg. A hetvenes évtized agrárepikája ebből a 

szempontból is a vidék- és népábrázoló próza hagyományához kötődött, annak aktualizált 

szemléletmódját képviselte. Az irodalom különböző korszakain átvonuló, a finn kultúrában 

a XIX. század végének társadalmi realizmusától kezdve egészen az 1950-es évek 

modernizmusáig megfigyelhető jelenségnek, a hagyományos agrár és a modern urbánus 

tradíció együttélésének
122

 vált korabeli végpontjává az agrárepika. Témáját tekintve 

teljesen beilleszkedett az agrár-urbánus irányvonal mentén definiálható hagyományba, 

csupán abból a szempontból tért el tőle, hogy az aktuális társadalmi változások által 

generált vidék-város ellentétet tette meg az értelmezés kiindulópontjává. Önmagában véve 

azonban az agrárepika újszerű, a vidék és a város viszonyában a társadalmi feszültségekre 

fókuszáló értelmezése sem jelentett forradalmi újítást az agrár-urbánus irodalmi nézőpont 

évszázados hagyományában, tekintve, hogy már az 1950-es évek modernista prózája az 

ellentétek oldaláról, egzisztencialista látásmóddal közelített a vidék és a város 

kapcsolatához.
123

 Így természetesen nem magában a diszharmonikus viszony feltárásában, 

hanem az ellentéteket újfajta módon kiváltó aktuális események interpretációjában, az 

értékvesztés szempontjának az irodalmi hagyományba történő beemelésében keresendő az 

agrárepika jelentősége. 

A vidékábrázoló prózában felbukkanó és jelentős inspiráló erővel bíró agrár-urbánus 

ellentétre egyébként sokkal inkább találhatunk indokolható magyarázatot, mint az irányzat 

első időszakában ábrázolt súrlódásmentes együttélésre. Az irodalomkutatók körében 

általánosan elfogadott nézet szerint ugyanis a finn irodalom mindig is inkább a 

természethez kötődött a városi kultúra helyett, többek között ennek következtében 

emelkedhetett kanonizált pozícióba az irodalmi alkotásokat igen gyakran jellemző 

„agrárkonzervatív morális miliő”.
124

 A finn irodalomnak a természethez fűződő szoros 

kötődéséből kiindulva az agrárepika (és korábban az ötvenes évek modernizmusa) 

tulajdonképpen visszatért annak a finn identitásban immanens módon rejlő 
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viszonyrendszernek az interpretálásához, amely a vidék és a város kapcsolatában az 

egyezések helyett inkább az eltérésekre fektetette a hangsúlyt. A vidék megjelenítése 

mellett a város és a városi léthez kapcsolódó szellemiség ábrázolása természetesen mindig 

is jelen volt a finn irodalomban, különbségeket legfeljebb az egyes korszakok 

értelmezésében és tartalmában fedezhetünk fel. Az urbánus értékrend meggyőződéses 

megnyilvánulása valójában csak az ötvenes és a hatvanas évektől jellemezte a finn 

irodalmat, a hetvenes évtized elejétől pedig az agrárepika fellépésének köszönhetően ismét 

a vidék került a figyelem középpontjába.
125

 A városi légkör pozitív értelmezése – az 

agrárepika hagyományhoz közelítő szemléletmódja és társadalmi érzékenysége miatt – 

átadta a helyét a problematikus viszony felmutatásának. 

A vidékábrázoló próza évszázados hagyományában az agrárepika volt az irányzat utolsó 

olyan időszaka, amely a vidék-város ellentétet tematikai-ideológiai céllal, irodalmi 

eszközként tudta felhasználni úgy, hogy a befogadói oldal „adekvát módon”, az írói 

szándéknak megfelelően értelmezte az írásművekben körvonalazódó állásfoglalást. A 

hetvenes évek végétől egyre kevésbé tűnt indokoltnak az évtized vidékábrázoló prózáját 

meghatározó agrár-urbánus szellemiség különválasztása, a társadalmi átalakulás lezárulását 

követően a város és a vidék kapcsolatát alapvetően heterogén jellegű viszony jellemezte.
126

 

Az agrárepika regényei a vidék és a város ellentétét leggyakrabban a fiatal generáció 

egzisztenciális gondjain keresztül tárták az olvasó elé. A regények szereplői problémás 

élethelyzetüknek megfelelően meglehetősen ellentmondásos személyiséggel és ambivalens 

élményekkel rendelkeznek: tisztában vannak vele, hogy a város biztos megélhetést és 

számos lehetőséget nyújt számukra, ugyanakkor vagy nem képesek érzelmi okokból teljes 

mértékben átadni magukat a város értékrendjének, vagy igyekezetük ellenére vidéki 

származásuk miatt kisebbségi érzésekkel küszködnek. Ezt az agrárepika regényei esetében 

általános sablonként megjelenő élethelyzetet és a regényszereplők érzéseinek 

valóságalapját a későbbi tudományos kutatások is igazolták.
127

 A különféle tudományágak 

egybevágó eredményeit természetesen nem annak bizonyítására kell felhasználnunk, hogy 

az agrárepika regényei a valóság elemeiből építkeztek-e vagy sem. A valósághű 

ábrázolásmód kérdésének megválaszolásánál sokkal fontosabb annak a ténynek a 

felismerése, hogy a befogadók részéről az agrárepika regényei minden valószínűség szerint 
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nem ütköztek értelmezési nehézségekbe, tekintve, hogy az olvasók elvárási horizontja (és 

nem mellékesen a vidékábrázolás irányzatáról kialakult előzetes elvárásaik köre) nagyrészt 

egybeesett a regények által közvetített látásmóddal. Egy olyan olvasó, aki maga is vidékről 

települt be valamelyik nagyvárosba, és új élethelyzetéből adódóan szembesülni kényszerült 

a kettős identitásából fakadó hátrányokkal, nyilván minden különösebb probléma nélkül 

azonosulni tudott az agrárepika vidék-város szembeállításával. 

 

 

2.1.4 Az agrárepika korabeli recepcióját befolyásoló tényezők 

 

Az agrárepika regényeinek tematikai-nézetbeli körvonalazását követően kísérletet kell 

tenni a potenciális befogadók meghatározására is. A feltételezett olvasói kör behatárolása 

során elvileg könnyen hagyatkozhatnánk a korabeli szociológiai vizsgálatok megbízható 

eredményeire, azonban figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az agrárepika regényei 

nem egy jól körülírható társadalmi csoportnak íródtak. A regények elsősorban persze 

falusiakat, vidéken élőket ábrázoltak, az agrárepika írásműveiben tükröződő falusi miliő 

ugyanakkor inkább általános „világnézeti fogalomként” jelent meg.
128

 Természetesen 

feltételezhető, hogy az agrárepika regényei elsősorban a vidéken élő vagy a vidékről 

elvándorolt olvasók elvárásainak feleltek meg, de a leginkább kézenfekvő recepciós 

modalitásokból hiba lenne messzemenő következtetéseket levonni. 

A lehetséges befogadók vizsgálata esetében nem csak a vidéken élők homogén csoportként 

történő definiálása okoz nehézséget. Több szempontból problémás meghatározni a vidékről 

a városokba költözők tömegét is: a már említett eleve nehezen körülírható státusuk még 

tovább bonyolódott azáltal, hogy beépültek a városok társadalmi szerkezetébe. A 

szociológiai vizsgálatok főként az 1970-es és az 1980-as évek folyamán foglalkoztak a 

vidékről a városokba költözők helyzetével. Számos olyan kimutatás született a gazdasági 

és a vele összefüggésben levő társadalmi változásokról, melyek tudományos módon is 

alátámasztották a szóban forgó átalakulás jelentőségét.
129
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Kutatási eredményei alapján a híres finn szociológus, Jeja-Pekka Roos négy együtt élő 

generációt különített el a hetvenes és a nyolcvanas évek finn társadalmában. Roos 

megállapításai közül az agrárepika irodalomtörténeti értelmezéséhez a harmadik 

nemzedékről, „a nagy átalakulás generációjáról” levont következtetéseket használhatjuk 

eredményesen. A kutató megállapítja, hogy a harmadik generáció tagjai a második 

világháború idején születtek, gyermekkorukat általában még az optimista hangulatú, 

fejlődő vidéken töltötték. Felnőtt koruk azonban már a hatvanas években kezdődő 

társadalmi átalakulás idejére esett, így őket érintette leginkább a munkanélküliség, a 

kivándorlás és a városokba költözés problémája.
130

 A városokba betelepülők tehát 

általában vidéki kistermelők és munkáscsaládok leszármazottai voltak,
131

 világlátásukat 

nagyrészt a vidék társadalmi és kulturális szellemisége, „a paraszti életformát folytatók 

alapértékei” határozták meg: a munka biztosította függetlenség, a patriarchális 

családszerkezet és a vidékre jellemző kiterjedt szociális háló.
132

 Matti Kortteinen a 

vidékről a városokba költözők életmódjának megváltozását ezért olyan „újraszocializációs 

folyamatként” értelmezte, mely kulturális törést, számos esetben pedig krízishelyzetet 

okozott. Véleménye szerint így jött létre az ún. „társadalmi törés kultúrája” 

(murroskulttuuri), mely egyaránt tartalmazta a városba költözők személyiségének korábbi, 

a vidéki értékrendből származó elemeit és a városi életmódhoz igazodó akkulturációs 

folyamat jellegzetességeit.
133

 

A városokba költözők társadalmi betagozódását vizsgáló kutatások kimutatták, hogy a 

vidékről származó betelepülők alaposan átstrukturálták a város hagyományosnak 

mondható társadalmi szerkezetét. Az 1950-es évek Finnországában még három, egymástól 

jól elkülönülő kultúra élt egymás mellett: a munkásság, a vidékiek és a (közigazgatásban 

tevékenykedő) középosztály önmagukban egységesnek mondható csoportjai. A nagy 

társadalmi változással azonban kezdetét vette az a folyamat, melynek során a 

hagyományos középosztály elveszítette korábbi vezető szerepét, a tradicionális finn 

életformát képviselő vidék szinte elnéptelenedett, a munkás réteg viszont felduzzadt a 
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városokba költöző vidékieknek köszönhetően. Kialakulóban volt tehát egy új városi 

középosztály, mely eszmeiségében már nem rendelkezett azokkal a hagyományos 

kulturális jegyekkel, melyek a korábbi társadalmi csoportokat jellemezték. Bár a vidékről a 

városokba költözők általában a munkásság arányát növelték, nehezen tudtak azonosulni a 

komoly hagyományokból táplálkozó munkás eszmeiséggel, ugyanakkor vidéki identitásuk 

is megrendült a szokatlan, városi környezetben. A formálódó új középosztály – részben 

egységes kulturális bázis híján, részben a modernizációs folyamatok törvényszerűségeinek 

engedelmeskedve – a modern fogyasztói társadalom értékrendjét kezdte képviselni.
134

 Az 

új középosztály kialakulásának felvázolása kapcsán meg kell ugyanakkor említeni, hogy a 

finn szociológiai kutatások terén nincs teljes egyetértés az előzőekben ismertetett folyamat 

egyértelműségét illetően. Bár a társadalom szerkezetének átalakulását a kutatók általánosan 

elismerik, többen is aggályosnak tartják a kialakult struktúra definiálhatóságát; igen nehéz 

ugyanis meghatározni az új középosztály összetételét, vagy megállapítani a (korábbi és a 

továbbélő) munkás rétegekhez fűződő viszonyát.
135

 Jelen dolgozatnak természetesen nem 

célja a szociológia terén felmerülő vitás kérdéseknek a tisztázása, ezért úgy vélem, hogy 

kizárólag az agrárepika értelmezhetőségének a keretein belül szükséges tárgyalni a 

társadalmi változások jelenségeit. Az agrárepika tematikai sajátosságai szempontjából 

tulajdonképpen lényegtelen, hogy feltételezzük-e vagy sem egy új középosztály létrejöttét 

a korabeli finn társadalomban. Ennek eldöntése bizonyos szempontból egyet jelentene az 

átalakulás folyamatát lezáró állapot, az új társadalmi szerkezet meghatározásával, ami 

nyilvánvalóan a szociológia feladata. Az agrárepika irodalomtudományi vizsgálata 

szempontjából elégségesnek bizonyul azoknak a jelenségeknek a felvázolása, amelyek 

képesek voltak az egyes ember szintjén befolyásolni az irodalmi alkotások recepcióját, és 

hatást tudtak gyakorolni a szövegkonkretizációt meghatározó tényezőkre. 

Az agrárepika korabeli recepciós modalitásainak a rekonstruálása megköveteli, hogy 

felderítsük a szóban forgó áramlathoz és általában az irodalomhoz fűződő olvasói 

viszonyokat, azaz választ kapjunk arra a kérdésünkre, hogy valójában kiknek írhatták, és 

kik olvashatták az agrárepika alkotásait. Amennyiben a társadalmi jelenségek hatásait 

feldolgozó irodalmi műveket a közösség „identitásának allegóriáiként” értelmezzük,
136

 

egyértelműnek tűnhet a válasz: az agrárepika regényeit nyilván az említett akkulturációs 

nehézségekkel küzdő, városokba költöző harmadik generáció tömegei olvasták, akik az 
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idegennek ható értékrendben igyekeztek erőt meríteni a vidékről szóló művek ismerős és 

biztonságos légköréből. A válasz azonban mégsem ilyen egyszerű, mivel a vidékábrázoló 

regények sok esetben még magukat a vidékről elvándorlókat sem tudták egységes módon 

megszólítani. 

Matti Mäkelä az agrárepikáról szóló monográfiájában világít rá a vidékábrázolások 

befogadói körének meghatározása során felmerülő problémákra. Véleménye szerint az 

agrárepika regényeinek specifikus témaköre bizonyos esetekben megnehezítette az olvasók 

értelmezését és korlátozta a lehetséges befogadók csoportját. Nemcsak azért számolhatunk 

az olvasók körének a beszűkülésével, mert a regények témaválasztásukból kifolyólag 

elsősorban a vidékről származókat szólították meg, hanem mert a vidéki életmódhoz 

kötődő téma eleve bizonyos kompetenciát követelt meg a befogadók részéről,
137

 

következésképpen a vidéki kulturális háttérrel rendelkező olvasók sem érezhették minden 

esetben magukhoz közel állónak a regényekben ábrázolt világot. 

Az agrárepika írásművei esztétikai jellegzetességeik alapján is megosztották a lehetséges 

olvasótábort. Szintén Mäkelä említi, hogy a korszak kritikusai általában konzervatív 

nézőpontot tükröző realista stílusú, egységes látásmódú, középszerű alkotásoknak állították 

be az agrárepika regényeit. Ebből a megállapításból két fontos, a művek esztétikai 

sajátosságaiból kiinduló, egymással összefüggő következtetést vonhatunk le: az agrárepika 

írásművei bizonyos esetekben nem feleltek meg azoknak a minőségi kritériumoknak, 

amelyeket a szépirodalom hagyományos jegyein alapuló elvárási horizonttal rendelkező 

olvasó támasztott a művekkel szemben, következésképpen a vidékábrázolás olvasói 

elsősorban az átlagemberek köréből kerülhettek ki, és maguk a regények is a 

társadalomnak ezt a rétegét igyekezhettek megszólítani.
138

 Mäkelä az agrárepika 

regényeinek mint irodalmi fikcióknak a recepcióját sem tekinti problémamentesnek. 

Véleménye szerint az igényesebb szépirodalmi elvárások alapján mérlegelő befogadók 

kevesellték a regények fikciós megoldásait, míg az átlagolvasó esetében ennek pontosan az 

ellenkezője állhatott fenn.
139

 Az agrárepika alkotásainak korabeli megközelítésében tehát 

leegyszerűsítve legalább két nagyobb nézőpontot különíthetünk el: a vidék- és népábrázoló 

próza hagyományának szépirodalmi előzményeit ismerő olvasók elvárásait, valamint a 

specifikus elvárási horizonttal valószínűleg nem rendelkező, a regényeket 
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témaválasztásuknál fogva többé-kevésbé kompetens módon értelmező befogadók nézeteit. 

Az előbbi csoport leginkább az irodalmi fikció erőtlensége és a szépirodalmi megoldások 

tekintetében kritizálta az agrárepika regényeit, míg az utóbbi csoport tagjainak 

műértelmezéséhez egyes esetekben hiányzott a kellő kompetencia vagy éppen az irodalmi 

hagyomány ismerete. A recepció korabeli ambivalens jellege egyértelmű módon 

szemlélteti az irányzat megoldhatatlan dilemmáját: az agrárepika tulajdonképpen nem volt 

képes összeegyeztetni a dokumentáció és az irodalmi fikció alapjaiban ellentétes 

követelményeit, ebből kifolyólag az új középosztályhoz tartozó olvasói csoportok esetében 

sem tudta teljes mértékben elfogadtatni magát. 

Az olvasásszociológiai vizsgálatok inkább tovább bonyolítják a vidékábrázolás korabeli 

értelmezhetőségének a kérdését, mintsem hogy elősegítenék a tisztánlátást az agrárepika 

recepciójának a meghatározásában. A hetvenes évtized folyamán, a nagy társadalmi 

átalakulás során a finnek olvasási szokásaival is számos felmérés foglalkozott. A 

tudományos kutatásokból megállapítható, hogy az 1970-es évekre Finnországban egyre 

szélesebb körben terjedt el az olvasás, ennek megfelelően a vidék lakossága és az új városi 

középosztály tagjai is a korábbinál valamivel nagyobb mértékben olvastak.
140

 Úgy tűnik, 

hogy a nagy társadalmi átalakulás közvetve pozitív hatással volt az olvasás általánossá 

válásában, a városok népességnövekedése ugyanis az ipari termelés fejlődése mellett az 

oktatás egységesülését és színvonalának az emelkedését is elősegítette.
141

 Az olvasási kedv 

mérhető növekedése természetesen nem azt jelentette, hogy az egyes társadalmi csoportok 

nagyobb arányban olvasták a jobbára „nekik szánt” irodalmi alkotásokat: a hetvenes 

évtizedben végzett olvasásszociológiai felmérésekből kiderül, hogy a kor leginkább 

olvasott írói elsősorban nem az agrárepika képviselői közül kerültek ki,
142

 tekintve, hogy 

az 1970-es évek átlagembere jobbára szórakoztató irodalmat olvasott. Az új 

középosztályhoz tartozó átlagolvasónak a könnyedebb műfajok iránti érdeklődését többen 

is főleg a vidékről elvándorlók körülményeit jellemző problémás társadalmi helyzettel 
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magyarázták. A városba költözők tömegei kénytelenek voltak szakítani hagyományos 

életmódjukkal és értékrendjükkel, ugyanakkor nem rendelkeztek új társadalmi és kulturális 

státusszal és hozzá kötődő eszmeiséggel. Ilyen körülmények hatására azonosultak a 

fogyasztói ideológiát tükröző életmóddal és annak kulturális vetületével, a szórakoztató 

irodalommal.
143

 A finn átlagolvasó irodalmi ízlésének jellegzetességeit érdemes talán 

inkább a megváltozott életkörülményekből fakadó egzisztenciális tényezők 

figyelembevételével értelmezni. Ennek megfelelően a könnyű műfajok sikerüket főleg a 

problémamentes befogadásnak és az ebből adódó biztonságérzet kialakulásának 

köszönhették, azaz olyan tényezőknek, melyekre nagy szüksége lehetett a társadalmi 

átalakulás során saját identitását kereső átlagembernek.
144

 

Az agrárepika korabeli recepciójának modalitásait áttekintő fejezetrész összefoglalásaként 

megállapíthatjuk tehát, hogy az agrárepika és feltételezett, ideálisnak nevezhető olvasói 

között tulajdonképpen csak látszólag egyértelmű az összefüggés. Az agrárepika korabeli 

olvasóinak meghatározásánál első megközelítésben logikusnak tűnt az a feltevés, miszerint 

a vidékábrázoló próza kompetens befogadóit főleg a vidéken élők és az onnan elvándorlók 

körében igyekezett megtalálni. Ezt a feltételezést támaszthatta alá az irányzat regényeire 

jellemző sajátos tematikai preferenciának – a társadalmi változások pszichés aspektusait 

előtérbe helyező témaválasztásnak – a megállapítása is. Az agrárepika írói azonban 

elsősorban nem a vidékről származóknak írtak, ennek megfelelően nem is csak ők olvasták 

a regényeiket. Céljuk sem a vidékiek identitásának a megerősítése lehetett, mint ahogy 

nem is ilyen szempontból értelmezték műveiket. Megállapíthatjuk tehát, hogy az 

agrárepika alkotásai a vidéket átformáló nagy társadalmi átalakulás jellegzetességeinek a 

hagyomány perspektívájában történő ábrázolására és értelmezésére törekedtek anélkül, 

hogy meghatározott olvasóknak címezték volna írásműveiket. Az agrárepika szerteágazó 

motivációs tényezői (az irodalmi fikció és a dokumentáció együttes igénye) következtében 

egyébként sem számíthatott jól körülírható, zárt olvasói bázisra. 

Az előzőekben ismertetett olvasásszociológiai kutatások eredményei nagyrészt 

alátámasztják az agrárepika befogadói körének meghatározásával kapcsolatos dilemmákat. 

Bár a vizsgálatok adatai a vidékábrázoló próza szórványos ismeretére mutatnak rá, a 

felmérések megállapításaiból hiba lenne mégis egyértelműen arra következtetni, hogy az 

agrárepika a hetvenes évtized folyamán mellőzött és periferikus irányzat lett volna. Abból 

a megállapításból, miszerint az olvasásszociológiai felmérések nem bizonyítják a 
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vidékábrázolás általános népszerűségét, csak azt, az előzőekben is megfogalmazott 

következtetést vonhatjuk le, hogy az agrárepika regényei nem rendelkeztek széles és 

homogén összetételű olvasói bázissal. Ettől függetlenül a vidékábrázolás egyes művekre és 

írókra korlátozottan természetesen jelentős sikereket tudott elérni az 1970-es évek olvasói 

körében. 

Az agrárepika regényeinek feltételezett befogadóiról szóló elemzés végén – az irányzat 

egyes íróinak népszerűségét alátámasztandó – néhány megjegyzés erejéig ki kell térnünk 

Heikki Turunen műveinek sikerére és ismertségének lehetséges magyarázatára. Turunent 

tarthatjuk talán a legismertebb írónak a hetvenes évtized népábrázolói közül, az 1973-ban 

megjelent A Szélhámos (Simpauttaja) című regénye az agrárepika történetének egyik 

fontos állomása volt.
145

 Turunen viszonylagos sikerét nem elsősorban az agrárepikára 

jellemző tematikai megoldásoknak köszönhette, legalábbis erre következtethetünk az 

előzőekben kifejtett megállapításokból. Ismertségének magyarázatát tehát főképpen egyedi 

stílusában, abban a módban kereshetjük, ahogyan az agrárepika nézőpontjait érvényre tudta 

juttatni írásaiban. 

 

 

2.1.5 Az agrárepika értelmezésének problémái 

 

Az agrárepika írásműveinek értelmezése során a társadalmi realitások recepciója mellett az 

irányzat elkötelezettségére és szerepvállalására utaló jegyeket is figyelembe kell vennünk. 

Az agrárepika társadalmi szerepvállalásának, azaz tudatos társadalomformáló 

tevékenységének feltételezése szintén a hagyománnyal folytatott dialógusra, a 

vidékábrázolás tradicionális nézőpontú megközelítésére szolgál bizonyítékul. A finn 

irodalom társadalomformáló szerepéről alkotott elképzelések a XIX. századi hegeli-

snellmani esztétika meghatározásain alapultak: a nemzeti lelkületet kifejezésre juttató 

irodalomban az írónak elsősorban felvilágosító szerep jutott, azaz irodalmi 

tevékenységével is a nemzet ügyét kellett szolgálnia.
146

 Az irodalom stílusában realista, 

értékrendjében nemzeti felvilágosító irányvonala – a „Snellman-féle nemzeti irodalmi 

paradigma”
147

 – olyan erőteljesnek bizonyult, hogy hosszú évtizedekre rányomta bélyegét 

a finn irodalom szemléletmódjára. Ez a normatív ízlés és értékrend alapozta meg azt a 
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generációkon és különböző világnézeteken átívelő irodalmi tradíciót, melyet Raoul 

Palmgren nevezett el a finn irodalom „nagy irányelvének” (suuri linja).
148

 A XIX. század 

irodalomfelfogásának felvilágosító jellegéhez realista kifejezésmódú, erőteljes mimetikus 

ábrázolásmód társult, mely szintén hosszú ideig jellemezte a finn irodalmat. Az irodalom 

civilizációs, felvilágosító szerepével összefüggő törekvés – a valóság realista 

megörökítésének a hagyománya – a XX. század finn irodalomtörténete során számos 

alkalommal került előtérbe. Az irodalmi megújulásra utaló jegyek mellett az agrárepika 

alkotásait is részben ez a szemléletmód jellemezte.
149

 

Az 1970-es évek vidékábrázoló prózáját tehát egyértelműen a snellmani irodalomfelfogás 

örökösének tekinthetjük, hiszen a társadalmi változások hatásainak realista stílusú 

bemutatásával megfelelt a felvilágosító jellegű dokumentáció követelményeinek. Az 

irodalmi fikción felülkerekedő valóságábrázolás általában szoros összefüggésben állt a 

társadalmi háttérrel és az élettérként szolgáló környezettel, mindez az agrárepika 

regényeiben szimbolikus helyként, a városi értékrenddel szembenálló regionalizmusként 

jutott kifejezésre.
150

 A vidék és a város szellemi és földrajzi különbsége, a vidék 

metafizikai és erkölcsi elkülönülése mind annak az irodalmi toposznak – annak a locus 

amoenusnak – a modern kifejeződései voltak, amelyet a finn vidékábrázolás tradíciója és a 

snellmani normativitás hagyománya kínált fel az agrárepika számára. Az 1970-es évek 

vidékábrázoló prózája által újraértelmezett „ideális táj” (ideaalimaisema) fogalma a már 

említett kettőségre épített: a kultúra belső és a vele szemben álló periferikus, ugyanakkor 

eredetiséggel bíró külső övezetére. A finn nemzeti és kulturális identitás mindig is a 

perifériához kötődő elemekben látott lehetőséget a megerősödésre vagy megújulásra 

(példaként Karélia kultúrájának vagy a vidéki és az erdei életmódnak a felfedezését, majd 

kánonná emelkedését említhetjük)
151

, az agrárepika vidéki miliőjének a középpontba 

helyezése is ezt a szellemiséget követte és aktualizálta. A hetvenes évtized vidékábrázolása 

azonban természetesen nem rekedt meg a hagyományos „ideális táj” reprodukciójánál. Az 

agrárepika a finn irodalmi tradíció vidék-miliőjéről újabb olvasatot nyújtott a befogadók 

számára: magába olvasztotta és újraértelmezte a „megrekedt” (a társadalmi szerkezetében 

megkövesedett), a „kétpólusú” (a szembenálló entitásokat bemutató), valamint a 

                                                           
148

 Palmgren, Raoul: Suuri linja. Helsinki. 1948. 
149

 Vö. Niemi, Juhani: Kansalliskirjallisuudesta postmoderniin. Hämeenlinna. 1991. 140, 144-146.; Varpio, 

Yrjö: Kaunokirjallisuus ja kulttuuriperintö. Tampere. 1982. 86-89. 
150

 Vö. Mäkelä 1986a. 34. 
151

 Vö. Tarasti, Eero: Maiseman semiotiikasta. Helsinki. 1990. 154-168. 



54 
 

„dinamikus” (a szerteágazó társadalmi viszonyokat tükröző) miliő jellegzetességeit.
152

 Az 

agrárepika „ideális tája” ráadásul nem csak az említett kulturális visszacsatolás lehetőségét 

biztosította a regények és a befogadók számára: a vidék és a hozzá kapcsolódó szellemiség 

ábrázolása a finn olvasók értelmezésében mindig is egyet jelentett az eredetiség 

garanciájával
153

, így az agrárepika írásművei – pusztán témaválasztásuknak köszönhetően 

– eleve pozitív fogadtatásra számíthattak. 

A vidékábrázolás előzőekben ismertetett ideológiai-esztétikai kötődései vezettek az 

irányzat újbóli kettős megítéléséhez: az agrárepika számára egyfelől biztosították a szilárd 

hagyománytörténeti pozicionálást, ugyanakkor a legfőbb alapot szolgáltatták az ellene 

irányuló kritikáknak is. A regionalizmusban kicsúcsosodó snellmani örökség az 

agrárepikát ugyanis ízlésében és szemléletmódjában inkább a vidékábrázolás tradíciójához 

kötötte, ennek köszönhetően a regények részben továbbra is a történeti-pozitivista 

paradigma szellemiségének megfelelő nézőpontokat juttattak érvényre.
154

 

Az agrárepikával szemben támasztott további kritikai megjegyzések ismertetését 

megelőzően az irányzat írásműveinek tulajdonítható társadalmi és politikai szerepvállalás 

kérdéseiről is említést kell tenni. Általánosan elfogadott az a feltételezés, miszerint 

bizonyos történelmi helyzetekben az irodalmi tevékenység egyes csoportok politikai vagy 

egyéb érdekeit szolgálhatja. Ez a megállapítás az agrárepika esetében több szempontból is 

jogosan merülhet fel: a hetvenes évtized vidékábrázolása a társadalmi változásokra olyan, 

részben „faktuális”, részben „fiktív elbeszélésekkel” reagált, melyek képesek voltak egy új, 

személyes és nemzeti identitásformát közvetíteni az olvasók számára.
155

 Az agrárepika 

történeti-tényszerű és fiktív elemei egyaránt az identitás reprezentációs logikáját követték, 

azaz a társadalmi változások közepette olyan normatív szellemiséget igyekeztek 

felmutatni, melynek elfogadására a korabeli olvasó hajlandónak és alkalmasnak 

mutatkozott.
156

 A normativitás a regényekben kifejeződő regionalizmushoz kötődött: az 

„ideális táj” kijelölte az identitás történeti-faktuális kereteit, ugyanakkor a narráció fiktív 

elemeinek is teret engedett. 
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A témaválasztásban rejlő, az identitás esetleges normatív meghatározására törekvő 

jellegzetességeket akár a vidékábrázoló próza egyik implicit módon kifejeződő 

célkitűzésének is tekinthetjük. Az agrárepika reprezentációs igényének a felmerülése 

azonban egyéb, a vidékábrázoláshoz kötődő nyílt szerepvállalásnak a feltételezését is 

lehetővé teszi. Ennek megfelelően vizsgálhatjuk például a vidékábrázoló próza esetleges 

feladatvállalásának a kérdését, azt a jelentést, melyet a tudatos elköteleződés mellett a 

korabeli társadalmi és kulturális kontextus tulajdoníthatott az irányzatnak.
157

 Matti Mäkelä 

szerint az agrárepika esetében joggal merül fel az említett feladatvállalásnak, az irodalmi 

tevékenység szerepének a kérdése. Mäkelä úgy véli, hogy „a kollektív tapasztalatok 

bemutatásának etikai-morális feladata”, mely a finn irodalmi hagyományt általánosan 

jellemezte, az agrárepika szellemiségét is alapjaiban határozta meg.
158

 A hetvenes évtized 

vidékábrázoló prózája ennek alapján számos ponton hasonlóságot mutatott az ún. aktuális 

irodalom (ajankohtaiskirjallisuus) áramlatával, mely jobbára az 1960-as évek végének és 

az 1970-es évek elejének finn irodalmi életét jellemezte.
159

 A szóban forgó áramlatot nem 

alaptalanul kapcsolhatnánk össze az agrárepika irányzatával: az „aktuális irodalmat” olyan 

irodalmi ízlésnek vagy szellemiségnek nevezhetjük, mely – az agrárepikához hasonlóan – 

azokra a társadalmi és politikai feszültségekre igyekezett reagálni, amelyeknek egyúttal 

létezését is köszönhette. 

Természetesen túlzás lenne összemosni a vidékábrázoló próza és az „aktuális irodalom” 

áramlatának jól elkülönülő jellegzetességeit, bár el kell ismerni, hogy a szóban forgó két 

irodalmi jelenség részben azonos célkitűzésekkel rendelkezett (ezek közül minden 

bizonnyal a társadalmi érzékenységükből fakadó állásfoglalás igénye volt a 

legalapvetőbb).
160

 Nem szükséges azonban a szélsőséges és nem minden esetben jellemző 

jelenségekre fókuszálnunk, az agrárepikát ezek nélkül is közös alapra helyezhetjük a 

korszak egyéb irodalmi irányzataival. Elegendő abból, a vidékábrázoló prózára jellemző 

dokumentarista indíttatású irodalomfelfogásból kiindulnunk, mely az agrárepikával együtt 

a korszak finn irodalmát általánosan jellemezte. Az agrárepika tematikai sajátosságait és 

történeti szituáltságát tarthatjuk azoknak a tényezőknek, melyek az irányzat regényeitől 
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szinte megkövetelték a dokumentarista szemléletmódot. Elsősorban a korabeli társadalmi 

körülmények sarkallhatták arra a vidékábrázolást, hogy a pusztán történeti vagy fiktív 

ábrázolásmód helyett elsősorban a hagyomány és a jelen szituációja közötti közvetítésre 

törekedjen. Ebből a feladatvállalásból ered tehát a valóság – a hagyományos vidéki 

életmódot és identitást felszámoló folyamat – feldolgozásának az igénye, az a faktuális 

látásmód, amely az agrárepika regényeit kivétel nélkül jellemezte.
161

 

Az agrárepika korabeli kritikái elsősorban az irányzat említett intencionalitásával voltak 

összefüggésben, bár többen a regények realista stílusát is erősen kifogásolták. Az 1970-es 

években folyó (Veijo Meri és Erno Paasilinna által kezdeményezett) irodalmi vita 

természetesen nem csak az agrárepika regényeit marasztalta el. A kritika azonban több 

ponton is érintette a vidékábrázolás irányzatát: azon túl, hogy szót emelt az írásművekre 

jellemző hagyományos (nemzeti) realista stílus ellen, felrótta a regényeknek a 

témaválasztás terén tapasztalható beszűkülést és korszerűtlenséget is (többek között az 

egyes vidékekre jellemző életmódok ábrázolásának az érdektelenségét).
162

 Az agrárepikát 

azonban nem csak formai és tematikai jegyei miatt marasztalták el a kor kritikusai, sokan 

felvállalt szellemiségével, a regények által közvetített regionalizmussal sem értettek egyet: 

azok, akik a vidék életmódjának eltűnését a fejlődésből adódó természetes 

szükségszerűségnek tartották, az agrárepika írásműveinek hangvételét romantikusnak és 

érzelgősnek nevezték.
163

 A vidék miliőjét ugyanis nem valamiféle idilli, autentikus 

hangulatként, hanem beszűkült, a változások elől elzárkózó élettérként értelmezték, olyan 

önreferenciális helyként, mely nem volt képes szembenézni az elkerülhetetlen 

változásokkal. Ilyen értelmezésben az „ideális tájként” megjelenített vidék zárt klisévé vált 

az agrárepika regényeiben. 

A vidék kulisszaszerű ábrázolásának nemcsak a negatív, hanem az értelmezés során fellépő 

bizonyos pozitívnak nevezhető konnotációit is meglehetős kritikával fogadták a korszak 

irodalmárai. Mikko Lehtonen szerint a finnek képzeletében a vidék mindig is a városi 

nosztalgia által életre hívott pásztori idillként jelent meg, „a harmonikus élettér mitikus 
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 Vö. Mäkelä 1986a. 34-35, 106-110. Az agrárepika feladatvállalásáról szóló megállapítások nem pusztán a 

kritikusok és az irodalomtörténészek következtetései, a vidékábrázoló írók maguk is nyíltan felvállalták az 

irodalom társadalomformáló szerepéről vallott nézeteiket. Ezt talán magának Heikki Turunnenek a 

kijelentései példázzák a legszemléletesebb módon. Vö. Turunen, Heikki: Heikki Turunen felszólalása a 

joensuui Epika napokon. Joensuu. 1980. 34-41. 
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 Vö. Meri, Veijo: Henkinen ilmapiiri. Helsinki. 1978. 45-46, 52.; Tarkka, Pekka: Esipuhe. Helsinki. 1990. 

5. 
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 Vö. Sihvo, Hannes: Epiikkamme tänään. Joensuu. 1980. 5. 
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képeként”, melyből „retusálták” az összes nem odaillő zavaró tényezőt.
164

 Az agrárepika 

regényei – beteljesítve a vidékről kialakult klisészerű előzetes olvasói elvárásokat – 

pontosan ezt az idealizált képet erősítették a befogadókban. Bár az agrárepika 

dokumentációs szerepre törekedett, sok esetben mégsem tudott maradéktalanul megfelelni 

a hitelesség igényének; így közvetett módon járult hozzá a vidékről kialakult sztereotip kép 

fennmaradásához. 

Az agrárepikát elmarasztaló kritikák áttekintése során talán nem is elsősorban a 

vidékábrázolás regionalizmusának idilli megfogalmazódását vagy esetleges félrevezető 

hangulatiságát nehezményező megállapításokra kell helyeznünk a hangsúlyt, ezeknél 

sokkal fontosabbaknak tűnnek ugyanis a témaválasztás és a témaprezentáció 

anakronisztikus jellegére utaló megjegyzések. Bár a városokba költöző generáció hosszú 

ideig megőrizte identitásának kettősségét, a finn társadalmat átstrukturáló változások rövid 

idő alatt idejétmúlttá minősítették a hagyományos vidéki szellemiséget tükröző 

értékrendet.
165

 A korabeli vidékábrázolás viszont pontosan a szóban forgó agrár attitűdöt és 

annak átalakulását ábrázolta, következésképpen nem tudott továbblépni egy, a már saját 

korához, a hetvenes évtized realitásaihoz mérve is anakronisztikusnak ható szellemiség 

értelmezésén. Az agrárepika regényeiben a vidék életét és az egyes ember személyiségét 

befolyásoló változások dokumentációs célú, ugyanakkor nosztalgikus szemléletmódú 

bemutatása problematikussá tette az aktuális viszonyok valósághű ábrázolását, így a 

vidékábrázoló próza nem feltétlenül mutatkozott alkalmasnak arra, hogy a befogadók 

értelmezésében feloldja a kor megváltozott értékrendjéből fakadó ellentmondásokat. 

Az agrárepika problematikusságára utaló, előzőekben ismertetett nézőpontok már az 1970-

es évek kritikáiban is szinte kivétel nélkül felbukkantak. Az évtized második felében 

nyilvánvalónak tűnt, hogy a vidékábrázolás áramlata zsákutcába jutott, kiüresedett a 

standardizálttá és klisészerűvé vált formai és tematikai eszközök használatának 

köszönhetően.
166

 A vidékábrázolás áramlatának általánosan elismert, a kortársak által is 

nagyra tartott alakját, Heikki Turunent is számos kritika érte: a regényeiben kifejeződő 

regionalizmusát patetikusnak és ellentmondásosnak bélyegezték, az agrárepikára 
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 Lehtonen nem kimondottan a hetvenes évek szemléletmódjáról beszél, de megállapításait általánosan 

igaznak tekinthetjük a XX. század második felének finn társadalma esetében. A modernizációs 

folyamatokkal kezdett kialakulni a finnek gondolkodására részben jellemző idealizált vidékkép (ennek 

továbbélése egyébként napjainkban is megfigyelhető). Vö. Lehtonen 2004. 63. 
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 Vö. Karkama 1985a. 28. 
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 Vö. Karonen 1976. 25. 
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általánosan jellemző hagyományos realista stílust pedig vérszegénynek találták az ő művei 

esetében is.
167

 

A hetvenes évtized vidékábrázoló prózájának tárgyalása során véleményem szerint 

mégsem tűnik indokoltnak felnagyítani az előzőekben ismertetett problémás szempontokat 

és a korabeli kritikákat. Egyrészről el kell ismernünk, hogy az agrárepika valóban sem 

formai, sem tematikai szempontból nem törekedett az irodalom kifejezésmódjainak vagy 

szellemiségének a megújítására, inkább a nemzeti irodalom kánonjának normatív jellegét 

örökítette tovább a regényekben. Másrészről azonban nem feledkezhetünk meg az 

agrárepika egyértelműen előremutató integratív funkciójáról sem, arról a képességéről, 

amelynek köszönhetően az irodalmi hagyományt jól felismerhető pretextusokra 

támaszkodva, aktualizált formában jelenítette meg az 1970-es évek finn irodalmában. 

Ráadásul a korszak társadalmi történéseinek regényekben kifejeződő olvasatával az 

agrárepika tulajdonképpen a korabeli befogadókat is foglalkoztató jelenségeket igazolta 

vissza, azaz – az irodalom elméleti elvárásain felül – sikerült a gyakorlatban is 

megvalósítania a műalkotás recepciója és az élettapasztalat között feltételezhető, 

kívánatosnak tartott hermeneutikai egységet. 

Végül fontosnak tartanám felhívni a figyelmet arra, hogy az irodalmi szövegek 

befogadásának recepcióesztétikai indíttatású vizsgálata során minden esetben a személyes 

nézőpont megragadására érdemes hangsúlyt fektetnünk. A recepció szubjektív 

természetének az elismerésével elkerülhetővé válik ugyanis annak az egyoldalú 

szemléletmódnak az alkalmazása, amely túlzott mértékben támaszkodna a korabeli, 

esetenként kollektív jellegű (irodalom)szociológiai kutatások eredményeire. Amennyiben 

tehát arra törekszünk, hogy rávilágítsunk az egyes műveknek a személyes értelmezésekben 

megjelenő fontosságára és sikerére, abban az esetben másodlagos tényezővé válnak 

például azok a megállapítások, amelyek az agrárepika regényeinek viszonylag alacsony 

olvasottságára vagy anakronisztikus szemléletmódjára vonatkoznak. 
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 Vö. Tarkka 1990a. 7.; Karkama, Pertti: Piirteitä suomalaisen nykyromaanin ihmiskuvasta. Helsinki. 1988. 
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2.2 Heikki Turunen A Kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän kylä) című regénye 

 

2.2.1 A regény szimbolikus helyének, idejének és szereplőinek értelmezése 

 

Heikki Turunen 1976-ban megjelent A Kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän kylä) című 

regényének elemzésével átfogó képet kaphatunk az agrárepika irányzatának jellegzetes 

elemeiről. Turunen művét mind dramaturgiája, mind tematikai és stilisztikai elemei alapján 

a hetvenes évtizedig meghatározó jelentőséggel bíró vidékábrázoló próza szimbolikus, 

összegző jellegű alkotásának tekinthetjük. A mű szereplői és cselekményének bizonyos 

fordulatai a korabeli olvasó feltételezett elvárásait nagymértékben képesek voltak 

visszaigazolni. A regény főszereplője, a családjával Svédországba kivándorolt Pekka 

Oinonen és finnországi szülőfalujának, az észak-karéliai Jerusalemnek a figurái többé-

kevésbé szokványos szereplőknek tűnhettek az agrárepika egyéb alkotásait is ismerő 

olvasók számára. A mű cselekményének színhelye, az erőteljes társadalmi változások 

nyomait magán viselő falu és a hozzá kapcsolódó aktuális miliő szintén összhangban 

állhatott a befogadók olvasmányélményeivel. Ugyanez mondható el a regény cselekményét 

meghatározó alapfeszültségről is: a múlt szellemisége és a jelen életmódja között feltáruló 

ellentétek, a főszereplőt elmélkedésre és cselekvésre késztető, feloldhatatlannak tűnő 

ellentmondások megfogalmazása alapvonásaiban ugyancsak rokonságot mutattak az 

irányzat korábbi írásműveivel. Mindezen egyezések ellenére Turunen regénye mégis képes 

volt új irányt kijelölni az agrárepika hagyománya számára. A Kőgörgető faluja című 

regényben felfedezhető innovatív jegyekről részben az itt következő elemzésemben, 

részben a dolgozat utolsó, az irodalmi paradigmaváltás jelenségeit tárgyaló fejezetében 

teszek említést. 

 

 

2.2.2 A regény helyszínével összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Turunen regényének cselekménye számára Finnországon belül olyan területet választott (a 

kelet-finnországi Észak-Karélia tájegységét), amely a korszak nagy társadalmi 

átalakulásának a legsúlyosabb következményeit volt kénytelen elszenvedni. Az ország 

keleti területeit az 1960-as évektől két negatív jelenség – a főleg az ipari központokat 
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megcélzó migráció és a jobbára Svédországba irányuló emigráció
168

 – is sújtotta, ennek a 

folyamatnak a szándékoltan explicit értelmezését szolgáltatja az író a cselekmény 

helyszínének célzatos megválasztásával és a hely korabeli légköréhez szorosan kapcsolódó 

emberi sorsoknak (elsősorban a főszereplő életútjának) az ábrázolásával. 

Az aktuális társadalmi változások és a főszereplő gondolataiban idillinek feltüntetett vidéki 

életforma közötti törés hangsúlyozásának köszönhetően a regény cselekményének 

helyszínéül szolgáló falu a műben olykor programszerű, szinte didaktikus értelmezést 

kapott. A kelet-finnországi Jerusalemet a regény jelenének, a hetvenes éveknek tipikus, 

sorvadó falujaként írta le Turunen: 

 

„A faluközpontot erdőmunkások és nyugdíjasok néhány faháza, a felszámolt 

iskola, a pálinkakimérés miatt bezárt kocsma, a megszűnt szövetkezeti bolt és 

az a kis falusi közért alkotta, amelynek tulajdonosa már kész síremlékkel és 

megvásárolt sírhellyel rendelkezett Sihkajában.”
169

 

 

A faluképet a hagyományos, valamikor virágzó gazdálkodás pusztulásra ítélt szimbólumai 

határozzák meg: Pekka lépten-nyomon elhagyott épületekkel és a gazdákat sújtó, a 

földterületek parlagon hagyását elrendelő törvény következtében elhanyagolt és elvadult 

szántóföldekkel találkozik. Jerusalem társadalmi átalakulással összefüggő problémáit a 

regényben szemléletesen példázza Huohvainennek, a falu boltosának ünnepi beszéde. A 

beszéd elhangzásához kötődő esemény és helyszíne is szimbolikusnak nevezhető: a bezárt 

iskolaépületben megrendezésre kerülő lakodalom, melynek során a falu két fiatalja a 

gyarapodás örömteli reményében köti össze életét, miközben mindenki tisztában van azzal, 

hogy a menyasszonynak nem lehet gyermeke. Huohvainen szavain keresztül Turunen a 

vidéken élők óriási csalódására és reményvesztettségére igyekszik rávilágítani: 

 

„Gondoltuk-e volna akkor, hogy az iskola kapuján kilépő, táskát cipelő 

kisfiaink és copfos kislányaink egy napon itt hagynak minket egyedül 

megöregedni, és munkájukat idegen városok vagy akár idegen országok 

gyarapodására fogják fordítani? Elhittük-e volna mi akkor, hogy egyszer 

nemcsak a fiatalságunkat veszik el tőlünk, hanem erdeinket és földjeinket is, 
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 Vö. Vartiainen 1979. 29. 
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 „Keskustassa muutamia metsätyömiesten ja eläkeläisten mökkejä, lakkautettu kansakoulu, viinanmyynnin 

takia suljettu baari, toimintansa lopettanut osuuskauppa ja pieni kyläkauppa, jonka omistajilla oli jo varattuna 

hiottu kivi ja hautapaikka Sihkajassa.” Turunen, Heikki: Kivenpyörittäjän kylä. Porvoo. 1976. 75. A 

regényből vett idézeteket saját fordításaimban közlöm. 
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azokról a tetőgerendákról nem is beszélve, amelyek alatt a munka tiszteletére 

és az élet szeretetére tanítottuk őket?”
170

 

 

A társadalmi körülmények megváltozásával összefüggő kilátástalan helyzetre utal a falu 

nevének célzatos megválasztása is. A Jerusalem elnevezés egyértelmű bibliai 

inspirációjának köszönhetően eleve kijelöli az értelmezés kiindulópontját (elég a 

Jeruzsálem bukásáról szóló próféciákra vagy Krisztus kereszthalálának a helyszínére 

gondolnunk), így a regényben a szereplők és az elbeszélő utalásain túl, magának a falu 

nevének asszociatív megközelítéséhez a vidéki értékrend és életforma szükségszerű 

pusztulása társul. Bár a regény több pontján is felbukkanó erőteljes bibliai párhuzamokból 

a mű vallásos szemléletmódjára következtethetnénk, Turunen regényének cselekményét 

nem a keresztény hit kontextusába kívánta belehelyezni a falu nevének megválasztásával. 

A pogány szent helyek (Hiidensalo, Ylisenjärvi) szomszédságában fekvő regénybeli 

Jerusalem a bibliai párhuzamok mellett magában foglalja az ősi hitvilágra utaló elemeket 

is, így megállapíthatjuk, hogy Turunen minden bizonnyal egy többsíkú, kulturális 

konnotációkat ébresztő misztikus alaphangulat megteremtése céljából folyamodott a 

különféle hitvilágokra utaló elnevezésekhez. 

 

 

2.2.3 A regényszereplők szimbolikus szerepeivel összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Turunen szóban forgó regényének szereplőivel kapcsolatban gyakorta megfogalmazódik a 

mesének, a misztikának, ugyanakkor a hétköznapiságnak és a dokumentáció igényének az 

együttes megjelenése. A Kőgörgető faluja jellegzetes figurái kivétel nélkül ilyen, többsíkú 

értelmezést válthattak ki az olvasókból: a szereplők részben a „félmitikus múlt”, részben a 

jelenkor szellemiségének megfelelően ősfinn, ugyanakkor átlagos, vidéken élő emberek 

személyiségjegyeivel rendelkeznek.
171

 A regényszereplők szándékosan anakronisztikus 

identitásképe átgondolt írói szándékot feltételez. A részben mitikus és meseszerű, részben 

valóságosnak tűnő és nagyon is emberi vonásokkal rendelkező karakterek a 

helyzetkomikum különféle megnyilvánulásaiban humoros, az antihősökre jellemző 
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 „Olisimmeko me silloin uskoneet, että tuosta portista kulkeneet pienet reppuselkäpoikamme ja 

lettipäätyttömme jättäisivät jonain päivänä meität tänne yksinään vanhenemaan ja antaisivat työpanoksensa 

vieraitten kaupunkien, jopa vieraitten maitten hyväksi? Oltaisiinko myö silloin uskottu että joskus meiltä 

viijään ei vain nuorisomme, vaan myös metsämme ja peltomme, eikä vain niitä vaan jopa ne hirret joiten alla 

me opetimme heitä kunnioittamaan työtä ja rakastamaan elämää?” Uo. 269. 
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 Vö. Tarkka, Pekka: Heikki Turunen. Helsinki. 1990. 208. 
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összképet közvetítenek magukról az olvasók felé.
172

 Turunen tehát a humor segítségével 

igyekszik csillapítani a társadalmi változások kritikai megközelítését, ugyanakkor a 

szórakoztatónak tűnő könnyedebb szemléletmód hátterében még inkább érezhetővé válik a 

korabeli finn szellemiséget tükröző ironikus önértelmezés. 

A látszólag ellentmondásos humoros, mitikus és realisztikus elemek elsősorban a regény 

három központi szereplőjének a megformálásában – a Kőgörgető, Eljas és a főszereplőnek 

tekinthető Pekka figurájában – jutnak kifejezésre. A Kőgörgető (Kivenpyörittäjä) 

személyisége esetében, bár ő a falu bolondja, mégsem a komikus jegyek dominálnak. 

Éppen ellenkezőleg, betegsége főleg egy tragikus eseménynek (öccse halálának) és az 

emiatt érzett lelkiismeret-furdalásnak a következménye, ráadásul beszámíthatatlansága – és 

az ebből formálódó „bolond” státusa – inkább allegorikus, mintsem komikus olvasatot nyer 

a befogadás folyamán. A Kőgörgető személyisége és a vidék helyzete közötti párhuzamra 

maga az író is egyértelmű utalást tesz az elbeszélés során: 

 

„(…) magányos kószálása a faluban szinte fokozta a Jerusalemre és környékére 

telepedő idegenség és teljes elhagyatottság érzetét.”
173

 

 

Hannes Sihvo említi, hogy a finn irodalomban az őrültség ábrázolása és a „falu bolondja” 

(kylähullu) figurája komoly tradíciókkal rendelkezik. Véleménye szerint elsősorban Pentti 

Haanpää, Väinö Linna és Veijo Meri írásaiban, illetve a finn irodalom nagy 

klasszikusának, Aleksis Kivinek a műveiben léptek színre azok, az őrültség különféle 

válfajait megtestesítő karakterek, amelyek akár Turunen Kőgörgető figurájának a 

megalkotásához is alapot szolgáltattak.
174

 Az írásművekben felbukkanó „bolondok” között 

a „falu bolondjának” ábrázolása esetében is említhetünk irodalomtörténeti előzményeket. 

Elegendő talán Väinö Linna A sarkcsillag alatt (Täällä Pohjantähden alla, 1959, 60, 62) 

című trilógiájának Susi-Kustaa figurájára hivatkozni ahhoz, hogy előképet találjunk 

Turunen Kőgörgetője számára. A „falu bolondja” irodalmi szerepének értelmezésében az 

őrültség mellé szinte kivétel nélkül társult a dolgok tisztánlátásának a képessége is, így a 

bolond mindig egyúttal a „nép bölcse” (kansanviisas kylähullu) szerepében jelent meg az 

irodalmi alkotásokban. A beszámíthatatlanságnak és a józan észnek a „falu bolondjában” 

megtestesülő fogalmi ellentétpárja irodalmi tradícióként továbböröklődött az agrárepika 
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 „(…) sen yksinäinen kulkeminen kyläkuvassa oli ikäänkuin korostanut jerusalemilaismaisemaan 

valahtanutta outouden ja lopullisen autioitumisen vaikutelmaa.” Turunen 1976. 106. 
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 Vö. Sihvo, Hannes: Hullun kirjoissa. Joensuu. 1988. 176, 182. Sihvo a finn irodalomban felbukkanó 

„bolondokat” hét nagyobb csoportba sorolja. Vö. Sihvo uo. 188-192. 
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regényeiben is. Az irányzat írásműveiben felbukkanó „falu bolondja” általában egy, a 

„szuperkultúra világában” „megkésett helyi identitással rendelkező személy”, aki számos 

regény esetében „hősként, egyfajta utolsó alternatívaként jelenik meg a falvakban élők 

identitásának szertefoszlása közepette”.
175

 Turunen Kőgörgetője esetében azonban egy 

részben újraértelmezett (vagy inkább szó szerint értelmezett) „falu bolondja” figurával 

találkozik az olvasó, tekintve, hogy a regény Kőgörgetője valóban beteg, beszámíthatatlan 

személy. Bár markáns személyiség, a változásoknak mégis inkább csak passzív 

elszenvedője, az irodalmi tradíció által hozzárendelődő bölcsességet csak a figura erőteljes 

misztifikációja sejteti. Eljas, a Kőgörgető apja – akit inkább tekinthet az olvasó a „falu 

bölcsének” – meseszerű, mitologizáló történetet teremt a figura számára: köve, amit 

folyton maga előtt görget, az égből hullott alá, közepe arany, és óriási tudást rejt magában. 

Bár a mondaszerű elemeknek köszönhetően a lelkileg és szellemileg sérült szereplő 

titokzatos és ősi tudással rendelkező személyiséggé válik a regényben, az olvasó mégis 

inkább csak szimbólumként, összetett allegóriaként tudja értelmezni a Kőgörgető figuráját: 

a regény „bolondja” az őt és a cselekményt irányító eseményeket nem képes befolyásolni, 

bölcsességet is csak a szereplők és az irodalmi hagyományt ismerő olvasók tulajdonítanak 

neki. 

A Kőgörgető rejtélyes személyiségét további, természetfeletti dimenzióval árnyalják a már 

említett – egyéb regényszereplők esetében is felbukkanó – bibliai utalások. A Kőgörgető 

figurája mind megjelenése („isten kinézetű férfi”
176

), mind belső tulajdonságai (az őrültség 

és a zsenialitás misztikus összefüggése) alapján erőteljes keresztény és általában véve 

transzcendens jelleget hordoz magában. A primitív természeti és az isteni erőnek, a 

céltudatos és az értelmetlen tevékenységnek, a szellemi tehetetlenségnek és a 

természetfeletti tudás birtoklásának a látszólag ellentmondásos egységére, azaz a 

regényszereplő bibliai konnotációkkal és szándékosan végletes tulajdonságokkal 

rendelkező személyiségére számos kritika hívta már fel a figyelmet.
177

 A Kőgörgető 

karakterének többsíkú értelmezhetősége a feltételezett olvasói intencióval összhangban 

szintén a regényszereplő szimbolikus olvasatát támaszthatta alá, ebből következik, hogy a 

korabeli befogadók elsősorban allegorikus funkciót tulajdoníthattak a Kőgörgető 

alakjának. 
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 Vö. Tarkka, Pekka: Sydänmaan koti-ikävä. Helsinki. 1984. 211, 213; Tarkka 1990b. 209. 



64 
 

Eljas, a falu öregje több szempontból is hasonlóságot mutat fia, a Kőgörgető figurájával. 

Eljas, vagy más néven a Tarisznyás apó (Konttiukko) (a megnevezés a folyton mozgásban 

levő, az egyes regényszereplők nézőpontjához kötődő ábrázolás alapján váltakozik) a 

regény főszereplője, Pekka számára a vidéki szellemiségben megfogalmazódó finnség 

múltjának és jelenének képviselőjévé válik. Őt tekinthetnénk a falu igazi bölcsének, az ősi 

énekmondók tudását továbbörökítő tanítónak, ugyanakkor Eljas személyiségével 

kapcsolatban meglehetősen ambivalens jegyek merülnek fel a regény folyamán: az írói 

utalásokból az olvasó megtudhatja, hogy Eljasnak is van némi szerepe a Kőgörgető lelki és 

szellemi állapotának kialakulásában, ráadásul az öreg nemcsak a vidék múltbeli, idealizált 

értékrendjének, hanem a falu jelenének, a beletörődésnek és a tehetetlenségnek is a 

szimbolikus alakjává válik. Eljas ellentmondásosságát így foglalja össze Heino, a regény 

egyik, az öreget mesterének és példaképének tartó szereplője: 

 

„Minden, amit kézzelfogható valóságnak hinnénk azzal az emberrel 

kapcsolatban, elveszni látszik a szerteágazó meséiben. Ő egy önző anarchista, a 

barlangrajzok rossz korba született alkotója, a mások harcai révén felszabadult 

zsellér, aki szállongó pihéket hajkurász azon a földdarabon, ahol házat kellene 

építenie a családja számára.”
178

 

 

Eljas tehát rendelkezik azzal az ősi bölcsességgel, ami személyiségét természetfeletti 

kvalitásokkal ruházza fel, ugyanakkor az általa képviselt értékrendet és a hozzá kapcsolódó 

életvitelt a regény egyes szereplői öncélú vagy egyenesen felesleges tevékenységként ítélik 

meg. Ezekből a megállapításokból kiindulva az olvasó akár Eljas részben misztikus, 

részben komikus figurájához is hozzárendelheti a korábban tárgyalt „falu bolondjának”, a 

hóbortos bölcsnek a szerepét. Könnyen arra a következtetésre juthatunk tehát, hogy 

Turunen egyáltalán nem törekedett arra, hogy a vidékábrázolás egyes kanonizált 

típusszereplőit klisészerűen jelenítse meg a regényében: a Kőgörgető és Eljas figurái 

egyaránt tartalmaznak a „falu bolondjának” irodalmi tradíciójára utaló elemeket, 

ugyanakkor személyiségük árnyaltsága igencsak megnehezíti egyértelmű kategóriákba 

történő besorolásukat. 

Eljas alakjának megformálásában az író – a Kőgörgető figurájához hasonlóan – 

szándékosan vegyítette a keresztény és a népi kultúra különféle elemeit. A vallás nyújtotta 
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 „Siinä miehessä kaikki asiallinen tuntuu hukkuvan monimielisiin tarinoihin. Hän on itsekeskeinen 
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transzcendens dimenzió, továbbá a Kalevala irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozású 

kontextuális (Eljas meséiben és verseiben történő) megjelenítése az ősi mondák sejtelmes 

és misztikus hangulatát és ezzel összefüggésben a megkérdőjelezhetetlen igazságtartalom 

látszatát kölcsönzik a szereplőknek és a regény által közvetített tartalomnak. Turunen 

azonban számos esetben az agrárepika tematikájának hangsúlyosabb és árnyaltabb 

megragadásán túl a regényszereplők szintjén többre, az emberi viszonylatok érzékletesebb 

kifejezésére is felhasználta a szóban forgó elemeket. A vallásos utalások asszociatív 

jellegét legszemléletesebb módon talán a Kőgörgető és Eljas viszonyának implicit 

megragadásában alkalmazta az író. A regény eleve egy erőteljes és nyilvánvaló bibliai 

utalással kezdődik, az elbeszélés helyeként szolgáló, Jerusalembe vezető úton felbukkanó, 

isten kinézetű Kőgörgetőnek a bemutatásával. Az olvasó számára több szempontból is 

megalapozottnak tűnhet a Kőgörgető Jézussal történő azonosítása: a regényszereplő kövét 

a keresztnek megfelelő szimbólumként értelmezheti, a vallásos misztikával színezett két 

figura kapcsolatát (Eljas és a Kőgörgető viszonyát) pedig akár a keresztény Istennek, az 

Atyának és a Fiúnak regénybeli, profán leképeződésének is tekintheti. 

A regény főszereplőjének, Pekka Oinonennek a figurájában Turunen a szülőfalujába és 

hazájába hazalátogató finn átlagember érzelmeit és gondolatait igyekezett megfogalmazni. 

A korabeli befogadók számos ponton megfelelést találhattak előzetes olvasói elvárásaik és 

a főszereplő által képviselt szellemiség között. A családjával Svédországba kivándorolt 

Pekka az agrárepika regényeiből általánosan ismert figuraként a finn irodalmi tradícióra 

történő visszacsatolás élményét biztosította a befogadók számára, ráadásul a korabeli 

értelmezést jelentősen megkönnyíthette az az életszerű szemléletmód, amely a főszereplő 

megformálásának társadalmi érzékenységében jutott kifejezésre. Pekka ugyanis annak a 

(fejezet elején, a finn társadalmi jelenségek bemutatása során már ismertetett
179

) harmadik 

nemzedéknek a regénybeli képviselője, amely a vidéken eltöltött gyermekkor után a 

gazdasági és a társadalmi változások következtében végérvényesen a városok elidegenítő 

légkörébe került, és a külső körülmények hatására korábbi értékrendjének felülbírálására 

kényszerült. A főszereplő szemléletesen képviseli a társadalmi akkulturáció folyamatának 

sajátos problémáját
180

, azt (a korábban már szintén tárgyalt
181

) jellegzetes, kifejezetten a 

hatvanas és a hetvenes évtizedek finn társadalmára jellemző szellemi légkört, amelyet a 

korszak kutatói a „társadalmi törés kultúrájaként” (murroskulttuuri) definiáltak. Pekka – és 
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a regényben levelek formájában megjelenő, gondolatain keresztül körvonalazódó 

unokatestvér, Heino – esetében a társadalmi változások valóságos hatásai (a faluból történő 

elvándorlás és ennek következményei) egy erőteljes ideológiai hátterű szellemi értékrend 

alapján kerülnek ismertetésre. A két abszolutizált, egymással szembenálló entitás – a 

városi és a falusi életmód – közti súrlódás a vidék elkülönböződése és eszmeiségében 

megfogalmazódó idealizálása felől megvilágítva jelenik meg Pekka (és Heino) nézeteiben. 

A főszereplő Pekka által autentikusnak és követendőnek tartott értékrendet a vidék 

erkölcsiségének és bölcsességének szimbólumává emelkedő Eljas, illetve általában a 

faluban élők képviselik. 

A Kőgörgető faluja című regény és a vidékábrázoló próza egyéb írásműveinek az 

elemzésével megállapíthatjuk tehát, hogy az agrárepika alkotásai a korabeli 

közvélekedésnek megfelelően igyekeztek megfogalmazni és felerősíteni a társadalmi 

átalakulás kulturális vetületében kialakult meggyőződéseket: a pozitív értékrendet a vidéki 

miliőhöz rendelték hozzá, míg a negatív jegyeket elsősorban az urbanizáció és a 

kivándorlás káros hatásainak tulajdonították. Hasonló írói látásmóddal találkozhatunk tehát 

A Kőgörgető faluja esetében is, ahol Pekka pszichés és egzisztenciális problémáit 

elsősorban szülőfalujának és hazájának elhagyása okozza. A regényszereplő Huohvainen a 

már idézett esküvői beszédében tesz említést a városok kizsákmányoló törekvéseiről és a 

vidéken élők iránti hálátlanságáról.
182

 Szavai – sztereotip és szándékosan elnagyolt módon 

– a korabeli közvélekedés végletesen kétpólusú megítéléséről adnak számot. A gazdasági 

problémák elől az emigrációba menekülő finnek nehézségei miatt az átlagemberek szintén 

a nagy társadalmi átalakulást hibáztatták. Az elsősorban Svédország felé irányuló 

kivándorlás a regényben (és a valóságban is) a svéd nemzet iránti erőteljes ellenszenv 

formájában jutott kifejezésre. Az agrárepika írásműveiben rendszerint felbukkant a svéd 

rendszámú autóval szülőfalujába hazalátogató kivándorolt finn figurája; Turunen 

regényének elején látszólag Pekka is ezt a szerepet tölti be. A Svédországban jobb anyagi 

körülmények között élő, hazájukba csak nyaralás és rokonlátogatás céljából visszatérő 

finnek részben irigységet, részben megvetést váltottak ki a honfitársaikból. A regényben 

ezeket az elfojtott indulatokat fogalmazza meg a Pekkára támadó Arttu.
183

 A 

szülőhelyükhöz és hazájukhoz ragaszkodók gúnyos véleményét összefoglaló Arttu szavait 

azonban Pekka nem veszi igaztalan sértésnek: a regény főszereplője egyetért a keserű 

gondolatokkal, mivel távol áll tőle a képmutató hivalkodás. Éppen ellenkezőleg, Pekka – a 
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többi kivándorlóhoz hasonlóan – számos lelki eredetű problémával küzd, az idegen 

környezet okozta pszichés torzulásokat személyes tapasztalatai alapján foglalja össze: 

 

„Pekkának kötelessége lett volna mindenki számára jól hallhatóan arról a kelet-

Finnországból származó lányról mesélni, aki Boråsban fél év alatt súlyának a 

másfélszeresére hízott, miután élelmiszerboltokban igyekezett megvásárolni 

magának azt, amit embertársi kapcsolataitól nem kaphatott meg, vagy arról a 

Rovaniemiből jött fiatalról, akit nyomorúságos kis lakásában szétlőtt fejjel, 

egyik kezében pisztollyal, a másikban egy spermától nedves harisnyával 

találtak meg. Nem lenne szabad úgy elhagynia Finnországot, hogy senkinek 

sem beszél a többműszakos munkától, az alsóbbrendűség folytonos érzésétől és 

a csalódottságtól önszántukból megnyomorodott csomagolómunkásokról, 

kohászokról, fonodai dolgozókról, akik jólfésülten és divatosan szabott 

ruháikban, arcukon a teljes elégedettség látszatával ülnek a whiskys poharuk 

előtt a stockholmi éjszakai bárok pultjainál, ugyanis a világ csúcsán érzik 

magukat azáltal, hogy Európa legfejlettebb államának a fővárosában élnek. 

(…) Vagy a szomszéd házban lakó savói öreg néniről, aki a stílusos, skandináv 

külvárosi hölgyek szemében különcként, beteges némaságba burkolózva 

ücsörgött egy teljes éven keresztül, amíg a született svéd harisnyáspippiktől 

félrehúzódó, rémisztően sápadtan és felnőttesen komoly ábrázattal, ugyanolyan 

síri csöndben játszó lányunokájára vigyázott. Pekka egészen hétköznapi 

módon, a beletörődés hangján mesélhetett volna Ritvának arról a textilgyárban 

dolgozó bizonyos Railiról, aki lelkesen beszélt a táppénzéről, a felmondási 

védettségéről, valamint a svédek egészségesebb táplálkozási szokásairól és 

józan gondolkodásmódjáról, ugyanakkor súlyos ideggyengeségtől és 

kényszerképzetektől szenvedett, mivel arra kényszerült, hogy bizonyos 

dolgokat ugyanazon a nyelven fejezzen ki, amelyen vérző szemgödrű apja 

imádkozott 1939 januárjában Kuhmo hómezején, amikor szemét egy gránát 

vitte ki.”
184

 

 

Pekka személyisége és gondolatai mögött ezúttal is az író tisztán körvonalazódó 

célzatosságát fedezheti fel az olvasó. A főszereplő figurájában megrajzolt embertípus és 
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 „Pekan velvollisuus olisi ollut kertoa kaikille suureen ääneen itäsuomalaistytöstä, joka puolessa vuodessa 

lihoi Boråsissa puolet entisestä painostaan yritettyään saada ruokakaupoista ostamalla sitä mitä vaille se oli 

ihmisten kanssa jäänyt, tai rovaniemeläisnuorukaisesta, joka oli löydetty asuntokopperostaan pää hajalla, 

toisessa kädessään pistooli ja toisessa spermainen sukka. Hänellä ei olisi ollut lupa lähteä Suomesta 

kertomatta kenellekään monivuorotyön, jatkuvan alemmudentunteen ja turhautumisen autuaasti 

vammauttamista pakkaajista, metallimiehistä, kehräämötyöläisistä, jotka istuvat tukholmalaisyökerhojen 

baareissa viskilasi edessään, föönitukkaisina ja hyvinleikatuissa puvuissaan täydellisen itseriittoisen 

näköisinä koska olettavat olevansa maailman huipulla asuessaan Euroopan kehittyneimmän maan 

pääkaupungissa. (…) Tai naapurirapun savolaismummosta, joka istui sairaalloisen äänettömänä kokonaisen 

vuoden ajan tyylikkäiden skandinaavisten lähiörouvien kummana vahtimassa pojantytärtään, joka leikki 

riikinruotsalaisista peppipitkätossuista syrjässä yhtä aavemaisen äänettömänä, ilmeissään jotain 

vavahduttavan kalpeaa ja aikuismaista. Aivan tavallinen ilme kasvoillaan ja raukein äänin Pekka olisi voinut 

ruveta kertomaan Ritvalle yhdestä puuvillatehtaan Railista, joka puhui haltioituneena sairauspäivärahastaan 

ja ruotsalaisten terveellisemmistä ruokailutottumuksista ja niiden älyllisestä viileydestä, mutta kärsi vakavista 

neurooseista ja pakkomielteista, koska joutui pakosta ilmaisemaan asioita sillä samalla kielellä, jolla hänen 

isänsä oli rukoillut kranaatin jäljiltä ammottavin silmakuopin Kuhmon hangissa tammikuussa 1939.” Uo. 

145-146. 
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életút, illetve az általa megfogalmazott gondolatok a hétköznapok jelenségeiből 

táplálkoztak, következésképpen a hetvenes évek finn átlagembere számára kivétel nélkül 

felismerhetők és értelmezhetők voltak. Az aktuális jelenségeket tükröző 

regényszereplőknek természetesen realista megformálású és viszonylag könnyen 

beazonosítható karaktereknek kellett lenniük ahhoz, hogy az írásmű az agrárepika által 

fontosnak tartott hitelesség követelményének megfelelhessen. Mivel Pekka figurája 

alapvetően rendelkezik az előzőekben ismertetett jegyekkel, ezért az olvasók különösebb 

nehézségek nélkül képesek voltak arra, hogy elfogadják mind a személyiségét, mind a 

világlátásából fakadó nézeteit. A regény főszereplője által közvetített szerepvállalást a 

korabeli befogadók nyilván a viszonyulásnak egy, a megváltozott életkörülmények 

közepette alkalmazható mintájaként értelmezhették. 

Az előzőekben tárgyalt főbb regényszereplők allegorikus olvasatain túl néhány megjegyzés 

erejéig érdemes kitérni a Turunen regényének fontosabb mellékszereplőivel kapcsolatos 

felvetések ismertetésére is. Elsőként talán az „idegen” (vieras) figuráját tartanám fontosnak 

megemlíteni, azt a mellékes, ugyanakkor nélkülözhetetlen karaktert, amely az agrárepika 

alkotásaiban a kezdetektől fogva megfigyelhető. Gyakran az „idegent” megjelenítő 

regényszereplő iránti ellenszenvben fedezhetjük fel azt a hagyományosnak, ugyanakkor 

akár populistának is nevezhető, a felsőbb társadalmi rétegek ellen irányuló gyűlöletet 

(herraviha), mely az agrárepika alkotásait számos esetben korábban is jellemezte.
185

 Az 

„idegennek” ugyancsak erőteljes, szinte klisészerűen szimbolikus értelmezést 

tulajdoníthatunk: Matti Mäkelä meghatározása alapján az agrárepika regényeiben a falu 

bolondját és bölcsét egy személyben megtestesítő regényhős ellentétpárjának tekinthetjük a 

falu miliőjébe betolakodó „idegen” figuráját. A vidékábrázoló próza megszokott szereplői 

között az „idegen” egy olyan megváltozott világlátással és pragmatikus 

gondolkodásmóddal rendelkező személy, aki – a többi regényszereplővel ellentétben – a 

társadalmi és a gazdasági változások egyértelmű nyertese.
186

 Turunen A Kőgörgető faluja 

című regénye esetében kétségkívül Moilanen figurájára illenek rá az imént ismertetett 

személyiségjegyek: Moilanen az 1970-es évek modern befektetője, a faluban élők 

szemében maga a gonosz, aki felvásárolja a nehézségekkel küzdő falusiak földjeit, és 

Jerusalem megüresedett iskolájának a lebontását tervezi. Moilanen tehát az agrárepika 

irodalmi tradíciójának egyik továbbélő kliséfigurája, melyet Turunen egyértelműen 

didaktikus céllal alkalmazott a regény cselekményében. 
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A Kőgörgető faluja további két jellegzetes szereplőjeként Pekka anyjának, Linneának és 

barátnőjének, Almának a figuráját említhetnénk. Linnea – a regényben szereplő többi 

személyhez hasonlóan – ugyancsak szimbolikus figura, karakterét visszavezethetjük a 

hetvenes évtized idősödő generációjának azon tagjaira, akik fiatalságukat vidéken élték le, 

öregkorukra azonban (jórészt a társadalmi változások következtében) a városokba kerültek. 

Linnea ironikus éleslátásról tesz tanúbizonyságot, amikor Jerusalemben maradt 

barátnőjének a városokba költöző idősek identitásválságáról mesél: 

 

„Na meg aztán itt van ez a Teuvo Hiekkalahtiból! Lilja azon sápítozott, hogy 

ez a Teuvo folyton mackónadrágban meg szürke pulóverben járt, amíg 

Hiekkalahtiban laktak, most meg azt beszélik ám, hogy még éjszakára sem 

veszi le a nyakkendőt. Isten tudja, mi mindennek nézünk még elébe! Mit tudtak 

ezek arról, hogy mi történik a nagyvilágban, amikor itt még tévéjük sem volt, 

most bezzeg beletanultak a rongyrázásba. Amikor itt laktak, megjátszották a 

gazdasszonyt meg a gazdát, most meg vénségükre uraknak képzelik 

magukat.”
187

 

 

A nyugdíjas éveit Joensuuban töltő Linnea bizonyos szempontból kapcsolatba hozható 

fiával, Pekkával, illetve általában a fiatalabb nemzedékkel: bár nem kényszerült hazája 

elhagyására, az idegen városi környezetben ugyanazokkal a lelki gondokkal küzd, mint 

Pekka Svédországban. Ráadásul egyedül Linnea képes arra, hogy átérezze fia gyötrődését: 

míg mások szemében Pekka hazavágyódása érthetetlen, hóbortos nosztalgiának tűnik, 

addig számára ezek a gondolatok teljesen természetesek és ismerős érzésekről árulkodnak. 

Linnea tehát a vidék értékrendjéhez kötődő emberként, ugyanakkor anyaként is kész 

megértő módon viszonyulni Pekka érzelem-megnyilvánulásaihoz. Bár Linnea figuráját is 

igazából csak a Pekka környezetéhez tartozó mellékszereplők közé sorolhatjuk, karaktere 

egyértelműen erőteljes, ugyanakkor szándékosan ellentmondásos megformálást kapott a 

regényben. Turunen számos művében markáns személyiségjegyekkel ruházza fel a 

nőalakjait, anyaábrázolásai (köztük Linnea személyiségének a megalkotása) a finn 

irodalom Lauri Viita nevével fémjelzett tradíciójába illeszkednek.
188

 Pekka anyjának 

figurája egyrészt a nőiséggel és az anyasággal együtt járó konvencionális 

személyiségjegyekkel (megértés, alázatosság, önfeláldozás stb.) rendelkezik, másrészt a 
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korabeli körülmények identitásalakító és a szemléletmódot jelentősen átformáló hatásait 

tükrözi. Linnea ugyanis, bár elismeri, hogy a városokba költöző idős emberek nagy 

részéhez hasonlóan új életmódját ő sem tudta maradéktalanul megszokni, mégis 

alkalmazkodott a városi körülményekhez és alapvetően jól érzi magát az urbánus 

környezetben. Turunen ennek megfelelően szemléletes kontrasztot teremt a 

megjelenésében és felvett szokásaiban városi nőt idéző Linnea és a faluban maradt, 

állatainak gondozásával küszködő barátnője, Alma között. Az urbánus szellemiség és a 

hozzá kötődő, gondtalannak tűnő életmód csábító hatását példázza Alma elhatározása is: 

úgy tűnik, Linneának sikerül meggyőzni őt a regény folyamán arról, hogy eddigi életét 

hátrahagyva öregkorára a városba költözzön. Turunen a két idős hölgy figuráján keresztül 

érzékletesen mutat rá a korabeli társadalmi változások több generációt is érintő hatásaira. 

A Kőgörgető faluja című regény jellegzetes karaktereinek az ismertetése során igyekeztem 

elsősorban azokról a regényszereplőkről említést tenni, amelyek írói megformálása 

egyértelműen az agrárepika hagyományát tükrözi. Ennek értelmében szándékosan arra 

törekedtem, hogy az irányzat írásműveire jellemző, a befogadók esetleges műfaji 

ismereteivel összhangban levő, ugyanakkor Turunen regényében is felbukkanó figurákra és 

az általuk képviselt jellegzetes tartalmakra hívjam fel a figyelmet. Az agrárepika 

normativitásától némileg eltérő, így a korabeli olvasók recepcióját esetleg megnehezítő 

szereplőkről (a főszereplő feleségéről, Meeriről) és az újfajta nézetekről (Pekka és Eljas 

átértékelt elveiről), azaz Turunen regényének az agrárepika irányzatán belüli 

paradigmaváltásra utaló elemeiről a dolgozat utolsó fejezetében teszek említést. 

 

 

2.2.4 A regény idősíkjaival összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Az agrárepika irányzatához kapcsolódó regények vizsgálata során Matti Mäkelä a 

művekben megjelenő generációs csoportok elemzésére is kitér. Véleménye szerint a 

szóban forgó regényekben egyidejűleg három nemzedék képviseli magát: a háború előtt 

született idősek, az elbeszélés főszereplőiként megjelenített középkorúak, valamint ez 

utóbbiak gyermekei, a jövő fiatal nemzedéke.
189

 Turunen – az agrárepika íróihoz 

hasonlóan – a regény belső, relatív idejének meghatározására alkalmazta az említett 

generációs eltéréseket. A Kőgörgető faluja című regényében jelen levő három nemzedék (a 
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faluban élő idősek, Pekka korosztálya és az elsősorban Jaana, Pekka kislányának személye 

által képviselt gyermekek) a korábban tárgyalt szociokulturális nézőpontokból eredő 

különbségek értelmezési lehetőségén túl egyben az elbeszélés reálisnak nevezhető 

temporális kereteit is kijelöli. 

Turunen a generációk időbeli viszonyrendszere által meghatározott relatív időkeretet 

egyértelmű módon a korabeli jelenhez rendelte hozzá. A regényben említésre kerülő 

aktuális társadalmi és politikai események beazonosításával az olvasók könnyen 

ráismerhettek saját jelenükre, az 1970-es évek Finnországának jellegzetes légkörére. A 

regény cselekményében rendszeresen találkozhatunk a Helsinkiben 1973-ban megrendezett 

Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletre történő utalásokkal (következésképpen 

Turunen a szóban forgó évet jelölte meg regénye cselekményének pontos idejéül), illetve a 

korszak hangulatára általánosan jellemző politikai megosztottságot érzékeltető 

jelenetekkel. Ez utóbbiak elsősorban két regényszereplő, a Jerusalemben élő két öreg, 

Jalmari és Ierikka humoros megnyilvánulásaiban jutnak kifejezésre.
190

 

Mäkelä megállapítása szerint a vidékábrázoló próza írásműveiről általánosan elmondható, 

hogy pártpolitikai kérdésekben nem törekedtek egyértelmű állásfoglalásra. A regényekben 

megfogalmazott politikai állásfoglalások inkább csak a helyi érdekek és a központi vezetés 

döntései között felmerülő súrlódások megítélésére korlátozódtak, valódi ideológiai vagy 

pártpolitikai tartalmakat nem képviseltek.
191

 Az agrárepika mindenekelőtt a társadalmi és a 

kulturális jelenségek átalakulására és ennek hatásaira szerette volna felhívni az olvasók 

figyelmét, így a politika kérdéseivel csak a szerepvállalásához szükséges mértékben 

foglalkozott. Turunen regényének politikai vetületét is elsősorban a cselekményben 

megfogalmazott társadalmi jelenségeket megindokoló kontextusként, illetve a már említett 

időbeli pozicionálásként értelmezhetjük. A regény cselekménye folyamán felbukkanó 

politikai utalásokat (mint például a jobboldali érzelmű Jalmari és a baloldal értékrendjét 

képviselő Ierikka komikus szópárbajait)  a korabeli recepció azért sem tekinthette valódi 

írói állásfoglalásnak, mivel Turunen az aktuális politikai, ideológiai jelenségekről kivétel 

nélkül humoros olvasatot nyújtott: a regényben egyaránt groteszk értelmezést kapott a 

Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok által képviselt irányvonal, illetve maga az 

események időbeli háttereként szolgáló Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 

is. Az agrárepika hagyományos látásmódjára jellemző társadalmi tudatosság ábrázolásából 
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inspirálódó, karnevalizált jellegű, ironikus megközelítési mód elsősorban a kisemberek 

hétköznapjai és a világpolitika közti óriási kontraszt kifejezésének a közvetítőjévé válik, 

egyben bizonyságul is szolgál a korabeli felfogás jellegét illetően. Joggal feltételezhetjük, 

hogy a hetvenes évtized olvasói is csak támpontokként alkalmazhatták a szóban forgó 

politikai utalásokat, olyan, az értelmezést megkönnyítő eszközökként, melyek a regény 

szereplőinek és eseményeinek időben és részben szociális térben való rögzítéséhez járultak 

hozzá. 

Bár Turunen az említett politikai és társadalmi jelenségek által pontosan meghatározta 

regénye cselekményének időkereteit, az elbeszélés mégsem kizárólag a számára kijelölt 

korabeli jelen értelmezésére korlátozódik. Az olvasó a befogadás során egy sokkal tágabb 

temporális kontextussal találkozik, ráadásul az elbeszélés kiterjesztett idődimenziója egyre 

távolabb kerül a regény időkeretéül szolgáló reális és aktuális eseményektől. Az elsősorban 

a Kőgörgető és Eljas vallásos és történelmi asszociációkat ébresztő figuráin keresztül 

kiteljesedő mitikus időértelmezés úgy képes új távlatokat nyitni a korabeli értékrendnek és 

a társadalmi jelenségeknek a recepciója előtt, hogy a történeti tudatot is bevonja az 

értelmezés folyamatába. Az így létrejövő mitikus idődimenzió szinte ideológiai szintre 

emeli a főszereplő által képviselt értékrendet, a vidéki szellemiséget időben (és térben) 

misztifikált, szakrális jelleggel ruházza fel. 

Turunen regényének szóban forgó idősíkjai – bár innovatív módon fejezték ki az 

agrárepika értékrendjének hagyományos tartalmait, mégis – jellegüknél fogva az 

elmarasztaló megjegyzésekre is alapot szolgáltattak. Általános kritikaként fogalmazódott 

meg az agrárepika regényeivel kapcsolatban, hogy a múlt szellemiségét a korabeli aktuális 

helyzet értelmezésére alapvetően anakronisztikus szemléletmód szerint alkalmazta. Az 

eltérő és egymáshoz viszonyítva akár ellentmondásosnak is nevezhető idősíkok az aktuális 

jelentéstartalmak és az időtlennek feltüntetett szellemiség szándékos ütköztetése folytán 

Turunen regényében is alapvetően anakronisztikus világképet érzékeltetnek. A 

követendőnek beállított értékrendet Turunen elsősorban egy meghaladott és 

megkérdőjelezetté vált szellemiséghez (az Eljas figurájában megtestesülő vidéki 

létmódhoz) kötötte, ami olyan értelmezést is kiválthatott a korabeli olvasókban, mely 

némileg akár ellentétben is állhatott az agrárepika feladatvállalásával. 
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2.2.5 A regény korabeli fogadtatásának eltérő szempontjai 

 

Jelen fejezet korábbi szakaszában történt már említés arról, hogy az agrárepika 

regényeinek recepcióját és viszonylagos sikerét több körülmény is együttesen alakította.
192

 

A vidék- és népábrázolás hagyományosan közkedvelt tematikai irányzatnak számított a 

finn olvasók körében, következésképpen az agrárepika írásművei – az elvárásoknak 

megfelelően – pozitív fogadtatásban részesültek. A regényekben megfogalmazódó 

feladatvállalás – a társadalmi változások vidéket érintő hatásainak a bemutatása – szintén 

megfelelt az objektív, tényeken alapuló elbeszélői ízlést preferáló korabeli olvasók 

elvárásainak. Turunen A Kőgörgető faluja című regényét is alapvetően kedvezően ítélte 

meg a hetvenes évek olvasóközönsége. Művének népszerűségét a fent említett okokon 

kívül egyéb, a recepciót pozitívan befolyásoló tényezőkre is megkísérelhetjük 

visszavezetni. A befogadói oldal szempontjából igen előnyös megoldásként értékelhetjük a 

regény főszereplőjének a megválasztását, tekintve, hogy Pekka Oinonen figuráját és 

életútját nyilván számos, korábbi életmódjának feladására kényszerülő olvasó saját 

sorsának regénybeli megjelenítéseként értelmezhette. A főszereplő értékrendjét 

meghatározó hagyománytiszteletet bizonyos befogadói csoportok akár a hazafiság 

normatív kifejeződésének is tarthatták, következésképpen identitáserősítő hatást is 

tulajdoníthattak a regénynek. Turunen szereplői és művének cselekménye együttesen 

feltehetőleg több kapcsolódási pontot is kínáltak a befogadók számára, így az esetleges 

ellentmondások – mint például a kritika által említett anakronisztikus jellegű szemléletmód 

– nem befolyásolhatták számottevően a szubjektív értelmezés lehetőségeit. Az elmondottak 

(és a jelen fejezet során említett, Turunen regényeinek olvasottságára vonatkozó 

irodalomszociológiai utalások) alapján feltételezhetjük tehát, hogy a regény befogadói 

komolyabb nehézségekbe nem ütköztek az értelmezés folyamán, az író képes volt korának 

jelenségeit az agrárepika és az olvasók elvárásainak megfelelő módon megfogalmazni. A 

befogadók a maguk részéről (természetszerűleg) rendelkeztek azzal a korabeli társadalmi 

légkör alapján formálódó szociokulturális kóddal, amely szükségesnek bizonyult a mű 

többszintű jelentéstartalmainak a recepciójához. 

Az agrárepika értelmezésének problémás vetületeit tárgyaló fejezetrészben utaltam már 

arra, hogy az irányzat írásműveivel kapcsolatban jogosan merülhet fel a kirekesztés 

lehetősége.
193

 A regények jellegzetes tematikai irányultsága olyan, akár speciálisnak is 
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nevezhető kompetenciát, illetve érdeklődésből fakadó motivációt várt el a befogadók 

részéről, amivel a korabeli olvasók nem feltétlenül rendelkeztek. Ebből következik, hogy 

az agrárepika alkotásai ugyanannak a tartalmi jellegzetességnek (a vidéki értékrend és 

életmód átalakulását feltáró megközelítésnek) köszönhetően számíthattak bizonyos 

olvasók érdeklődésére, mint aminek következtében egyeseket kirekesztettek a műveket 

befogadók köréből. Ez a kettősség jellemző Turunen regényére is: míg a falusi miliő 

ábrázolása és az emigrációba kényszerült Pekka gondolatainak és érzelmeinek bemutatása 

egyes olvasókat akár személyes tapasztalataikon keresztül is képes volt megérinteni, addig 

mások az értelmezés szubjektív jellegénél fogva kívülállóknak érezhették magukat az adott 

szubkultúrához tartozó jelenségek tekintetében. A kompetencia alapú, adekvát 

jelentésértelmezést feltételező megközelítést elsősorban mint lehetséges kritikai 

nézőpontot vehetjük számításba, a gyakorlatban azonban nyilván nem lehet pusztán az 

említett kritériumok alapján merev határokat húzni az egyes olvasók közé. Turunen 

regényének esetében is a téma és a regényszereplők specifikusságából adódó recepciós 

problémák felerősítésén túllépve inkább a befogadói elvárások és a mű nyújtotta 

értelmezési lehetőségek egyezését indokolt kiemelni. 

A Kőgörgető faluja problémamentes befogadásában az elbeszélés stílusának és 

technikájának tudatos megválasztása is jelentős szerepet játszhatott. A korabeli kritikák 

kivétel nélkül dicsérettel szóltak arról az író által alkalmazott erőteljes, ugyanakkor festői 

nyelvhasználatról, mely számos esetben a fantázia vagy akár a humor forrását jelentette a 

regényben.
194

 A mű alapvetően realista látásmódját burjánzó, stílusában impresszionista 

ihletettségű narráció jellemzi, mely szándékosan emeli ki a regény két, hangulatában és 

tartalmában egymástól radikálisan eltérő rétegét: a filozofikusnak nevezhető 

eszmefuttatások és a hétköznapok banálisnak tűnő életképei közti kontraszt a komikus 

olvasat irányába terelik az értelmezést, ezt a kiindulópontot tovább erősíti a lírai 

nyelvhasználat által teremtett különleges atmoszféra. Az agrárepika írói tudatos módon, az 

elbeszélés valóságtartalmának az igazolása, egyes esetekben pedig a humoros alaphangulat 

megteremtése céljából folyamodtak a dialektusok, illetve a szleng bizonyos elemeihez.
195

 

Turunen regénye esetében feltételezhetjük, hogy a szerző a vidéki miliő eredetiségének 

érzékeltetésén túl a dialektus alkalmazásával egyértelműen a cselekmény humoros hatását 
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kívánta fokozni. A vidék hangulatát és szellemiségét leginkább kifejező nyelvjárás a 

korabeli aktualitások, a politikai és társadalmi jelenségek közvetítő közegévé válik a 

regényben, így születik meg az a nyelvi és kulturális kontraszt, melynek hatásaként az 

olvasó a humor segítségével tudja a mű témájának alapvetően negatív tartalmait 

értelmezni. Turunen regényének anakronisztikus világképe ugyancsak a komikum forrásai 

közé sorolható: a finnség ősi szellemiségét szakrális módon szimbolizáló, ugyanakkor 

esendő kisember, Eljas figurája az olvasó szemében szintén a mindent meghatározó humor 

eszközévé válik. A mitizált attribútumok és a profán hétköznapiság közti komikus 

ellentmondás képes feloldani Pekka patetikusnak tűnő látásmódját a regényben. 

A neves irodalomkritikus, Pekka Tarkka a Turunen művében megjelenő humoros 

hangvételt egyenesen a vidéki szellemiség öniróniájaként, önmaga paródiájaként 

értelmezte.
196

 Tarkka megállapítása igen fontos kiindulópontként szolgál az agrárepika 

ábrázolásmódjainak, illetve a recepció modalitásainak a feltérképezése során; arra hívja fel 

ugyanis a figyelmet, hogy a vidékábrázolás tartalmainak és az olvasói értelmezés 

eljárásainak önkritikus jellegű megnyilvánulási lehetőségeit is számításba kell vennünk. A 

Turunen regényében megjelenő parodisztikus kifejezésmód pedig egyenesen az idealista és 

a normaadó felfogástól eltérő komikus olvasat felé tereli a befogadókat, rádöbbentve a 

korabeli olvasókat arra, hogy a társadalmi és a kulturális jelenségeket az önkritikával 

egyenértékű ironikus látásmód segítségével is lehet értelmezni. 

A Kőgörgető faluja című regény stílusával összefüggésben az elbeszélés technikai 

megoldásaira is érdemes néhány megjegyzés erejéig kitérni. Az író a cselekmény 

történéseit mindig egy kiválasztott szereplő szemszögéből láttatja, ezáltal – a 

nézőponttechnika alkalmazásának köszönhetően – az elbeszélés mozgalmas és szubjektív 

jellegű folyamattá válik. Bár az ábrázolás eltérő szemszögei a befogadás folyamán 

érezhető módon gyengítik az írói autoritás hatásait – azaz az elbeszélő túllép a realista 

stílussal hagyományosan együtt járó íróközpontú szemléletmódon –, egyéb technikai 

megoldásai alapján mégsem nevezhetnénk forradalminak Turunen elbeszélői megoldásait. 

A leginkább konvencionálisnak számító jegyek közé elsősorban az író által megformált 

karakterek erőteljes öntudatát sorolhatnánk. Az agrárepika tematikai jellegénél fogva 

megkövetelte a regényszereplők tudatos elkötelezettségét, ez alól az elvárás alól 

tulajdonképpen Turunen figurái sem kivételek: a regényben megrajzolt karaktereket 

(többek között Pekka, Heino vagy Meeri figuráját) nagyrészt kiforrott világlátással 
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rendelkező, elveikhez a végsőkig ragaszkodó karteziánus személyiségeknek tekinthetjük. 

Bár identitásuk gyakran a megváltozott körülmények hatásait tükrözi, szilárd 

meggyőződésként képviselik a felvállalt szellemiséget és értékrendet. 

Annak ellenére, hogy Turunen célkitűzései között nem szerepelt egy, a hagyományos 

megoldásoktól jelentősen eltérő elbeszélői technika alkalmazása vagy kidolgozása
197

, 

mégsem lenne helyes alábecsülni A Kőgörgető faluja című regényében megvalósított 

újítások korabeli jelentőségét. Turunen elbeszélői stílusának és technikájának 

jellegzetességei mindenekelőtt az agrárepika korabeli jelenségeivel történő 

összehasonlításukban mutatják meg igazi jelentőségüket: a regény a vidékábrázolás 

narratív hagyományához igazodik ugyan (következésképpen az olvasók elvárásainak 

megfelelően implicit módon kapcsolódik az irányzat korábbi szövegeihez), stílusában és 

technikai megoldásaiban azonban nem feltétlenül követi a vidékábrázolásnak a korábbi 

alkotások által kijelölt tradícióját (azaz a műfaji normák maradéktalan betartása helyett 

innovatív módon viszonyul a hagyományos téma kifejtéséhez). Az agrárepika irodalmi 

tradíciója tekintetében törést okozó és ezáltal paradigmaváltásra utaló jegyek részletesebb 

kifejtésével dolgozatom utolsó fejezetében foglalkozom. 

Az aktuális és a szórakoztató irodalmi műfajok, valamint az agrárepika regényei között 

fennálló kapcsolódási pontokra jelen fejezet korábbi részében történt már utalás.
198

 

Érdemes azonban külön is néhány szót ejteni azokról a lehetséges összefüggésekről, 

amelyek Turunen műve és a szóban forgó műfajok között megfigyelhetők. Tematikai 

sajátosságai alapján A Kőgörgető faluja tulajdonképpen nem mutat jelentős eltérést az 

agrárepika irányzatának alkotásaitól; központi témája és hozzá kapcsolódó feladatvállalása 

– a vidék hagyományos életmódjának és értékrendjének az átformálódása és ennek 

tényfeltáró bemutatása – alapján több ponton is kapcsolódik a korszak erőteljes „aktuális 

irodalmi” (ajankohtaiskirjallisuus) áramlatának a szellemiségéhez. Ennek értelmében 

megállapíthatjuk, hogy Turunen regénye is a saját korában olyan közreadó és tudatformáló 

szereppel rendelkezett, amely művészi eszközökkel igyekezett egyrészt az irodalmi fikció 

és a hétköznapi valóság elemeivel prezentálni, másrészt az ábrázolt jelenségek olvasói 

recepciójával társadalmi hatást és befolyást gyakorolni. 

Bár a mű stílusa és az olvasókra tett hatása alapján bizonyos esetekben jogosan merül fel, 

A Kőgörgető faluja című regény és a szórakoztató irodalom közti kapcsolat korántsem 
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tűnik egyértelműnek. A szórakoztató vagy a populáris irodalmat az adott kor olvasóinak 

feltételezett elvárási horizontja és a szöveg jellegzetességei közti viszony alapján 

határozhatjuk meg. Minél kisebb mértékben feszegeti az írásmű a konvencionális 

elvárások határait, annál inkább sorolható a szórakoztató irodalom alkotásai közé.
199

 A 

gyakorlatban azonban természetesen nem ennyire egyértelmű az egyes művek és a 

populáris irodalom közti viszony meghatározása. Az agrárepika tematikai tradícióinak a 

követése – a vidék idealizált értékrendjének a hagyománykövető megfogalmazása vagy a 

klisészerű, az irányzatra jellemző karaktereknek az alkalmazása – alapján 

megkísérelhetnénk akár a szórakoztató irodalom alkotásai közé is besorolni Turunen 

regényét. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mű jellegzetes stilisztikai és 

szerkesztésbeli megoldásait, továbbá azokat az irányzat innovatív továbbértelmezésére 

utaló jegyeket sem, melyek az esztétikai és a szemléletbeli tulajdonságok terén tágították 

az olvasók előzetes elvárásainak a horizontját. Mellesleg a korabeli kritika számos esetben 

pontosan az előzőekben felvázolt jellegzetességek alapján marasztalta el Turunen regényét: 

a sajátosnak nevezhető jegyekben nem feltétlenül a szépirodalmi kvalitásokat és az újfajta 

szemléletmódok fantáziadús összeegyeztetését látta meg, hanem a regény stílusát 

patetikusnak, szerkesztési módját és irodalmi jellegét ellentmondásnak titulálta.
200

 

A Kőgörgető faluja meglehetős sikerének az okát azonban pontosan az említett 

jellegzetességekben fedezhetjük fel. A mű sajátos nézőpontjai és megközelítési módjai 

jelentős szabadságot biztosítottak az értelmezés eltérő olvasatai számára, így Turunen 

jogosan számíthatott az agrárepika alkotásait különféle okokból kedvelő olvasók egyöntetű 

érdeklődésére. A regény különböző korú és helyzetű befogadókat is meg tudott szólítani, 

hiszen Turunen szereplőiben kivétel nélkül olyan karaktereket formázott meg, amelyek, 

mind életkoruk, mind státusuk alapján a generációkat horizontális és vertikális 

kiterjedésében igyekeztek láttatni. Témájánál fogva pedig képes volt megfelelni a kor 

olvasói által megfogalmazott valósághűség igényének, tekintve, hogy a regényből a 

befogadók a korszak valós történéseire nyerhettek visszaigazolást. De A Kőgörgető faluja 

eredményesen tudta megszólítani azokat az olvasókat is, akik esetleg idegenkedtek az 

agrárepika hagyományától: számukra újszerű látásmódot és hangvételt, a kérdésfeltevések 

új irányát tudta nyújtani Turunen műve. 

A regényt szemléletmódja alapján két korszak határán helyezhetjük el: a művet egyrészről 

a hetvenes évtized vidékábrázoló irányzatának jellegzetes, tematikai és szemléletbeli 
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irányelveit tükröző alkotásának tekinthetjük, másrészről azonban egy olyan, részben 

formabontó és innovatív írásműnek tarthatjuk, amely az agrárepika normatív 

hagyományának újraértelmező beolvasztásával és tradicionális hangvételén túlmutató 

szellemiségével sikeres módon tudta kora jelenségeit megközelíteni. 
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3. A MUNKÁSEPIKA IRÁNYZATÁNAK ÉS KORABELI RECEPCIÓJÁNAK 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

3.1 A munkáskultúra jelentősége Finnországban 

 

3.1.1 A munkásirodalom hagyománytörténeti megközelítése és fogadtatása 

 

A finn munkás irodalmi hagyomány kialakulásának a megindokolásához szélesebb, 

Finnország korabeli politikai és társadalmi realitásait is magában foglaló kontextust kell 

alkalmaznunk. A XIX. század utolsó évtizedeiben megjelenő munkáskultúra esetében 

ugyanis még inkább igaznak vehetjük azt a meggyőződést, miszerint a történeti-politikai 

tényezők igen gyakran jelentősen befolyásolták, illetve egyenesen meghatározták a finn 

nép sorsának és önértelmezésének a kifejeződését.
201

 Jan-Magnus Jansson szavaival élve a 

finn irodalomra története során minden esetben a „társadalmi tudatosság erősítése” és a 

„humanista értékelvű demokratizmus képviselete”
202

 volt a jellemző. A társadalmi 

tényezők jelentős befolyásáról árulkodó iménti megállapítást a finn munkásirodalom 

eszmeiségének meghatározása esetében is helytállónak nevezhetjük. Az irányzat 

körvonalazása szempontjából fontosnak tarthatjuk tehát annak a társadalmi-történeti 

kontextusnak a definiálását, amely története során jelentős hatást gyakorolt a 

munkásirodalom szellemi, ideológiai tartalmaira. 

A finn kultúra formálódása során az 1800-as évek második felétől kezdődően különösen 

meghatározónak bizonyult a munkásság tudatos szerveződése és egységes társadalmi 

fellépése. A Viktor Julius von Wright elméletei alapján megszülető XIX. század végi finn 

munkásmozgalom a szociálliberalizmus szellemében a társadalmi párbeszéd lehetőségének 

a megteremtésén fáradozott, miközben igyekezett megakadályozni az osztályellentétekre 

épülő szocializmus terjedését.
203

 A wrighti elképzelések szerint a patriarchális társadalmi 

rendhez igazodó „polgári munkásmozgalom”
204

 a korszak általános politikai-etikai 

alapelvei szerint működött volna, elkerülve ezáltal annak a veszélyét, hogy a munkásság 

saját ideológiai szemléletmódjával kísérelje meg felülbírálni a korszak társadalmi 

viszonyait. A XIX. század végére jellemző, a munkásság egészét szociálliberális módon 
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kezelő attitűdöt a társadalmi konszenzus egy olyan nosztalgikus, ugyanakkor idealisztikus 

elképzeléseként értelmezhetjük, amelynek keretében a társadalom felsőbb rétegei aktív 

(irányító) szerepet vállaltak volna az alsóbb néprétegek életminőségének a javításában. 

Ennek értelmében a munkásmozgalom és a munkáskultúra előmozdítása erkölcsi 

kötelességként körvonalazódott a kor értelmiségének és a társadalmi hierarchiában feljebb 

álló polgári rétegeknek a szemléletmódjában.
205

 A finn munkásmozgalom vezetése 

azonban eltérő politikai irányvonal megvalósításán fáradozott: a saját érdekeit szem előtt 

tartó, egyre jelentősebbé váló társadalmi-politikai munkás szerveződés a századfordulón 

megrendítette a hagyományos – a vezető társadalmi rétegek és a finn nemzeti mozgalmak 

által megfogalmazott – nemzeti egység és összetartás eszméjét.
206

 A társadalmi viszonyok 

átrendeződésével a homogén finn nemzetállamról alkotott elképzelések tehát a XX. század 

elején többek között a munkás rétegek önszerveződésének és önállósodásának 

következtében váltak megvalósíthatatlanná. A társadalmi öntudat kialakulásával 

párhuzamosan a munkásság szociális elkülönülését a számos formában kifejlődött munkás 

kulturális önkifejezés – így a XIX. század végétől tematikailag és stilisztikailag 

formálódásnak indult munkásirodalom – is jelentősen elősegítette. Az 1900-as évek 

elejének Finnországát a kultúra terén a munkás értékrend és világnézet igen erős 

képviselete jellemezte, a munkásirodalom és intézményei a századfordulótól kezdve egyre 

jelentősebb befolyásra tettek szert a finn irodalmi élet jellegének az alakításában.
207

 

Dolgozatomban a finn munkásirodalom irodalomtörténeti jellegű felvázolása helyett 

inkább az irányzat kialakulását és formálódását meghatározó motivációs források 

felderítésével és értelmezésével szeretnék foglalkozni.
208

 A finn munkásirodalom 

jelentőségét leginkább azzal az egységes és erőteljes kulturális fellépéssel indokolhatnánk, 

amely az irányzatot kialakulásától egészen a végpontjáig jellemezte. Kétségtelen, hogy a 

finn munkásirodalom szellemi megerősödéséhez az irányzat legfőbb teoretikusának 

nevezhető Raoul Palmgren állásfoglalása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Palmgren 

Suuri linja (A finn irodalom nagy irányvonala, 1948) című művében és egyéb 

monográfiáiban a munkáskultúrát és -irodalmat a (XIX. századi) finn nemzeti irodalom 

jogos örököseként és hagyományainak folytatójaként tüntette fel. Palmgren idézett 
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megállapítását a munkásirodalom legitimációja szempontjából tarthatjuk kiemelkedő 

fontosságúnak: teóriájával elméleti téren támasztotta alá a munkásirodalom jelentőségét, 

ugyanakkor kijelölte az irányzat számára a finn irodalmi életben betöltendő szerepet. A 

munkásirodalom létjogosultságának elméleti megindokolásával összefüggő megerősödése 

nyitotta meg az utat a tudatos művészi elkülönülés előtt,
209

 ennek köszönhetően 

fogalmazódhattak meg a XX. század folyamán a munkásirodalom szerepvállalásáról szóló 

különféle nézetek. A finn munkásirodalom alapvető jellegzetességének tekinthetjük azt a 

törekvést, amely az irányzat egy sajátos, a baloldali politikai célkitűzéseknek többé-

kevésbé megfelelő (tehát részben gyakorlati célokat szolgáló), a polgári irodalmi 

áramlatoktól szándékosan elkülönülő irodalmi kánon megteremtésében jutott kifejezésre. 

Ennek értelmében a finn munkásirodalom formálódásában jelentős szerephez jutott a 

társadalmi-ideológiai tartalom felvállalása és közvetítése, azaz az írásművek tartalmi 

szempontból számos esetben a társadalmi felvilágosítás követelményeinek próbáltak 

megfelelni, illetve meghatározott társadalmi-politikai funkciót igyekeztek betölteni.
210

 A 

stílusában és szemléletmódjában a XIX. századi – pontosabban leginkább a Minna Canth-

féle társadalomkritikai irányultságú – realizmusból inspirálódó munkásirodalom tehát 

tudatosan a munkásság életkörülményeinek és szellemiségének a bemutatására törekedett. 

Egyértelműen az irányzat említett művészi célkitűzésének volt köszönhető, hogy a finn 

prózairodalomban végleg meghonosodott és egyre általánosabbá vált a különféle tartalmú 

társadalmi viszonyok irodalmi eszközökkel történő kifejezése.
211

 

Annak ellenére, hogy a munkásirodalom története során több alkalommal is megfelelést 

találhatunk az ideológiai tartalom és az író által választott téma és ábrázolásmód között, a 

finn munkásirodalom alapvetően mégsem a politikai célkitűzéseknek rendelte alá a 

szépirodalmi alkotásokat. A pártpolitikai célok propagálása és az osztályellentétek 
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dogmatikus felerősítése helyett a munkásírók leggyakrabban az egyén és a társadalom 

viszonyát vizsgálták műveikben. Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a finn 

munkásirodalom jellegzetes alkotásaiban megfogalmazott ideológiai álláspont alapvetően 

individualista és szubjektív természetű volt, az irányzat írói társadalomkritikát jobbára csak 

a regényszereplőik egzisztencialista önmegvalósítása szempontjából szükséges mértékben 

fejtettek ki.
212

 Pertti Karkama iménti megállapítása ad magyarázatot számos olyan, a XX. 

század első felében született finn munkásirodalmi alkotás indíttatására, amelyek – a szóban 

forgó felismerés megfogalmazása előtt – ellentmondásos kritikákat kaptak az elmúlt 

évtizedek folyamán.
213

 

A munkásirodalom jellegzetességeinek a tárgyalása során említést kell tenni arról a sajátos 

hatásról is, amit az irányzat gyakorolt a XX. századi finn irodalom (társadalmi) jellegére. 

Megállapíthatjuk ugyanis, hogy – az írásművek tematikai irányultságán túl – magának a 

munkásirodalmi irányzatnak is volt szociális vetülete: a többnyire a társadalom 

alacsonyabb rétegeiből származó munkásírók nagyszámú megjelenése a XIX. század 

végétől jelentősen gazdagította a finn irodalom szociális összképét.
214

 Míg korábban az 

írók alapvetően a polgári réteghez tartoztak, addig a századfordulótól kezdve az írói státust 

egyre kevésbé lehetett egyfajta privilegizált, társadalmilag elkülönülő pozícióval 

azonosítani. Ennek megfelelően – a munkásirodalom térhódításával összefüggésben – az 

irodalom nemzeti kánonjáról vallott nézeteket is felül kellett bírálni. Bár a munkásirodalom 

íróinak alapvetően nem állt szándékában eltérni a korabeli gondolkodást és a kulturális 

életet meghatározó nemzeti irányvonaltól
215

 (azaz a társadalmi szempontok érvényre 

juttatása nem jelentett egyet a finn nemzet egységének a megkérdőjelezésével), a különféle 

társadalmi rétegek öntudatának irodalmi eszközökkel történő megerősítése mégis a nemzet 

eltérő, bizonyos esetekben szembenálló egységeire irányította rá a figyelmet. A 

munkásirodalom ráadásul a befogadók új csoportját hívta életre, megosztva ezáltal az 

irodalom olvasóközönségét. 
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A munkásirodalom innovatív jegyei között mindenképpen említést kell tenni az irányzat 

tematikai elkülönülésével összefüggő, irodalmi recepciót érintő vonatkozásáról is. A 

munkásirodalom újszerű, bár a finn irodalom hagyományától alapvetően nem idegen 

témaválasztása és szemléletmódja eltérő állásfoglalásokra késztette a korabeli befogadókat. 

A kezdetben a társadalmi elkülönülésre – az egyéb társadalmi rétegek ellenében 

megfogalmazott identitásra – alapozott munkás szellemiség története folyamán 

szépirodalmi kvalitásainak köszönhetően el tudta érni, hogy társadalmi kiindulópontjától 

független, megkerülhetetlen tényezővé váljon a finn kulturális életben. Ennek megfelelően 

a kezdeti szakaszában jobbára a munkás társadalmi réteget megszólító munkásirodalom 

néhány évtized leforgása alatt (úgy az 1930-as évekre) független irodalmi státussal és 

kiterjedt olvasótáborral rendelkező irányzattá nőtte ki magát. Bár mindvégig 

következetesen megmaradt a munkás társadalom ábrázolásánál, a szépirodalom 

eszközeivel megjelenített alapvetően egzisztencialista látásmódja alkalmassá tette arra, 

hogy a felsőbb társadalmi rétegekbe tartozó, vagy az egyéb irányzatok mellett elkötelezett 

olvasókat is megszólítsa. A finn munkásirodalom rendelkezett olyan képességgel, amely 

lehetővé tette számára, hogy a kanonizált, akadémikus irányzatokkal (így pl. a nemzeti 

realizmussal, az újromantikával) azonos kvalitású irodalomként tudjon érvényesülni. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a korábbi egypólusú, a nemzeti irányvonal mentén formálódó 

irodalmi élet a munkástematika fellépésének köszönhetően mind társadalmi összetételében, 

mind pedig művészi szemléletmódjában komplexebbé és gazdagabbá vált. 

A munkásirodalom általánosodását azonban egyáltalán nem tekinthetjük problémamentes 

folyamatnak: az irányzat célközönsége, a munkásság és a társadalom alsóbb rétegei az 

irodalmi recepció szempontjából meglehetősen heterogén csoportot alkottak
216

, ami 

kezdetben jelentős hatást gyakorolt az irodalmi alkotások minőségére, egyúttal a 

munkásirodalom hatékony terjedését is gátolta. Ezen a helyzeten a munkáskultúra 

felvilágosító-nevelő szerepének a kiterjesztésével igyekezett változtatni. A nemzeti 

identitás megerősödéséért küzdő XIX. századi szellemiségből inspirálódó munkáskultúra 

egyrészt a fennálló társadalmi viszonyok megváltoztatása érdekében, másrészt az alsóbb 

társadalmi rétegek műveltségének új alapokra helyezése céljából a kulturális élet terén is 

igyekezett minél jelentősebb tevékenységet kifejteni. Képviselői a XX. század folyamán 

nagy hangsúlyt fektettek a munkásság olvasási kedvének növelésére és szokásainak 

befolyásolására. Igen korán felismerték az idegen nyelvű, munkás tematikájú irodalmi 
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alkotások fordításának a fontosságát, ennek megfelelően számos világirodalmi jelentőségű 

regényt ültettek át finnre a századfordulótól kezdődően.
217

 A munkás kulturális szervezetek 

különféle olvasóköröket igyekeztek alapítani, egyes kiadók pedig a társadalom alsóbb 

rétegeinek olvasási szokásait figyelembe vevő sorozatok megjelentetésére vállalkoztak.
218

 

A munkáskultúra elméleti és gyakorlati téren kifejtett tevékenységének köszönhetően vált 

viszonylag egységessé az az olvasói réteg, amely a munkás tematikájú írásművek 

célközönségét alkotta a XX. század folyamán. Ugyanakkor átfogó szemléletváltásra és 

további társadalmi fejlődésre volt szükség ahhoz, hogy a munkásirodalom széles, a 

társadalmi vetületétől egyre inkább függetlenedő olvasótáborral rendelkezhessen. 

A befogadói csoportok körvonalazódása mellett nagy jelentőséggel bírt a munkásirodalom 

objektív, kulturális megítélésének a kialakulása, azaz az irányzatot megillető irodalmi 

pozíciónak az elismerése. Bár kezdetben a finn munkásirodalomnak a gyakorlati 

nehézségek leküzdése mellett nemigen volt lehetősége arra, hogy művészi koncepciót 

dolgozzon ki az irányzat egységes fellépése érdekében, a munkásirodalom – a nemzeti 

irodalmi kánontól való elkülönülése és a társadalmi vagy ideológiai nézőpont felvetése 

következtében – mégis egyfajta avantgárd irányzatként kezdett önállósulni a finn irodalmi 

életben.
219

 

 

 

3.1.2 Az 1960-as évek radikalizálódó újbaloldali mozgalma. Az 1960-as és 70-es évek finn 

munkásirodalmának általános jellemzése 

 

A munkásirodalom története során – a társadalmi-politikai tényezők által jelentősen 

befolyásolt finn kulturális élet alakulásának megfelelően – több alkalommal is a háttérbe 

szorult. Viszonylagos regresszióként élte meg a kultúrpolitika jobbra tolódását a második 

világháborút megelőző időszakban, és ugyancsak visszaszorult az 1950-es évek modernista 

orientációjú irodalmi életében. Az 1960-as évektől kezdődően azonban a társadalmi-

politikai környezet kedvező befogadói hátteret biztosított a munkásirodalom alkotásai 
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számára, így a finn (baloldali) munkásirodalom újból a figyelem középpontjába 

kerülhetett. 

Juhani Niemi feltételezése szerint a politika és az irodalmi kultúra összefonódása a finn 

történelem során leginkább a társadalmi krízishelyzetek időszakaira volt jellemző.
220

 A 

finn munkásirodalom esetében valóban igaznak bizonyul az iménti megállapítás, tekintve, 

hogy a baloldali politika és a munkásirodalom elsősorban a századfordulón és az 1960-as 

és 70-es évek radikalizálódó politikai áramlatában keresték egymás támogatását. 

A baloldali kultúra sajátos időszakának számított Finnországban az 1960-as években 

megjelenő és az 1970-es évtized első felében – az ún. „Taisto-féle diákmozgalom”
221

 

formájában – tetőző újbaloldaliság kialakulása. A finn kulturális és politikai élet 

radikálisnak nevezhető mozgalma Herbert Marcusénak, az irányzat szellemi vezetőjének 

pacifista nézeteit követve az (egyetemista) fiatalok körében jött létre. A kezdetben jobbára 

apolitikus, pacifista szerveződés a későbbiekben egyértelműen pártpolitikai jelleget öltött: 

előbb a szociáldemokrata párthoz, majd a hetvenes évtized elejétől egyre inkább a 

radikális, kommunista baloldalhoz csatlakozott. Fontos azonban megemlíteni, hogy a 

mozgalom mérsékeltebb ágának a tagjai nem a szovjet típusú kommunizmust tekintették 

követendő példának; olyan „eurokommunistáknak” tartották magukat, akik elsősorban a 

„demokratikus szocializmus” értékrendjéért küzdöttek.
222

 

A jól szervezett társadalom ideájából fakadó fejlődésbe vetett optimista, utópisztikus hit 

állt a finn radikális újbaloldaliság hátterében, melynek eszköze – nem pedig célja – volt a 

racionálisnak és demokratikusnak feltételezett baloldali eszmeiség.
223

 Több kutató is azon 

véleményének adott hangot, hogy a finn újbaloldali mozgalom számára a politika és a 

pártok támogatása csak a szükséges háttér szerepét töltötte be, módot adva a fiataloknak 

arra, hogy kifejezésre juttassák a fennálló társadalmi értékrenddel szembeni kritikájukat. A 

radikális mozgalmat életre hívó fiatal nemzedék úgy tapasztalta, hogy a finn társadalmat 

alapvetően megkövesedett, jobboldali hegeliánus, snellmani alapokra épülő fennomán 

értékrend jellemezte még az 1960-as években is. Az újbaloldaliság egyértelműen 

elutasította az említett konzervatív attitűdöt, ugyanakkor az elnök, Urho Kaleva Kekkonen 
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politikájával azonosított liberalizmust sem tartotta elfogadható irányvonalnak.
224

 A 

korabeli finn társadalmat meghatározó két szellemiséget közös politikai ellenpontjukkal, a 

szocialista és a kommunista nézetekkel igyekezett provokálni, ezért is tolódott a fiatalok 

mozgalma politikailag a (szélsőségesen) baloldali nézetek irányába. 

Az 1960-as évek finn újbaloldali mozgalmát részben tehát olyan, generációs ellentétekre 

épített, alapvetően provokatív célzatú politikai áramlatnak nevezhetjük
225

, amely 

lehetőséget kínált a korszak fiataljainak arra, hogy a társadalmat alakító normatív értékrend 

ellenében saját alternatívát fogalmazzanak meg. A radikális újbaloldaliság azonban 

politikai téren nem tudott jelentős áttörést elérni. Annak ellenére, hogy ideológiai 

szempontból többé-kevésbé azonos nézeteket vallottak, a mozgalom és a baloldali politikai 

erők kapcsolata nem volt mentes a konfliktusoktól. A fiatalok olykor szélsőséges nézetei 

nem találtak feltétlen támogatásra a baloldali politikusok köreiben, a mozgalom tagjainak 

hozzáértését és elkötelezettségét több alkalommal is megkérdőjelezték.
226

 Érdekes és – a 

hatvanas és a hetvenes évtizedek radikális újbaloldali mozgalmának korabeli megítélése 

szempontjából – sokatmondó tényezőnek tekinthetjük azokat a feljegyzéseket, amelyek a 

korszak közvéleményéről árulkodnak. Míg a baloldali radikalizmus főárama a politika 

terén, a közéletben és a művészet, az irodalom esetében is tulajdonképpen a teljes politikai 

fordulat elérését tűzte ki célul
227

, addig a társadalom nagyobb része továbbra is a nyugati 

típusú demokratikus rendszer és gazdasági fejlődés értékrendjét tartotta követendő 

példának.
228

 Az előzőekben ismertetett megállapítások alapján arra a következtetésre 

juthatunk, hogy az újbaloldaliság erőteljes fellépése ellenére jelentős társadalmi 

támogatottsággal nem rendelkező, elszigetelt jelenség maradt az 1960-as és 70-es évek 

Finnországában. 

Annak ellenére, hogy a radikális baloldali mozgalmat több szempontból is marginális 

tényezőnek nevezhetjük, kétségtelen, hogy az ideológiai-szellemi alternatíva 

felmutatásával – a századfordulón formálódó munkásmozgalomhoz hasonlóan – jelentősen 

hozzájárult a modern nemzeti kultúrának és magának a finnségnek az 

újradefiniálásához.
229

 Az újbaloldaliság viszont nem tudott túllépni az általa bírált 

normatív nemzeti eszmény ideáján: a hatvanas és a hetvenes évtizedek „újhazafisága” 
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tulajdonképpen egyet jelentett a hagyományos snellmani-fennomán értékrend 

újrafogalmazásával, következésképpen a mozgalom csak arra volt képes, hogy a sokat 

bírált hegeliánus eszméknek a politikai előjelét változtassa meg.
230

 Ezzel összefüggésben – 

bár elhatárolódott a társadalom konzervatív szellemiségétől – az újbaloldaliság alapvetően 

mégis a XIX. századi idealista elképzelésekből formálódott munkásmozgalmi-

„népnevelői” tevékenységet folytatta.
231

 Ez az anakronisztikus ellentmondásnak nevezhető 

felvilágosító-nevelő szándék jelentkezett implicit módon a radikális mozgalom politikai 

célkitűzéseiben, továbbá a korszak munkáskultúrájának az alkotásaiban is ennek a 

szerepnek a kifejeződésével találkozhatunk. A hatvanas évtized munkásirodalmát tehát az 

említett funkció késői megnyilvánulási formájának tekinthetjük, továbbá az 1970-es évek 

munkás tematikájú alkotásai is nagyrészt a szóban forgó szellemiség továbbélését 

bizonyítják. A XX. századi munkásepika írásműveinek a vizsgálatával arra az egyértelmű 

következtetésre juthatunk, hogy a realista stílusú, objektív ábrázolásmódban kifejeződő 

társadalomformáló szerep és az erre utaló tudatos művészetkoncepció a munkásirodalom 

formálódása során mindvégig fennmaradt. 

A munkásirodalmi tradícióból az 1960-as és 70-es évekre kialakult munkásirodalmi 

paradigma egyértelműen a korszak (párt)politikai befolyása alá került, legalábbis erre 

engednek következtetni a szóban forgó időszak munkástematikájú alkotásai és kritikai 

jellegű megnyilvánulásai. Nem véletlen, hogy éppen az említett évtizedekben születtek 

meg és terjedtek el a politikai tevékenységre és az ideológiai elköteleződésre utaló 

„miniszteríró” (ministerikirjailija) és „antiíró” (epäkirjailija)
232

, továbbá a „közvetítő 

kritikus” (välinekriitikko)
233

 megnevezések, illetve váltak általánossá az irodalom 

funkcióját taglaló elméleti állásfoglalások. A szóban forgó időszakban számos irodalmár 

szólalt fel a politika erősödő befolyása ellen, többek között a korszak vezető kritikusa és 

irodalomtörténésze, Kai Laitinen is, aki a finn irodalom korabeli jellegzetességeit tárgyaló 

esszéiben az irodalom ideológiai szerepvállalásával kapcsolatos aggodalmainak adott 

hangot.
234

 Hasonlóan érdekes és sokatmondó kordokumentumokként kezelhetjük a neves 

kritikus és irodalomtörténész Tarmo Kunnas és az író Eeva Kilpi megállapításait. Kilpi az 

1970-es évek elején kisebb polémiát indított el a Parnasso című irodalmi folyóirat 

hasábjain azáltal, hogy megfogalmazta a politizálódó köz- és kulturális élettel kapcsolatos 
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félelmeit.
235

 A korszak atmoszférája jól érzékelteti a munkásirodalom korabeli nehéz 

helyzetét: bár nyilvánvalóan előnyösen érintette a baloldal megerősödése és az ezzel együtt 

járó fokozódó szociális érzékenység (egyértelmű ok-okozati összefüggést tételezhetünk fel 

ugyanis a társadalmi jelenségekre fókuszáló munkásirodalom népszerűségének a 

növekedése és a politika részéről tapasztalható, a társadalmi kérdések irányába történő 

nyitás között), a munkásirodalom számára ambivalens megítélést eredményezett a politikai 

elköteleződés lehetősége. Márpedig a munkásírók közül többen is felvállalták az 

újbaloldali radikalizmus célkitűzéseit, feladva ezáltal a munkásság és az egyéb társadalmi 

rétegek ábrázolásának a pártatlan szellemiségét. 

Az ideológiai tartalmak közvetítésének a felvállalása vagy a pártpolitikai befolyásoltság 

természetesen nem kizárólag a hatvanas évtizedtől jellemezte a finn munkásirodalmat. 

Története során főleg az 1920-as években – a munkásmozgalom radikális és 

parlamentarista irányvonalának a szétválását követően – vált bizonyos esetekben a 

pártérdekek közvetítőjévé a finn munkásirodalom.
236

 Az 1920-as évek munkásirodalmi 

koncepciójához hasonlóan az 1960-as évektől kezdve a társadalmi környezet ábrázolása és 

értelmezése helyébe számos esetben szintén a politikai irányvonal támogatása lépett. A 

folyamat kezdetének a hatvanas évtized elejét tekinthetjük, ekkor merült fel és nyert végül 

megfogalmazást a művészet kultúrpolitikai státusáról vallott elképzelés: az 1960-as évektől 

kezdődően olyan legitim társadalmi pozíciót tulajdonítottak a művészeteknek, amelyhez 

egyúttal akár a politikai tartalmak kifejezésének a jogos igénye is társulhatott. A 

művészetek – kultúrpolitikai pozíciójuknál fogva – törvényes állami támogatásban 

részesültek, a korszak pártjai pedig igyekeztek minél nagyobb befolyást szerezni a 

kulturális szervezetek vezetőségeiben.
237

 Paula Tuomikoski-Leskelä elemzéséből 

egyértelműen kitűnik, hogy a finn baloldali pártok megalakulásuktól fogva markáns 

kultúrpolitikai célkitűzésekkel rendelkeztek, ennek megfelelően a kulturális élet 

támogatásában és fejlesztésében igen aktív szerepet játszottak.
238

 Ennek a politikai 

hagyománynak igyekeztek eleget tenni az 1960-as évek baloldali pártjai is azáltal, hogy 

egyre inkább az irányításuk alá kívánták vonni a kulturális élet különböző területeit. A 

megerősödő Finn Kommunista Párt az elkötelezett művészek számára 1972-ben 

megalapította a „Kultúrmunkások Egyesülete” (Kulttuurityöntekijäin Liitto) nevű 
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szervezetét, így teremtve meg az ideológiai és a pártpolitikai célokat szolgáló művészet 

intézményes kereteit.
239

 

A radikalizálódó baloldali mozgalom kibontakozásával a finn munkás- vagy pontosabban 

az attól részben elkülönülő baloldali irodalomban is általánosabbá vált az ún. 

tendenciairodalom (tendenssikirjallisuus) irányzata, mely – általában gyenge művészi 

színvonalon – nyíltan a politikai célok szolgálatába állt.
240

 Bár a szélsőséges pártpolitikai 

nézetek között szerepelt a szocialista realista stílusú próza propagálása és meghonosítása 

is, a finn (munkás)irodalomban mégsem tudott megjelenni az említett dogmatikus irányzat. 

A finn irodalom esetében még az igazán radikálisnak nevezhető politikai hatás sem tudta 

azt elérni, hogy az írók normatív módon viszonyuljanak a társadalmi témákhoz, 

következésképpen a személyiségre és a környezetére jellemző egyediség megragadása 

helyett a finn munkásírók nem voltak hajlandóak leegyszerűsített vagy idealizált társadalmi 

légkört láttatni az írásműveikben.
241

 

Bár a korszak finn íróinak a nagy része tartózkodott a nyílt politikai szerepvállalástól és 

elköteleződéstől
242

, a baloldal megerősödésével összefüggésben többen is kifejezésre 

juttatták politikai nézeteiket. Az 1970-es évek elején végzett felmérésének az elemzésében 

Terttu Nupponen megállapította, hogy a korszak íróinak harmada a baloldali pártok 

valamelyikét támogatta, továbbá rámutatott arra is, hogy az írók elképzeléseiben gyakran 

szerepelt annak a reménye, hogy műveik révén képesek lesznek hatást gyakorolni a 

társadalom alakulására.
243

 A hatvanas és a hetvenes évtizedek finn íróinak 

társadalomformáló célkitűzéseit azonban nem feltétlenül szükséges negatív fényben 

feltüntetni, tekintve, hogy az írói szerepvállalás említett megnyilvánulásai tulajdonképpen 

a finn irodalom hagyományával hozhatók összefüggésbe. Juhani Niemi vélekedése szerint 

Finnországban a kultúra már az 1800-as években is számos ponton kapcsolódott a 

politikához; az irodalom és a politika szorosabb együttműködését a nemzeti érdekek 
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érvényesítésének az igénye tette szükségessé.
244

 Ennek a szimbiózisnak tulajdonítható, 

hogy a különféle avantgárd áramlatok viszonylagos késéssel jelentkeztek a finn irodalom 

története során
245

, ugyanakkor az 1960-as évek politizálódó irodalmi ízlését szintén az 

említett viszony kései megnyilvánulásának tekinthetjük. 

A finn munkásirodalom feladatvállalásával kapcsolatban a művészi elköteleződés 

lehetséges problémás aspektusairól is említést kell tehát tennünk. A politikai (vagy 

bármilyen egyéb) funkciót felvállaló irodalmi alkotásokkal kapcsolatos dilemmákat Pertti 

Karkama foglalta össze az irodalom és a valóság viszonyát tárgyaló monográfiájában. A 

neves finn irodalomtörténész megállapításait a hatvanas és a hetvenes évtizedek 

politizálódó (munkás)irodalmának elemzése során is hatékonyan alkalmazhatjuk. Karkama 

véleménye szerint a politizálódó és ideológiailag elkötelezett irodalom 

legproblematikusabb tényezőjének a társadalmi-politikai téren érvényesítendő 

funkcióvállalást tekinthetjük. Az író ebben az esetben művén keresztül bizonyos tartalmak 

célzatos közvetítésére törekszik, miközben az olvasótól elvárja, hogy a célnak megfelelő 

jelentést fogalmazza meg a mű értelmezése során.
246

 A funkció felvállalása tehát 

egyértelműen a művészi szabadság elvesztéséhez vezet, ugyanakkor befogadói részről 

jelentősen korlátozza a szubjektív recepció lehetőségeit. Karkama szerint az értelmezést 

befolyásoló tényezők negatív hatásán túl annak a veszélye is fennáll, hogy a funkciót 

felvállaló irodalmi alkotás a művészettől idegen elvek és célok puszta propagandájává 

alacsonyodik.
247

 Annak ellenére, hogy a finn munkásirodalom esetében is megjelent az 

irodalomtörténész által meghatározott, politikai célokat szolgáló tendenciairodalom sajátos 

irányzata, az említett agitációs célokat szolgáló propagandairodalom mégsem alakult ki 

Finnországban. Megállapíthatjuk tehát, hogy az 1960-as és 70-es évek radikalizálódó 

baloldali munkásirodalma nem volt hajlandó teljes mértékben alávetni magát a korszak 

politikai akaratának. A politikai háttér egyáltalán nem volt létfontosságú tényező a 

munkásirodalom számára, éppen ellenkezőleg, az ideológiai tartalmak közvetítése inkább 

ártott, mintsem használt volna az irányzat népszerűségének. Bár a társadalmi realitásokból 

inspirálódó finn munkásirodalmat túlzás lenne apolitikus beállítottságúnak láttatni, tény, 

hogy az irányzat legjellegzetesebb alkotásai soha nem közvetlen módon foglalkoztak az 

ideológia kérdéseivel. 
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A munkásirodalom autonómiájának a megőrzéséről leginkább azok a hatvanas és a 

hetvenes évtizedekben született regények tanúskodnak, amelyek a radikalizálódó 

mozgalom célkitűzéseit vagy akár magát a baloldali értékrendet is meglehetősen 

ambivalens módon tüntették fel. A korszak finn munkásirodalmának látszólagos ideológiai 

ellentmondásai könnyen megmagyarázhatók az írók eltérő világnézeti meggyőződéseinek a 

tisztázásával. Ahogyan arról a fejezet egy korábbi szakaszában már volt szó, a 

munkásirodalom irányzatához tartozó írók nem feltétlenül voltak elkötelezett baloldali 

beállítottságúak
248

, következésképpen nem minden esetben törekedtek tudatos szocialista 

értékrendet képviselő vagy az eltérő társadalmi rétegek szembeállításából fakadó 

ellentéteket felerősítő témaválasztásra és ábrázolásmódra. Karkama meghatározásában a 

munkásirodalom regényeiben alkalmazott ún. „társadalmi realizmus” (sosiaalirealismi) 

inkább az új, modern személyiség útkeresésének a megfogalmazásával jelentett egyet. A 

századelő munkásirodalma a XIX. század végének modernizációja folytán kialakult új 

életmódot, a megváltozott társadalmi viszonyokat igyekezett értelmezni; azokat az 

ellentmondásos és dinamikus kölcsönhatásokon alapuló élethelyzeteket mutatta be, 

amelyek hatást gyakoroltak az egyes ember identitásának a formálódására.
249

 Az 

egzisztenciális útkeresést a társadalmi realitások közé helyezte ugyan a munkásepika, de a 

megoldás lehetőségét nem feltétlenül az ideológia világlátásában jelölte meg. Ebből 

következik, hogy – Szopori Nagy Lajos szavaival élve – a baloldali ideológiát képviselő 

finn regényszereplők a világnézeti vagy politikai nézőpont egyoldalú propagálása helyett 

etikai szempontok alapján mérlegelik a különféle élethelyzeteket és lehetőségeket, az 

objektív ábrázolásra törekvő író pedig igyekszik megérteni a regényszereplői motivációit. 

Így fordulhat elő a finn munkásirodalom esetében, hogy akár ellentétes világlátással 

rendelkező író is képes megértő és pozitív módon láttatni baloldali szellemiséget képviselő 

szereplőket, vagy éppen fordítva, a baloldal irányában elkötelezett író negatív 

tulajdonságokkal felruházni regényszereplőjét, ha a körülmények objektív értelmezése úgy 

kívánja. A XX. század számos politikai és társadalmi változása – így a hatvanas évtized 

radikális újbaloldali mozgalmának a fellépése is – nyilvánvalóan hatással volt a finn 

munkásírók világlátására, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a regényeikben alkalmazott 

látásmód a körülményektől függetlenül alapvetően morális jellegű maradt.
250
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Az 1960-as és 70-es évek számos munkásregényében megfogalmazódó baloldali 

világnézeti kritika is elsősorban tehát a finn munkásirodalom objektív és etikai 

beállítottságú szemléletmódjaként értelmezhető.
251

 A baloldal bírálata ugyanakkor az 

egyes írók személyes véleménynyilvánításaként, a korszak radikalizálódó politikai 

áramlata elleni állásfoglalásként is felfogható. A szóban forgó évtizedek politikai téren 

elkötelezett kritikusai egyértelműen a jobboldali beállítottságú írók támadásaként 

értelmezték a baloldali ideológiáról kritikus hangnemben nyilatkozó írásműveket.
252

 Juhani 

Niemi a hatvanas és a hetvenes évtizedek irodalmának áttekintése és értékelése során a 

korszak irodalmi szellemiségét az 1920-as és 30-as évek kulturális légköréhez hasonlította. 

Véleménye szerint a hatvanas évek – az 1920-as évekhez hasonlóan – az útkeresés 

időszaka volt (érthetjük ez alatt akár az irodalom szemléletmódjára is hatást gyakorló 

politikai radikalizálódás hullámát), ezt az időszakot követte az 1930-as évekre emlékeztető 

hetvenes évtized, a finn irodalom letisztuló és inkább befelé forduló új ciklusa.
253

 Niemi 

idézett megállapítása alapján a hetvenes évtizedet tehát a finn irodalom önértelmezésének 

újabb, kritikai felülvizsgálatot eredményező időszakaként is definiálhatjuk. Úgy vélem, 

hogy akár ennek a szóban forgó tendenciának is tulajdoníthatjuk a baloldali beállítottságú 

munkásírók önkritikus hangvételét. 

Az 1960-as évek baloldali radikalizmusának a hetvenes évtized közepe táján bekövetkezett 

eltűnése a finn munkásirodalom számára egyet jelentett az elsődleges támogatói hátterének 

az elveszítésével. Bár a finn munkástematika újradefiniálási törekvései a kritikai 

felülvizsgálatra is hajlandóságot mutattak, az irányzat az 1970-es években elérte 

formálódásának és hagyománytörténetének a végpontját. Az évtized második felében láttak 

napvilágot az utolsó, tematikai és esztétikai szempontból is munkásirodalmi alkotásoknak 

tekinthető regények, ezt követően az irányzat feloldódott az 1980-as évek fokozatosan 

átalakuló finn kulturális életében. 
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 A korszak több munkásírója is kritikus szemszögből vagy egyenesen negatív módon láttatja elsősorban a 
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3.1.3 Az 1960-as és 70-es évek munkásepikájának fogadtatása 

 

A munkásepika befogadói körének a felvázolásához mindenképpen ismertetni kell azoknak 

(az elsősorban szociológiai) vizsgálatoknak a megállapításait, amelyek az 1960-as és 70-es 

évek munkásságának a társadalmi szerkezetére és a szellemiségére vonatkoznak.
254

 A 

szóban forgó évtizedek munkás társadalmi rétegének az összetételét alapvetően a második 

világháború után kezdődő időszak, az ún. nagy társadalmi átalakulás (suuri muutto) 

folyamata határozta meg. Az átfogó modernizáció időszaka a vidéki életmód gyökeres 

átformálódásával indult útjára
255

, közvetlen hatásai azonban a városi élet átalakulásában is 

érezhetővé váltak. 

A finn munkásság története során első, társadalmilag egységesnek nevezhető csoportjai a 

nagyobb ipari központokban (pl. Tampere, Viipuri, Kotka) jöttek létre a XIX. század 

második felében. A munkás identitás és a hozzá kötődő kulturális, politikai öntudat szintén 

az említett centrumokban, a munkásság társadalmi önállósodásával párhuzamosan 

alakultak ki.
256

 Az egységesnek és markánsnak tekinthető, a városi és az ipari 

központokban létrejövő munkás identitás számára az említett nagy társadalmi átalakulás 

súlyos krízishelyzetet eredményezett. A korábban a vidéken élő munkásréteg, valamint a 

hagyományos, mezőgazdasággal és állattartással foglalkozó kistermelők (azaz a finn 

vidékre jellemző társadalmi csoportok)
257

 tömegesen arra kényszerültek, hogy a 

városokban próbáljanak új megélhetési formát találni. A vidék elnéptelenedésével 

párhuzamosan a városok lélekszáma megemelkedett, a betelepülők nagy része a fejlődő 

iparban talált magának új munkahelyet. A hatvanas évtizedtől fogva a finn társadalomban 

megindult tehát az a jelentős átalakulás, amely fokozatosan a „bérmunkából élők 

társadalmának” a kialakulásához vezetett. A tradicionálisnak nevezhető – közel száz éves 

hagyománnyal rendelkező – finn munkás társadalmi réteg egybeolvadt a vidékről a 

városokba áramló embertömeggel, alapot teremtve ezáltal a finn társadalom új (modern) 

középosztályának.
258

 A társadalmi viszonyok átalakulásával az erőteljes munkás identitás 
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 A modernizáció folyamatával összefüggésben levő társadalmi átalakulásról átfogó képet kaphatunk a 
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helyét és szerepét egyre inkább a „jóléti társadalom ethosza” vette át, mely alatt Matti 

Alestalo az 1960-as évektől kialakuló fogyasztói társadalom új középosztályának az 

értékrendjét értette.
259

 

Az új társadalmi viszonyok nemcsak a munkásság önértelmezését formálták át, hanem a 

munkáskultúra szellemiségére is közvetlen hatást gyakoroltak. Már Raoul Palmgrennél 

találunk olyan megjegyzéseket, melyek a hagyományos munkáskultúra értékválságára 

utaltak: az elismert finn irodalomtörténész egy 1965-ben megjelent tudományos 

munkájában egyértelműen a munkáskultúra eltűnéséről tett említést.
260

 Az önálló munkás 

műveltség szellemiségének a felbomlását szintén a fogyasztói társadalom kialakulásával 

hozhatjuk összefüggésbe. Az új értékrend viszonyulása a kultúrához egyre inkább a 

fogyasztás gazdasági törvényszerűségeit kezdte követni, ráadásul a társadalmi különbségek 

fokozatos eltűnésével a korábbi kulturális elkülönülés is elveszítette eredeti jelentőségét.
261

 

A finn munkás társadalmi réteg átformálódásáról természetesen hiba lenne kizárólag 

általánosságokban beszélni. Érdemes említést tenni többek között arról a hetvenes 

évtizedben végzett felmérésről, amely a korabeli munkások társadalmi hovatartozásáról 

nyújt tájékoztatást. A felmérés egyértelműen megállapította, hogy a finn társadalomban a 

modernizációs folyamatokkal lezajló átalakulást – a komoly hagyományokkal rendelkező 

munkás szellemiség átértékelődését – követően is megmaradt a munkásság 

osztálytudatossága.
262

 Nyilvánvalónak tűnik a megállapítás, miszerint elsősorban az 

erőteljesen politizálódó közélet hatásának tudható be a finn munkásság említett 

összetartása: meglehet, az 1970-es évek munkásai saját megítélésük alapján egységes 

társadalmi réteget alkottak, a munkásság eredeti morális és kulturális attitűdje, „társadalmi 

identitása” azonban már nem képezhette életmódjuk alapját, tekintve, hogy egységes 

munkás szellemiséggel a hetvenes évtized esetében már nemigen számolhatunk.
263

 

                                                                                                                                                                                
megjegyezni, hogy a finn szociológusok és történészek körében nincs teljes összhang a társadalmi átalakulás 

munkásságot érintő jelenségeivel kapcsolatban. Vö. Sappinen, Eero: Arkielämän murros 1960- ja 1970-

luvuilla. Helsinki. 2000. 42-44, 369-370. Az általános vélekedés szerint az új társadalmi középosztály 

kialakulásában a főszerepet a vidékről a városokba áramló néptömeg játszotta azáltal, hogy felduzzasztotta a 

munkásság számát, és átértékelte a hagyományos munkás identitást. A kutatók egy másik csoportja (pl. Antti 

Kasvio) azonban úgy vélekedik, hogy az átalakulás szükségszerűen ment végbe és az új társadalmi réteg 

magától, a munka minőségének a megváltozásától jött létre. A fejezet témája szempontjából lényegtelen 

annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a finn társadalom átalakulását milyen folyamatok indították el. A 

munkásirodalom befogadói csoportjainak a vizsgálatához elegendőnek bizonyul a megváltozott társadalmi 

körülmények ismertetése. 
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A tradicionális munkás értékrend válságára és fokozatos eltűnésére természetesen a 

korabeli baloldali politika is felfigyelt. A munkás érdekképviseletek és a baloldali pártok a 

társadalmi átalakulást nagyrészt saját politikai sikerükként, a kitűzött célok 

megvalósulásaként értelmezték.
264

 Helyzetértékelésük meglehetősen paradox logikáról 

árulkodik, hiszen a baloldali pártok az egységes és jól elkülönülő munkás szellemiség 

feloldódásának az elősegítésével arra kényszerültek volna, hogy lemondjanak saját 

társadalmi bázisukról. Ezzel szemben a radikális mozgalom még a hatvanas és a hetvenes 

évtizedekben sem volt hajlandó komolyabban számot vetni a társadalmi átrendeződéssel: a 

baloldali politikai demagógia még akkor is az egységes munkás értékrendre próbált építeni, 

amikor a hagyományosnak nevezhető munkás réteg és kultúra szinte már nem is létezett 

Finnországban. 

A társadalmi átalakulás folyamatának értelmezéséhez jelentősen hozzájárulnak az 1960-as 

és 70-es években végzett olvasásszociológiai vizsgálatok. A korabeli munkásság olvasási 

szokásainak és – ezzel összefüggésben – a munkásirodalom átalakuló recepciós 

modalitásainak a felvázolásához is nélkülözhetetlen tudományos alapot szolgáltatnak a 

korszak neves társadalomtudósainak a felmérései. A nagyszámú empirikus kutatás 

eredményeinek a segítségével képet alkothatunk a hatvanas és a hetvenes évtizedek 

kulturális hátteréről: megállapításokat tehetünk a munkásirodalom elterjedtségéről, 

befogadóinak társadalmi megoszlásáról vagy akár a munkásirodalmi alkotások 

értelmezéseinek a lehetőségeiről, továbbá alapvető következtetéseket vonhatunk le a finn 

átlagolvasók irodalmi preferenciáiról. 

A munkásirodalom hagyományának a megőrzését és elterjedtségének okait természetesen 

a finn olvasók elvárásait felderítő kutatások eredményeinek az ismertetésével 

indokolhatjuk. A munkásirodalom korabeli fogadtatásának és recepciós modalitásainak az 

értelmezéséhez indokoltnak tűnik megvizsgálni a finn prózairodalom alapvetően realista 

stílusú, objektivitásra törekvő látásmódjának az indítékait, következésképpen a munkás 

társadalmi rétegnek az írásművekkel szemben támasztott elvárási horizontját szélesebb 

kontextusban szemlélve, a finnek hagyományos irodalomértelmezésén keresztül kell 

megközelítenünk. Ennek megfelelően Juhani Niemi egy ún. „finn olvasási kódot” 

(suomalainen lukukoodi), azaz az olvasásnak a finn nemzetre jellemző módját különítette 

el, melyet a valóságalapú értelmezésre való törekvésként definiált.
265

 Az általa 

meghatározott referenciateória szerint a finn olvasók az irodalmi fikciót – számos egyéb 
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nemzettől eltérően – hagyományosan valós dokumentumként értelmezik.
266

 Az irodalmi 

tradíció ismeretében könnyen beláthatjuk, hogy az olvasók befogadói attitűdjét alapvetően 

a finn irodalomra általánosan jellemző, a „finn olvasási kódnak” kedvező realista 

szemléletmód alakította. Hasonló következtetésre jutott Väinö Linna is, amikor az 1970-es 

években íróként arra a kérdésre kereste a választ, hogy a korszak finn átlagolvasója milyen 

alapon követelte meg az irodalmi fikciótól a valószerű tartalmat és a realisztikus ábrázolási 

mód alkalmazását.
267

 Linna idézett kérdésfelvetésével együtt utalhatunk a korszak másik 

ismert írójának, Veijo Merinek a realisztikus irodalmi szemléletmód elleni állásfoglalására: 

Meri egyik tanulmányában annak a véleményének adott hangot, hogy az irodalom az 

egzisztencialista nézőpont érvényesítése helyett nem választhatja a befogadói elvárásokat 

beteljesítő (társadalmi) realitások bemutatását.
268

 

Az iménti, kordokumentumokként kezelhető állásfoglalásokból egyértelműen kitűnik, 

hogy az 1960-as évek finn prózairodalma továbbra is – az olvasói elvárásokkal 

összhangban – a valóság realista ábrázolásának a hagyományát követte. Az irodalomnak a 

befogadók elvárásait figyelembe vevő művészi kifejezésmódját akár olyan stratégiaként is 

értelmezhetjük, mellyel a finn prózairodalom – az esetleges újító törekvések helyett – a 

minél nagyobb arányú népszerűség elérésére törekedett. Ezzel összefüggésben Niemi az 

„irodalmi siker szociológiájának” a meghatározásánál elsődleges követelményként a 

valóságillúzió megteremtését említette.
269

 Megállapíthatjuk, hogy a finn prózairodalom – a 

hagyományosnak nevezhető realista látásmódjából kifolyólag – mindig is a valóságnak 

vagy a valóság látszatának a megjelenítésére törekedett, következésképpen a 

„valóságillúzió” igényét mind a befogadói, mind pedig az alkotói oldal részéről a finn 

irodalmi tradíció alapvető jellegzetességei közé sorolhatjuk. Az irodalomtörténész Kai 

Laitinen és az (irodalom)szociológus Katarina Eskola a XX. századra is jellemző finn 

irodalmi hagyományt egyöntetűen a következő általánosnak nevezhető vonásokkal 

jellemezte: a finn prózairodalom legkedveltebb területe a népábrázolás, regényeinek 

szereplői általában individualista és antiszociális személyiségjegyekkel felruházott 

kisemberek. Az írásművek – alapvetően demokratikus világlátásuknak megfelelő módon – 

leggyakrabban a társadalmi igazságosság problematikáját állítják előtérbe. A realista 
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stílussal igen gyakran párosul humoros látásmód a népábrázolások regényeiben.
270

 

Könnyen beláthatjuk tehát, hogy az 1960-as és 70-es évek olvasóinak nem kellett 

csalódniuk a korszak irodalmában: a szóban forgó évtizedek alkotói továbbra is a finn 

irodalom népszerűségét garantáló, stílusában realista, témájában valósághű elemeket 

tartalmazó irodalmi ábrázolásmódot részesítették előnyben. A modernizáció folyamatával 

összefüggésben levő társadalmi átalakulás fenntartotta, ugyanakkor tovább is erősítette az 

előzőekben kifejtett irodalmi hagyományt. 

A fent ismertetett finn irodalmi tradíció aktualizált továbbélésének a bizonyítására számos 

példát említhetünk. Az 1960-as évektől a tradicionális vidéki életmódot ábrázoló, illetve 

ezt a korabeli körülmények között újjáértelmező regények szinte kivétel nélkül pozitív 

fogadtatást értek el a finn olvasók körében. Ugyancsak a befogadók elismerésére 

számíthattak azok az írásművek, amelyek valamilyen formában a munkavégzést vagy 

általában a munka körülményeit ábrázolták.
271

 Egyértelműnek tűnik tehát, hogy a 

munkásirodalomnak az 1960-as és 70-es évtizedekre eső új, sikeres időszaka 

összefüggésben állhatott a hagyományos realista ábrázolásmód alkalmazásával, továbbá a 

munkavégzésnek tulajdonított hagyományos szerep továbbörökítésével és a megváltozott 

társadalmi környezetben történő újjáértelmezésével.
272

 

A munkásepika alkotásainak problémamentes befogadását egyéb – ugyancsak a társadalmi 

átalakuláshoz kötődő – tényezők is alakították. Eskola a finn olvasók irodalmi 

preferenciáinak a vizsgálata alapján a leginkább kedvelt tematikai vonulatként az 

önfegyelemmel azonosított civilizációs értékek megfogalmazását nevezte meg. Nézete 

szerint a finn gondolkodást mindig is meghatározó „fejlődésbe vetett hitnek”, azaz a kitartó 

munka révén való boldogulásnak az eszméje a társadalmi változások következtében egyre 

inkább az írásművek irányában megfogalmazott elvárásként jelentkezett.
273

 A 

munkásepika regényei – tematikai irányultságukból kifolyólag – tehát ebben a 

megközelítésben is alapvetően pozitív fogadtatásra találtak, tekintve, hogy az írásművek 

szellemisége összhangban állt a befogadók előzetes irodalmi és erkölcsi elvárásaival. Meg 

kell azonban jegyeznünk, hogy a munkásepika tematikai és formai jellegének és az olvasói 

elvárásoknak az egybeesése, azaz az irányzat relatív sikere nem feltétlenül állt egyenes 

arányban a munkásepika irodalomtörténeti jelentőségével. A fejezet korábbi részében 
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történt már említés arról, hogy az 1960-as és 70-es éveket jellemző társadalmi törés és 

politikai radikalizálódás a baloldali kultúra terén a XIX. századi identitáserősítő 

törekvésekhez hasonló megfogalmazásokban és célzatosságban öltött testet
274

, 

következésképpen a korszak munkás témájú, identitásformáló szerepet felvállaló irodalmát 

nem feltétlenül tekinthetjük sem tematikai, sem formai szempontból innovatív 

irányzatnak.
275

 

A munkás tematika és az olvasói ízlés viszonylagos egyezésén túl a munkásepika 

befogadását megkönnyítő másik tényezőnek a populáris irodalom egyre nagyobb 

térnyerését tekinthetjük. Számos felmérés kimutatta, hogy a szóban forgó évtizedekben a 

finn átlagolvasók (a szépirodalmi alkotások mellett) szórakoztató irodalmat is nagy 

arányban olvastak.
276

 A populáris irodalom bizonyos fajtáira jellemző ún. „látszólagos 

realizmus” (näennäisrealismi) (a klisészerű szereplők és élethelyzetek megjelenítése, a 

sablonosnak ható cselekmény megfogalmazása stb.) alkalmazása
277

 a munkásepika több 

írója számára sem volt idegen. Természetesen hiba lenne összemosni a munkásirodalom és 

a szórakoztató irodalom jól elkülöníthető irányzatait, ugyanakkor nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül azt a tényt, hogy számos ponton találhatunk egyezést a munkásepika és a 

populáris irodalom eljárásai között.
278

 A szépirodalmi igényű ábrázoláson túl a 

szórakoztató irodalom megoldásainak és hangnemének a használata feltételezhetően 

jelentősen megkönnyítette a munkásepika alkotásainak a befogadását, és ezáltal hozzájárult 

az irányzat népszerűségének a növekedéséhez. 

A populáris irodalom és a munkásepika kapcsolódási pontjainak a bemutatásánál a 

baloldali eszmeiség és a szórakoztató irodalom viszonyáról is említést kell tenni. Az 1960-

as évek baloldali beállítottságú finn irodalmárai – félve a művészet áruvá degradálásától, 

valamint a nyugat kulturális hegemóniájától – egyértelműen a szórakoztató irodalom ellen 

foglaltak állást.
279

 A baloldal elítélő véleményét bizonyos szempontból meglepőnek 

tarthatjuk. A dolgozatban már említett korabeli szociológiai felmérések ugyanis 

egyértelműen arról számoltak be, hogy a hatvanas évtizedtől fogva a munkás olvasók – a 
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 Vö. Eskola 1990. 103-106. Eskola a társadalmi változások hatásainak tulajdonítja a korszak irodalmi 
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szépirodalmi regények mellett – leginkább szórakoztató irodalmat olvastak, 

következésképpen a baloldali kultúrpolitikának az irányzat elutasítása helyett a politikai 

tartalom hatékonyabb terjesztése érdekében komolyan kellett volna vennie a populáris 

irodalomban rejlő lehetőségeket. Az 1960-as és 70-es évek alkotói természetesen nem 

feltétlenül követték a politika útmutatásait: a baloldali értékrendet műveik szellemiségében 

is kifejezésre juttató írók egyáltalán nem idegenkedtek a népszerű, könnyebb befogadást 

garantáló irodalmi megoldások alkalmazásától. 

A munkásepika korabeli recepciójának a feltérképezése – az értelmezést megkönnyítő 

körülmények számbavételén túl – a befogadói csoportok minél pontosabb körvonalazását 

is megköveteli. A művekben megjelenő munkás tematika és társadalmi perspektíva 

leginkább olyan szempontokat igyekezett érvényesíteni, melyek a munkás olvasók 

hagyománytörténeti ismereteinek és elvárási horizontjának feleltek meg. A tematikai és 

formai preferencia figyelembevétele azonban önmagában nem garantálhatta a 

munkásirodalomnak a munkásság társadalmi rétegén belüli sikerét. Magától értetődőnek 

tűnne a feltételezés, miszerint a munkás tematikájú írásművek társadalmi 

érzékenységükkel és szellemiségükkel elsősorban a munkásság körében találhattak 

„adekvát” értelmezésre, a munkásepika alkotásai a XX. század folyamán mégis egyre 

kisebb arányban számíthattak a szóban forgó olvasók érdeklődésére. 

Pertti Vakkari irodalomszociológiai felméréséből kiderül, hogy a munkások, bár 

életmódjuk átalakulásából kifolyólag egyre több szabadidővel rendelkeztek és az 

iskolázottság aránya is emelkedett a körükben, az 1970-es években mégsem olvastak 

többet, következésképpen a korábbi évtizedekhez viszonyítva egyáltalán nem növekedett a 

munkás réteghez tartozó olvasók száma.
280

 A munkásepika népszerűségét a regényekben 

kifejeződő tudatos tematikai orientáció sem növelte számottevően: annak ellenére, hogy az 

1970-es években a megkérdezett finn átlagembereknek több mint a fele a munkát tartotta 

az élet legjelentősebb tényezőjének
281

, ez a meggyőződés olvasási szokásaikban mégsem 

tükröződött. Úgy tűnik tehát, hogy a valóban a munkásság szellemi értékrendjét és a 

munkás társadalmi jelleget megfogalmazó regények (viszonylagos ismertségük és sikerük 
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ellenére) igazából nem tartoztak a hatvanas és a hetvenes évtizedek leginkább kedvelt és 

népszerű olvasmányai közé. Erre az ellentmondásra elsősorban a társadalmi átalakulás – a 

hagyományos munkás szellemiség elvesztése – adhat magyarázatot. A munkásirodalom 

baloldali ideológiát közvetítő irányzata is igen jelentéktelen olvasótábort tudhatott 

magáénak, ami tulajdonképpen összhangban állt a korszak befogadóinak elvárási 

horizontjával: az 1960-as és 70-es évek finn olvasóinak többsége ugyanis – talán a 

radikalizálódó baloldal markáns fellépésének következtében – egyértelműen elutasította a 

közvetlen politikai tartalmú irodalmi alkotásokat.
282

 

A számos ellentmondással küzdő (és az 1970-es években némileg talán már 

anakronisztikusnak is ható) finn munkásirodalom a hetvenes évtized második felében 

tematikai és formai szempontból egyaránt kimerült és kiüresedett irányzattá vált. Annak 

ellenére, hogy a hatvanas évtizedben kibontakozó radikális újbaloldaliság a munkáskultúrát 

egy időre újból a figyelem középpontjába emelte, a megváltozott társadalmi környezetben 

– hagyományos társadalmi bázisa hiányában – a munkáskultúra nem tudott maradéktalanul 

megfelelni a kor szellemi kihívásainak. Széles körben elfogadott az a nézet, miszerint az 

1970-es évek irodalmi irányzatai a gazdasági és a társadalmi kontextus hatására alakultak 

át vagy adták át a helyüket az új jelenségeknek. A finn munkásirodalom tematikai és 

formai kiüresedését is számos kutató objektív tényezők együttes hatásának tulajdonította. 

Az irodalomtörténészek körében általánosan elfogadott vélemény szerint a 

munkástematika a hetvenes évtized elején kialakult újabb, súlyos gazdasági válságból 

kifolyólag került ki végleg a finn olvasók érdeklődési köréből.
283

 Az 1970-es évek 

irodalmában bekövetkezett átalakulást az említett gazdasági és társadalmi változásokkal 

összefüggésben többen is a posztindusztriális korszakba történő átmenet kultúrát érintő 

vetületeként értelmezték.
284

 

Az irodalom terén bekövetkezett paradigmaváltást – a posztmodern szemléletmód 

megjelenését – azonban nem feltétlenül kell olyan tényezők hatásainak tulajdonítanunk, 

melyek az irodalom alakulását legfeljebb közvetett módon befolyásolhatják. Az 1970-es 

évek gazdasági vagy politikai jelenségei mellett az igazi okokat inkább máshol 

kereshetjük: a világlátás egyfajta ontológiai nézőpontváltása indíthatta útjára azt a 
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folyamatot, amely az irodalom szemléletmódjának a belső átalakulását eredményezte a 

hetvenes évtized folyamán. A munkásepika eltűnését is eredményező átalakulást tehát egy 

olyan szemléletbeli változást eredményező folyamat végpontjának tekinthetjük, amely 

kérdésessé tette, vagy új alapokra helyezte a kulturális hagyomány egyes elemeit. Ebből a 

szemszögből nézve a munkásepika tematikai és formai megoldásainak a kiüresedése és 

elutasítása tulajdonképpen a modernizáció eszmeiségéből fakadó fejlődésbe vetett hitnek, a 

racionális alapokra helyezett világképnek a meghaladását jelentette. A finn 

munkásirodalom esetében nem is igazán megszűnésről beszélhetünk, szerencsésebb talán 

átalakulásként értelmezni azt a folyamatot, amelynek során a munkás tematika 

hagyományos kifejezési formáin és szemléletmódján túllépve – a finn irodalom egyéb 

áramlataihoz hasonlóan – idomult a hetvenes évtized irodalmi paradigmaváltása által 

kijelölt új irányhoz. Az 1970-es évek munkásepikájának szóban forgó kritikai fordulatát 

példázza szemléletesen a fejezet további részében bemutatásra kerülő A fellendülés kora 

című regény. 

Az új életminőségek kortárs kifejezése érdekében átformálódó, a hagyományt az újfajta 

szemléletmódba beolvasztva megőrző munkáskultúra sajátos szempontjait mind a mai 

napig kimutathatjuk a finn kultúra bizonyos alkotásaiban. Ebből a tradícióból és 

látásmódból merítenek a kortárs finn prózairodalomnak azon alkotásai, amelyek a 

hétköznapok (társadalmi vagy egzisztencialista megközelítésű) valóságát az átlagember 

szintjén igyekeznek értelmezni és realista stílusban láttatni. Az irodalmi alkotásokon túl a 

finn kultúra egyéb területein is ráismerhetünk a munkás szellemiség napjainkig tartó 

hatására: bár egyértelmű megfelelést nem lehet találni a hagyományos munkás esztétika és 

az Aki Kaurismäki filmjeiben megjelenített valóságok között, Olli Löytty a munkás 

tradícióval és a hozzá kapcsolódó látásmóddal hozza összefüggésbe a neves filmrendező 

által megalkotott karaktereket és élethelyzeteket.
285
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3.2 Alpo Ruuth A fellendülés kora (Nousukausi) című regénye 

 

3.2.1 A regény tematikai jellegzetességeivel összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Alpo Ruuth A fellendülés kora (Nousukausi) című 1977-ben megjelent regénye a hetvenes 

évtized elejének Finnországát mutatja be az olvasó számára. A cselekmény idejének és a 

főszereplő személyének tudatos megválasztása egyértelműen jelzi, hogy az író társadalmi 

és politikai kérdésekben egyaránt nyílt állásfoglalást kíván adni a befogadó kezébe. 

Ruuth regényeinek az elemzése során arra a megállapításra juthatunk, hogy az irodalmi 

fikció szinte valamennyi esetben szorosan kötődik az aktuális társadalmi valóság 

ábrázolásához. Az önéletrajzi elemek és a tényszerű társadalmi jelenségek megítélésének 

az egybefonódását – a kor számos írója esetében megfigyelhető irodalmi tendenciának 

megfelelően – Ruuth esetében is az írásművek lényegét és szerepét meghatározó kifejezési 

módként értelmezhetjük.
286

 Ruuth műveinek igazságtartalmára, azaz a hétköznapok 

realitásaihoz igazodó írói látásmódjára a hetvenes évtized elejének olvasói és kritikusai 

egyaránt felfigyeltek. A társadalmi valóság és az ideológiai kérdéseket érintő állásfoglalás 

megfogalmazása regényeiben olyannyira meghatározó jellegzetességnek bizonyult, hogy a 

korabeli recepció „fiktív, objektív és szubjektív”, azaz „valószerű, tényszerű és 

világnézeti”
287

, egymást keresztező narratív szinteket különített el írásművei esetében. 

Ruuth írói eljárásáról, regényeinek tartalmi, egymás ellenében meghatározható szintjeiről – 

feltehetően a valóság jól érzékelhető, tényszerű leképezése miatt – a befogadók 

elismeréssel nyilatkoztak, így A fellendülés kora című regény realista stílusú, objektivitásra 

törekvő ábrázolásmódja is elnyerte a korabeli olvasók tetszését.
288

 A regény – mint 

általában a munkásepika írásművei – alapvetően eleget tett azoknak az elvárásoknak, 

amelyeket a korabeli olvasók a tematikai irányzat hagyománytörténete alapján 

megfogalmaztak. 

A szerző egyértelműen kijelöli a regény cselekményéhez kapcsolódó események 

vizsgálatának a nézőpontját azáltal, hogy korának társadalmi és politikai történéseit 

főszereplőjének, egy nemzeti demokratikus eszméket képviselő szakszervezeti újság 
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szerkesztőjének a látásmódjával közelíti meg. Ruuth választását – a főszereplő Ale 

Mäenpää figuráját – nagyon is tudatos, érdeklődési körével összefüggő döntésnek 

tulajdoníthatjuk, erre enged következtetni az író egyik visszaemlékezésének azon szakasza, 

amelyben a szakszervezeti képviselők munkája és jelentősége iránti érdeklődéséről számol 

be.
289

 A főszereplő figurája köré felépített cselekmény értelmezési lehetőségeit Ale 

Mäenpää politikai elkötelezettsége is jelentősen meghatározza, nem tekinthetünk el 

ugyanis annak a ténynek a figyelembevételétől, hogy a főszereplő a Finn Nemzeti 

Demokratikus Szövetség (Suomen Kansan Demokraattinen Liito, SKDL) nevű párt 

eszmeiségét képviseli. A szubjektív módon konstituálódó regényolvasat szempontjából 

tehát fontos, értelmezésalakító tényezőnek kell tekintenünk a főszereplő által képviselt párt 

baloldali értékrendjét és ennek a cselekményre hatást gyakorló megnyilvánulásait. 

A fellendülés kora című regényben elbeszélt események – a főszereplő szerkesztői 

munkáján, az interjúkészítéseken és a gyárlátogatásokon keresztül – nagyrészt a munkások 

élethelyzetének és munkakörülményeinek az ábrázolása köré épülnek. A szociális 

jellegzetességek rögzítésének írói igényét a főszereplő életútját alátámasztó és befolyásoló 

háttér felvázolásának tekinthetjük, ugyanakkor – a korszak irodalmi és olvasói 

elvárásainak figyelembevétele alapján – akár az írásmű tulajdonképpeni céljának is 

tulajdoníthatjuk. Ale Mäenpää szerkesztői tevékenysége során az írásmű befogadói előtt 

feltárul az 1970-es évek Finnországára jellemző társadalmi és politikai légkör, a 

hétköznapok azon realitása, amely a munkások és az alacsonyabb társadalmi csoportok 

életkörülményeit jellemezte az adott korban. A korszak hangulatának érzékeltetése, 

valamint az eltérő élethelyzetek és körülmények minél hitelesebbnek tűnő bemutatása 

érdekében Ruuth gyakran dokumentarista jellegű eszközökhöz folyamodik a regényben. A 

tényszerű leírások általában a szakszervezeti munkával járó kötelességekre, a munkahelyi 

állapotokra vonatkoznak, közvetetten viszont a munkásság fizikai és morális helyzetéről 

adnak számot, azaz a regény atmoszférájául szolgáló társadalmi hátteret ábrázolják és 

alkotják: 

 

„Ale egy órát tölt el a férfiak társaságában, végül készségesen megmutatják 

neki a munkakörülményeket és a közösségi tereket, melyek kritikán aluliak. A 

férfiaknak csak hideg víz áll rendelkezésükre, a mosdó- és öltözőhelyiségek 

pedig leginkább egy óvóhelyre emlékeztetnek.”
290
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A realista dokumentáció a főszereplő munkája révén válik a műben indokolttá és 

szükségessé, így éri el Ruuth, hogy a társadalmi realitások valósághű bemutatása a regény 

folyamán mindvégig a tulajdonképpeni cselekmény szükséges háttereként szolgálhasson. 

Bár a valósághűségre törekvő leírások nem alkotnak a cselekménytől eltérő, öncélú 

tematikai vonulatot, a társadalmi valóság precíz dokumentálása az olvasói befogadás során 

okozhat némi bizonytalanságot: azt a benyomást keltheti ugyanis, hogy a szerző elsődleges 

célja nem szépirodalmi, sokkal inkább szociológiai indíttatású leírás lehetett. A társadalmi 

jelenségek átfogó bemutatásán túl a hetvenes évtized átlagemberének megélhetésével 

kapcsolatos problémák cselekménybeli érzékeltetése szintén az iménti feltételezést 

támaszthatja alá. Az 1970-es évek elején kialakult pénzügyi válság okozta infláció vagy az 

adónövekedés, mely a főszereplő és élettársa, a takarítónő Marja életét is megnehezítette, 

mind a korabeli hétköznapok társadalmi-politikai jelenségeit tárják az olvasó elé. A 

fellendülés kora szociológiai olvasatát indokolhatja továbbá a regény megírásának és 

megjelenésének az időpontja is. A mű a korabeli befogadó számára aktualitásokról, a 

hetvenes évtized elejének jelenségeiről szólt, így a cselekmény időszerűsége okozta 

pillanatnyiság a regény társadalmi és politikai kommentár jellegét bizonyíthatta. 

A szociális problémák ismertetése Ruuth művében is számos esetben összefonódik az 

ideológiai, politikai nézetek kifejtésével. A regényszereplők véleményeiként 

megfogalmazott állásfoglalásoknak köszönhetően az olvasó nagyon markáns, elsősorban 

baloldali eszméket tükröző ismertetést kap a korabeli finn belpolitika helyzetéről. Az író 

érzékletesen számol be a baloldali pártok közötti feszültségekről
291

, a jobboldal és a 

baloldal eltérő politikai koncepcióiról, valamint szemléletes módon ábrázolja a munkások 

és a szakszervezeti mozgalom viszonyulását a baloldali ideológiához és a pártpolitikához. 

Ruuth néhány esetben túllépi az elfogulatlan dokumentáció kereteit, ennek megfelelően 

egyes regényszereplői véleménynyilvánításaikban szinte idealisztikus képet festenek a 

korszak baloldali mozgalmáról és a belpolitika alakulásáról: 

 

„Karjalainen elmondja, hogy a jövő fejlődése nagyrészt a helyi politikával áll 

összefüggésben: ha lesz ezen a területen összefogás, akkor a munkáspártok 

előretörését semmi sem tudja megakadályozni.”
292
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 a Finn Szociáldemokrata Párt (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP) és a Finn Nemzeti 

Demokratikus Szövetség (Suomen Kansan Demokraattinen Liito, SKDL) nézeteltéréseiről 
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 „Karjalainen kertoo, että tuleva kehitys on paljolti kiinni kunnallispolitiikasta: jos alueliitoksia tulee, niin 

työväenpuolueiden eteenpäinmenoa ei voi mikään estää.” Ruuth 1977. 19. 
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A Ruuth regényére jellemző, sok esetben roppant tárgyilagosnak és száraznak tűnő 

realisztikus-dokumentarista látásmód megköveteli, hogy a szerző tágabb perspektívába 

helyezve – ne csak a belpolitikai szempontok figyelembevételével – láttassa a korabeli 

Finnország társadalmi-politikai viszonyait. Ennek értelmében a finn társadalom 

jelenségeinek és hangulati elemeinek megragadása során Ruuth nem tekinthetett el 

azoknak a fenntartásoknak vagy akár elismeréseknek a megemlítésétől, amelyek a 

hetvenes évtized átlagemberének a szovjet-finn kapcsolatok alakulásáról alkotott 

véleményét jellemezte. A regény számos pontján felbukkanó, a Szovjetunióról illetve a 

szovjet politikáról szóló megjegyzések az utókor szemében mind azoknak a politikai 

anomáliáknak a bizonyítékai, amelyek hosszú évtizedeken keresztül meghatározták a finn-

szovjet kapcsolatokat. A korabeli munkásregényekre általánosan jellemző, gyakran 

politikai ellentmondásokat sugalló megállapítások között Ruuth regényében találó és 

elgondolkodtató megfogalmazásokra is bukkanhatunk a Szovjetunió és Finnország 

viszonyának szubjektív megítéléséről: 

 

„– Te, azért az mégiscsak különös, hogy Európában mi vagyunk keleten és 

nyugaton az egyetlenek, akik legalább egy kicsit megértjük őket. Vagy ha nem 

is megértjük, de azért kijövünk velük. 

– Mások szemében ez is csak a különcségünket bizonyítja.”
293

 

 

Az idézett párbeszédrészlet szemléletes bizonyítéka annak a hetvenes évtized finn 

munkásirodalmi alkotásait egységesen jellemező, reflektivitásra törekvő irodalmi 

megközelítési módnak, amely a (munkás)társadalom életkörülményeinek és 

szellemiségének átfogó bemutatásán túl akár a világpolitikai tényezők hatására kialakult 

finnség-kép értelmezési lehetőségeire is kiterjedt. Jelen esetben Ruuth a nemzeti 

önértelmezésre hatást gyakorló finlandizáció vádjának az említésével és az arra 

megfogalmazott ellenvetéssel világít rá a hetvenes évtized átlagembere által megélt 

identitás összetettségére. 

A korszak társadalmi jelenségeire és politikai eseményeire vonatkozó utalások mellett (és 

ezekhez kapcsolódóan) Ruuth regényében a baloldali ideológia értelmezése és értékelése is 

nagy hangsúlyt kap. A regény szereplőinek megnyilvánulásaiban körvonalazódó eszmeiség 

részben ugyan megfelel a finn baloldal általános politikai nézeteinek, ugyanakkor A 

fellendülés kora szókimondó állásfoglalásokon és jellegzetes eseményeken keresztül 
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 „– On se kuule kummallista, me ollaan Euroopassa ainoot idässä ja lännessä jotka edes vähän ymmärtää 

niitä. Tai jos ei ymmärrä niin ainakin tulee niitten kanssa toimeen. –Toisten mielestä sekin on minuus.” Uo. 

15. 



106 
 

kérdésessé is teszi a baloldali eszmék egyoldalú – a munkásirodalom 

hagyománytörténetében alapvetően pozitív – megítélését. 

A politikai elkötelezettség legjellegzetesebb megtestesítője természetesen maga Ale 

Mäenpää, a regény főszereplője. Bár a szakszervezet lapjának szerkesztő munkatársa 

meggyőződéses baloldali beállítottságú (tekintve, hogy a Finn Nemzeti Demokratikus 

Szövetség szellemiségét képviseli), többnyire mégis önálló, felvilágosult eszméket 

hangoztat a regényben. Éleslátása és józan gondolkodásmódja ellenére azonban Ale is – 

számos kortársához hasonlóan – néha csak a demagóg ideológiai klisék szintjén 

gondolkodik: 

 

„Beszél a választásokat megelőző munka fontosságáról és a jobboldalról 

érkező veszély elhárításáról, amit – úgy gondolja – vissza is vernek minden 

választáson. A mostani és az eljövendő választások célja a feljebb és előbbre 

jutás, útban a lényeg és a színtiszta munkáspolitika felé.”
294

 

 

A hatvanas évek radikalizálódó társadalmi légkörében tovább erősödő finn 

munkásirodalomról megállapítottuk, hogy az irányzat regényeiben a szinte dogmatizmusba 

hajló ideológiai üzenet közvetítése mellett a legtöbb esetben teret kaptak a baloldalt 

kritikával illető vélemények is.
295

 A fellendülés kora esetében szintén találhatunk 

elmarasztaló, a finn baloldal (pontosabban a szélsőséges kommunista kisebbség) 

tevékenységét bíráló megjegyzéseket: 

 

„(…) csodálom a kommunistákat, erősek és tántoríthatatlanok, de ez akkor sem 

nekem való, és végül úgysem kaptok hatalmat, mert az emberek félnek a 

keménységetektől. Mindenki fél a kommunista kisebbségtől, olyan 

vérfagyasztóak vagytok.”
296

 

 

A regényben a korabeli társadalomra és közgondolkodásra jellemző sajátosságok 

demokratikus-realista dokumentációja a Szovjetunió megítélésével kapcsolatban is 

megfigyelhető. Ahogyan azt már korábban megjegyeztem, a műben olvashatunk a 

finlandizáció politikai megítélésének a nemzeti önértelmezésre gyakorolt jelentős 

hatásáról, illetve az oroszok és a finnek sajátos, ellentmondásokkal terhelt viszonyára is 
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 „Hän puhuu vaalityön merkityksestä ja oikeistovaaran torjumisesta ja ajattelee että sitä torjutaan joka 

vaaleissa. Näissä ja tulevissa vaaleissa on tavoitteena suunta ylöspäin ja eteenpäin, suunta selkeyteen ja 

selkeään työväenpolitiikkaan.” Uo. 21. 
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 l. 91. o. 
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 „(…) ihailen kommunisteja, ne on vahvoja ja tinkimättömiä, mutta se ei kyllä minulle sovi, ettekä te 

lopulta valtaa saa, ihmiset pelkää teidän kovuutta. Teidän vähemmistöä pelkää jokainen, siinä veri 

kylmenee.” Ruuth 1977. 124. 
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több ízben találunk utalásokat. Említésre méltó, hogy a mű cselekményében az író teret 

engedett olyan éles kritikáknak is, melyek a Szovjetunió példáján keresztül igyekeztek 

rámutatni a baloldal igen kényes problémáira: 

 

„Nem szeretném, ha itt olyan világ lenne, hogy a mosdóba kelljen mennünk 

beszélni úgy, hogy közben megnyitjuk a csapot, vagy mondjuk kint kell 

beszélgetnünk a parkban – mondja Nylund és beszáll az autóba. (…) Azt is 

mesélték, hogy áruhiány van, meg kenyérből sincs elég, azt is korlátozták.”
297

 

 

Az idézett regényrészlet azon túl, hogy jól példázza a hetvenes évek finn átlagemberének 

viszonyulását a Szovjetunióhoz, szemléletes módon igazolja Ruuth – és egyúttal a baloldali 

munkásirodalom – művészi-ideológiai koncepcióját. A baloldali eszméket elmarasztalni 

látszó vélemények idézése természetesen nem jelent egyet azzal, hogy az író elismerné 

saját mondanivalójának vagy az ideológiának a megkérdőjelezhetőségét és hiteltelenségét. 

Az eltérő nézetek megjelenését részben talán a finn látásmódra jellemző, az irodalom terén 

is érvényesülő általános demokratizmusnak tulajdoníthatjuk, mely azonban az 

írásművekben – hatását tekintve – nem gyengítette a politikai baloldal pozícióját. Bár az 

ellentétes véleményekkel az írók a baloldali eszmeiség egyoldalú megítélését igyekeztek 

relativizálni, a kritikák (gyakran cáfolataikkal együtt) tulajdonképpen a baloldal 

szellemiségének alátámasztása, esetleg a szélsőséges nézetek elutasítása céljából 

szerepeltek a regényekben. A munkástematikájú írásművekben megnyilvánuló 

demokratizmusban az irodalmi realizmusnak a társadalmi valóság dokumentálása során 

érvényesített követelményeit fedezhetjük fel: az írónak az ellenérveket is felvonultató, 

elfogulatlan(nak tűnő) narrációnak köszönhetően sikerül elérnie, hogy a realista jegyek ne 

csak stilisztikai elemekben mutatkozzanak meg, hanem a regény tartalmi, gondolati síkján 

is kifejeződhessenek. A közvélemény ismeretében a hetvenes évtized finn munkásíróinak 

fel kellett ismerniük, hogy az esetlegesen elvakult, idealista baloldali álláspont képviselése 

teljesen hiteltelennek és anakronisztikusnak tüntette volna fel az irányzat regényeit a 

korabeli olvasók szemében. Ennek köszönhetően Ruuth is – számot vetve a hetvenes évek 

realitásaival, esetleg a baloldali ideológiát ért támadások megalapozottságával – inkább a 

kritikus hangvételű, de mindenképpen objektívebb ábrázolásmódot és értelmezést 

választotta. 
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 „En halua että täällä tulee semmoista että mennään vessaan puhumaan ja pannaan vesi juoksemanaan tai 

sitten puhutaan ulkona puistossa, Nylund sanoo ja istuu autoon. (…) Kertoivat kanssa että tavarasta on pulaa, 

ja leipäpulaa, se oli säännöstelty.” Uo. 73. 
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A regényben az olvasó több esetben is találkozhat az 1970-es évek elejének valós 

történéseire vonatkozó kommentárokkal. Ruuth törekedett arra, hogy a korabeli finn 

társadalom és a politikai gondolkodás jellemzése során ne csak a Szovjetunióval 

kapcsolatos általános érzelmeket mutassa be, ennek megfelelően a szerző a világpolitika 

alakulását befolyásoló, a finn hétköznapokra hatást gyakorló eseményekről is tett említést. 

Így kerülhetett A fellendülés kora cselekményébe híradás az 1972-es müncheni olimpián 

történt terrorcselekményekről, a világgazdaságot érintő olajválságról vagy a nemzetközi 

szinten is jelentős eseménynek számító, 1973-ban Helsinkiben megrendezett Európai 

Biztonsági és Együttműködési Értekezletről. Azon túl, hogy az említett politikai 

események fontos szerepet játszanak a korszak atmoszférájának érzékeltetésében és az 

elbeszélés objektivitásának biztosításában, viszonyítási pontként is szolgálnak az olvasó 

számára a cselekmény időbeli behatárolását illetően. Ruuth eljárására tulajdonképpen 

regénye témája szolgáltatja a magyarázatot: az átfogó korrajz, a korabeli finn 

(munkás)társadalom regénybeli közege szükségszerűen,  jellegénél fogva tette indokolttá 

az elbeszélés időbeli és térbeli rögzítettségét. Bár a politikai és társadalmi utalásokat a 

szerző tudatosan, a fent említett értelmezést elősegítő módon és technikai okokból 

kifolyólag alkalmazza, dokumentációs jellegük következtében domináns, informatív 

vonulatként jelentkeznek a regényszereplők révén kibomló cselekmény hátterében. Ruuth a 

regényben egy ízben le is leplezi az írói szándékot és a regényírás során alkalmazott 

technikát azáltal, hogy egyértelmű utalást tesz a társadalmi-politikai beállítottságú írói 

szemléletmód dominanciájára. Az író-elbeszélő egy vacsorát megelőző hosszas politizálás 

lezárásához metafiktív irodalmi megoldáshoz folyamodik. A jelentéktelennek tűnő 

elbeszélői megállapítás a mű tematikai-technikai jellegére vonatkozó kritikai reflexióként 

is értelmezhető: 

 

„A pincér szerencsére hozza az ételeket, különben másról sem szólna az egész 

este, mint a politikáról.”
298

 

 

A korszak finn munkásirodalmára általánosan jellemző (és Ruuth szóban forgó regényét is 

meghatározó) dokumentarista látásmód szolgáltatta az alapot a munkás tematikájú próza 

tendenciairodalomként történő meghatározására. A korszak kritikusai a munkásirodalom 

elkötelezett célzatosságának megítélésén túl igyekeztek arra is felhívni a figyelmet, hogy a 

szinte kizárólag a kortársi jelenségekből inspirálódó és azokat értelmező (munkás)irodalmi 
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 „Onneksi tajoilija tuo ruuat, muuten ilta menisi politiikaksi.” Uo. 180. 
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alkotás könnyen válhatott korának „egyszer használatos” termékévé.
299

 Természetesen 

Ruuth regényének értelmezése során is számot kell vetnünk a szóban forgó dilemmákkal, 

következésképpen arra a megállapításra kell jutnunk, hogy A fellendülés kora – a fejezet 

egy későbbi szakaszában tárgyalandó előremutató jellegzetességei ellenére – a korszak finn 

munkásirodalmát jellemző kollektív epika
300

 eljárásainak az alkalmazásával íródott. 

 

 

3.2.2 A regény főszereplőjének személyiségével összefüggő értelmezés-modalitások 

 

A finn munkásirodalom utolsó, 1960-as évektől megerősödő korszakában született 

regények elemzése során általánosan megfigyelhetjük, hogy az írók által megalkotott 

regényszereplők nem a baloldali munkásmozgalom idealizált hőseiként, sokkal inkább 

átlagos, sőt kifejezetten bizonytalan személyiségekként, sok esetben a társadalom peremére 

sodródott kisemberekként jelennek meg a cselekményben.
301

 Ez a megállapítás igaznak 

bizonyul A fellendülés kora egzisztenciális és morális problémákkal küzdő „átlagember” 

főszereplője, Ale Mäenpää esetében is, aki nem mindig a baloldali eszményeknek 

megfelelő személyiségként mutatkozik meg a regény folyamán. A feleségétől válófélben 

levő szerkesztő olykor kicsapongó iszákosként, más esetben hűtlenkedő társként 

viselkedik, sőt a baloldali eszmékkel még ironizálni is képes, amikor magánéleti problémái 

nyomasztják: 

 

„Amikor a nőd lapátra tett, és égen-földön nem találsz másvalakit helyette, 

olyankor aztán az sem segít, ha esténként Lenint olvasgatsz.”
302

 

 

Ale Mäenpää – a korszak finn munkásregényeinek főszereplőihez hasonlóan – bonyolult és 

ellentmondásos személyiség, aki kudarcot vall emberi kapcsolataiban, munkája során 

konfliktusokba keveredik, és kétségek gyötrik a baloldali politika irányvonalának 

helyességét illetően. Magától értetődőnek tűnik, hogy A fellendülés kora főszereplőjét a 
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 A fejezet korábbi szakaszában történt már említés a Pertti Karkama és Yrjö Varpio által meghatározott 

finn tendenciairodalomra (l. 89. o.). Juhani Niemi a szépirodalom történelemértelmezésének lehetőségei 

között az 1960-as és 70-es évek dokumentarista irányzatáról is említést tesz. A szóban forgó jelenség kapcsán 

beszél Niemi az irodalom „egyszer használatossá” (kirjallisuuden kertakäyttöistyminen) válásának a 

veszélyéről. Vö. Niemi, Juhani: Kaunokirjallisuus historian ajanomaisena reseptiona. Tampere. 1985. 9. 
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 Pekka Tarkka Ruuth A barakk (Kämppä, 1969) című regénye kapcsán tesz említést a finn kollektív 

epikáról (kollektiiviepiikka). Tarkka a megnevezés alatt a társadalmi jelenségek átfogó ábrázolását érti. Vö. 

Tarkka, Pekka: Aleksis Kiven kadulla. Helsinki. 1984. 132. 
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 Vö. Laitinen 1981. 496. 
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 „Kun muija on potkaissut pellolle, eikä seuralaista löydy tikullakaan, niin siinä ei auta Leninin lukeminen 

iltaisin.” Ruuth 1977. 82. 
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hetvenes évtized finn társadalmi, politikai és gazdasági életére jellemző paradoxonok 

metaforikus megjelenítéseként értelmezzük.
303

 A főszereplőn eluralkodó tehetetlenség 

érzésének és az 1970-es évek Finnországát átformáló folyamatok dilemmáinak a szándékos 

párhuzamba állítása veti fel az allegorikus olvasat lehetőségét. Ruuth tehát nem keres 

menedéket semmiféle ideológiai vagy politikai idealizmusban, regényében objektív képet 

kíván alkotni kora Finnországának jelenéről és elképzelt jövőjéről. 

Ale Mäenpää figurája ellentmondásos és sokszínű személyiségének, továbbá relatív 

ideológiai beállítottságának köszönhetően lép túl azon a követelményen, amelyet a 

hagyományosnak nevezhető finn munkásepika támasztott munkás-regényszereplőjével 

szemben. A fellendülés kora főszereplőjének összetett személyiséggel való felruházása 

leginkább a Szopori Nagy Lajos-féle – a fejezet korábbi részében már idézett – etikus és 

morális nézőpontnak a finn munkásepikában is tapasztalható érvényre jutásával 

magyarázható.
304

 Joggal feltételezhetjük, hogy Ale Mäenpää figurájának megalkotása 

esetében szintén ennek, az ideológiai célzatosságot háttérbe szorító, a regényszereplő és az 

elbeszélés számára autonómiát biztosító írói meggyőződésnek lehetünk tanúi. 

A főszereplő ideológiai elbizonytalanodására a korabeli társadalmi folyamatok ismerete 

szolgálhat további magyarázatokkal. A munkásepika befogadói hátterét bemutató 

dolgozatrészben már említésre került, hogy az 1960-as évek közepétől kialakuló új 

középosztály olvasztotta tulajdonképpen magába a munkás társadalmi réteget és az 

identitását kifejező kultúrát.
305

 Ezzel a nagyarányú társadalmi átalakulással egy időben 

zajlott Finnországban az a politikai normalizálódásnak nevezett mozgalom, amely a 

szélsőségesebb baloldali ideológia szerepét igyekezett a közéletben elfogadható keretek 

közé szorítani.
306

 Az említett folyamatok következménye, a hagyományos munkás 

eszmeiség és értékrend fokozatos elsorvadása a való életben és a tematikai irányzat 

írásműveiben egyaránt érzékelhető realitásként jutott kifejezésre. A korszakkal foglalkozó 

történészek és társadalomkutatók egyetértenek abban, hogy az említett társadalmi-politikai, 

valamint a gazdasági és kulturális átrendeződés olyan egzisztenciális és szellemi törést 

okozott, mely a korábbi statikus világkép megkérdőjelezését eredményezte.
307

 A regény 

főszereplőjének megformálásában megnyilvánuló írói szabadság és az ebből következő 

demokratikus világlátás összhangban áll a korszakban zajló folyamatok dokumentarista 
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igényű ábrázolásmódjával, azaz a korabeli társadalmi realitás értelmezésének írói 

intenciójával. A mű főszereplőjének metaforikus figuráján keresztül kifejtett relativizmust 

és szkepticizmust tehát olyan eljárásként kell értelmeznünk, melynek révén az író saját 

autoritásának a háttérbe szorítása mellett a korszak történéseinek és hangulatának a hiteles 

ábrázolására törekedett. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy A fellendülés kora az említett egzisztenciális irányultságának 

köszönhetően lép túl a tradicionális munkásepika által kijelölt értelmezési horizonton, 

tekintve, hogy az 1970-es évek elejére jellemző társadalmi és politikai légkör szociológiai 

olvasatán és a munkásság életvitelének interpretálásán túl sajátos életutak felvázolására és 

a korszak kritikai felülvizsgálatára egyaránt törekszik. Ale Mäenpää figurája 

ellentmondásos és sokszínű személyiségének köszönhetően haladja meg azt a 

követelményt, amelyet a hagyományosnak nevezhető munkásepika támaszt munkásregény-

szereplőjével szemben. 

 

 

3.2.3 A regény látásmódjával kapcsolatos értelmezés-modalitások 

 

A regény címválasztása, mely Ruuth részéről a korszak ironikus értelmezési módjára 

enged következtetni ugyancsak az írásmű valós elemekből inspirálódó korrajz jellegét 

támasztja alá. A műben ábrázolt jelenkor, a hetvenes évtized Finnországának kiábrándító 

valósága és a cselekmény negatív végkifejlete bizonyítják az említett írói állásfoglalást.
308

 

Úgy vélem, hogy nem szükséges különösebb jelentőséget tulajdonítanunk annak, ha az író 

az irodalmi fikciót saját koráról alkotott reflexióira alapozza. Ruuth esetében viszont azért 

érdemes e jellegzetességről néhány szót szólni, mert ennek szokatlanságára és 

merészségére maga az író hívta fel a figyelmet a már idézett visszaemlékezésében. Ruuth 

véleménye szerint az irodalmi műnek nem az a feladata, hogy elmúlt korokról szóljon és 

történeti szempontból hű képet közvetítsen, következésképpen az író a művében saját 

jelenkorával is foglalkozhat, és nem kell tévedhetetlennek lennie, amikor múltbeli vagy 

jelenkori eseményeket igyekszik értelmezni.
309

 A Fellendülés kora megírásával Ruuth tehát 

szándékosan szembehelyezkedett azokkal az írókkal és kritikusokkal, akik az 1970-es 

években jelentőséget tulajdonítottak a regénycselekmény igazságtartalmának és időbeli 

távlatának. 
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Ruuth számára a jelenkor eseményeinek értelmezése kihívást jelentett, mivel tisztában volt 

vállalkozásának a veszélyeivel, az alakuló társadalmi és politikai jelenségek 

viszonylagosságával.
310

 A jelen irodalomértelmezése számára éppen ez, a bátor 

állásfoglalásból építkező narráció teszi érdekessé Ruuth regényét. Az író ugyanis a saját 

korát meghatározó társadalmi, politikai kontextus személyes olvasatával tulajdonképpen 

egy olyan recepciótörténeti dokumentumot alkotott, mely a múlt és az elképzelt jövő 

irányában nyitott temporális horizontjának köszönhetően átfogó létértelmezést kínál a 

befogadóknak. A mű ugyanakkor – esetleges fiktivitása és részrehajlása ellenére – hiteles 

korrajznak tekinthető: ezt garantálja a cselekmény és az elbeszélés jelenének egybeesése, 

továbbá ezt a megállapítást támasztja alá az író objektivitásra való törekvése. 

A regény főszereplőjének sajátos életútját és személyiségét is az író jelenkorának 

létértelmezésével összefüggésben kell megítélnünk, tekintve, hogy Ale Mäenpää 

figurájának összetettsége szoros kapcsolatban áll a regény hermeneutikai indíttatású 

látásmódjával. A főszereplő egzisztenciális és világnézeti válsága elsősorban abból adódik, 

hogy a múltból hagyományozódó ideológia következetességét és elképzeléseinek ok-

okozati összefüggéseit képtelen összeegyeztetni a jelen folyton változó valóságával. Mivel 

Ruuth regényének cselekményéhez hasonlóan főszereplője személyiségének alakulását 

saját jelenkorának esetlegességére bízza, ezért Ale Mäenpää figurája az olvasó 

személyéhez közel álló kortárs szubjektumként konstituálódik. 

A fellendülés kora című regény jellegzetességeit tárgyaló fejezetrész végén említést kell 

tennem azokról az elmarasztaló kritikai megállapításokról is, amelyekkel számos 

pozitívuma ellenére Ruuth szóban forgó regényét illethetjük. Az író műveit a korabeli 

kritika általában kifejezésének erőtlensége, nyelvi minősége, illetve mimetikus ábrázolása 

miatt marasztalta el.
311

 A bevett formák és a szokványos írói eljárások alkalmazása arra 

utal, hogy Ruuth nem kívánt szembemenni a munkásepika és általában a tradicionálisnak 

nevezhető realista, elbeszélő központú finn próza hagyományával. Ezt a megállapítást 

természetesen nem kizárólag Ruuth A fellendülés kora című regénye esetében tarthatjuk 

igaznak. Maguk a korabeli alkotók és kritikusok is felfigyeltek az 1960-as és 70-es évek 

finn munkásepikájának hagyománykövetésére, szűklátókörűségként, a művészi újítás 

igényének hiányaként értelmezték az irányzat íróinak stílusát. A munkásregényekkel 

szemben megfogalmazott kritikák jogosságát talán némileg csak a korabeli – főleg a 

munkásság köréből származó – olvasóközönség által támasztott elvárások figyelembe 
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vétele enyhíti, továbbá az a tény, hogy a főbb ellenvetéseket megfogalmazó modernista 

írók minden olyan irányzatot támadtak, ami ellentmondott az általuk képviselt 

koncepciónak. 

A normakövetésre vonatkozó kritikai megállapítások ellenére Ruuth regényét a finn 

munkásepika figyelemreméltó alkotásának nevezhetjük. Jelentőségét elsősorban a 

történések jelenének szubjektív interpretációján alapuló írói koncepciójában jelölhetjük 

meg, ez az az innovatív jellegzetesség, amely kiemeli a művet az 1970-es évek egyéb 

munkás tematikájú regényei közül. 

A munkásepika szilárd pozíciója számos társadalmi és politikai okból kifolyólag 

meggyengült, és teljesen a perifériára szorult az 1980-as évek elejére. A fellendülés kora az 

ideológiai szerepvállalást háttérbe szorító egzisztencialista szemléletmódjával már 

egyértelműen arról a horizontváltásról tanúskodik, amely a nyolcvanas évtized elejétől 

megújuló irodalmi ízlésvilágot jellemezte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

4. AZ URBÁNUS EPIKA IRÁNYZATÁNAK ÉS KORABELI RECEPCIÓJÁNAK 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

4.1 Az urbánus epika irányzatának jelentősége az 1970-es évek finn irodalmában 

 

4.1.1 A városábrázolás hagyománya a finn prózairodalomban 

 

A finn prózairodalom jól elkülöníthető tematikai egységei között mindig is jelentős helyet 

foglalt el a városábrázolás. A XIX. század végétől önállósodó urbánus tematika
312

 a 

vidékábrázoláshoz és a munkásirodalomhoz viszonyítva nem játszott ugyan jelentős 

szerepet a finnség önazonosságát igazoló irodalmi kánon kialakulásában, a finn irodalom 

városábrázoló hagyománya főként egzisztenciális kérdéseket megfogalmazó szerepének 

köszönhetően mégis irodalomtörténetileg meghatározó irányzattá erősödött. 

A városábrázolás irodalmi hagyományának a kialakulását az urbánus miliőről 

megfogalmazott közvélekedés tette lehetővé. A szóban forgó hagyomány áttekintésével 

tehát arra, a finn prózairodalomban általánosnak nevezhető többoldalú megítélésre kell 

rámutatni, amely szinte kivétel nélkül jellemzi a városi környezetbe helyezett irodalmi 

fikciók cselekményeit. 

Az urbánus élettérről folytatott diskurzust alapvetően ellentmondásos megítélés jellemezte. 

A városi miliő alkotói és befogadói értelmezése számos nézőpontból láttatta 

ambivalensnek a mindenkori városlakó ember érzésvilágát és a lakóhelyéhez fűződő 

viszonyait: a hagyományos vélekedés a várost a természetellenesség és a bűnösség 

attribútumaival ruházta fel, anonimitását egyszerre tartotta vonzónak és taszítónak.
313

 

Már a XIX. és a XX. század fordulóján kialakult az a városi életteret a vidék 

ellentétpárhuzamába állító értelmezésbeli hagyomány
314

, amely alapvetően meghatározta a 

későbbi finn irodalmi áramlatok városábrázolásának a jellegét. A recepcióra egyértelmű 

befolyást gyakorolt a városábrázoló irányzat irodalmi hagyománytörténetbe való 

beágyazódásának a kényszere. Az urbánus tematikájú regényeknek annak, a befogadói 

oldalról is megfogalmazott elvárásnak kellett megfelelniük, amely a kanonizált ízléshez és 
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értékrendhez igazította a városi miliő írói értelmezéseit. A vidék ethosza ugyanis olyan 

jelentős, normatív szerepre tett szert a finn kultúrában, hogy az eleve később kialakuló 

urbánus értékrend csak a vidék szellemiségéhez viszonyítva határozhatta meg saját, 

értelemszerűen alárendelt pozícióját. 

Az urbánus irodalmi tematika a városi környezetet már az irányzat kialakulásának 

kezdetén egyre inkább az egzisztenciális szorongás, az identitás reménytelen keresésének 

színhelyeként ábrázolta. A nemzeti identitás toposzává vált vidék árnyékában 

körvonalazódó urbánus irodalmi tematikának tehát valós, a város generálta egzisztenciális 

feszültségeket kellett az irodalom eszközeivel feltárnia, ami tovább nehezítette az irányzat 

elfogadását. A városi létforma ellentmondásainak az ábrázolását nem volt könnyű 

összeegyeztetni a nagyrészt a kanonizált irodalmi értékrenddel azonosuló befogadói 

attitűddel: a boldogulásért folytatott küzdelem, a szorongás, az elidegenedés érzése vagy az 

identitás elvesztésétől való félelem szinte kivétel nélkül olyan témáknak számítottak, 

melyek az olvasói értelmezésekben megerősítették a városnak mint absztrakt közösségi 

térnek az idealizált vidékkel szembeni elkülönülését. 

Juhani Niemi szerint a finn irodalom alapvetően nem urbánus miliőben született és 

inspirálódott, ennek következtében a városi életmód ábrázolásának hagyománya „mindig is 

magában foglalta annak a lehetőségét, hogy ha akár csak átmenetileg is, de ki lehet 

szakadni a városi környezetből, és vissza lehet jutni a természetbe”.
315

 Az iménti idézet jól 

példázza a városfogalom és a városi lét finn irodalomban tetten érhető marginalitását, 

melynek megváltoztatására a század elején egy ízben, az 1920-as években mutatkozott 

igény. A Fáklyavivők (Tulenkantajat) nemzedékének erőteljes nemzetközisége és a 

korszellemet tükröző urbanizmusa új irányt mutatott ugyan, de igazi áttörést nem 

eredményezett a finn irodalomban. Bár az urbánus tradíció tovább élt az irodalmi 

hagyományban, a harmincas évtizedet elsősorban a visszarendeződés, a kanonizált 

értékrendhez igazodó konzervatív népábrázolás jellemezte. Ebben az időszakban a 

városábrázolás realistább és kritikusabb hangvételre váltott, és egyre inkább Helsinkin 

kívüli települések írói, valamint új helyszínek is helyet kaptak a városábrázoló 

hagyományban. Az urbánus tematika az 1930-as évektől ráadásul nem zárkózott el attól, 

hogy társadalmi és akár ideológiai kérdésekben is értelmezést nyújtson olvasóinak: a 

nagyvárosok ipari központokká fejlődése, a munkáskultúra erősödése és a korszak jelentős 
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politikai történései a városi életlehetőségek ábrázolásával összefüggésben gyakran 

késztették állásfoglalásra az írókat.
316

 

A városábrázoló epika a finn irodalom markáns modernista orientációjának köszönhetően 

tovább erősödött a negyvenes és az ötvenes évtizedek alatt. A második világháborúval 

jelentkező társadalmi, gazdasági és ideológiai dilemmák jelentősen befolyásolták a finnek 

szellemiségét, a változások jelenségeire a modernista irodalom egzisztenciális 

érzékenységgel és újszerű látásmóddal igyekezett értelmezést nyújtani.
317

 A háború utáni 

időszakban egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a vidéki, nagyrészt iparvárosokban 

működő irodalmi központok, melyek írói általában a helyi viszonyok vizsgálatára 

törekedtek.
318

 Az urbánus irodalom ezekben az évtizedekben számos társadalmi és 

politikai kérdéssel találta szemben magát: a városiasodás okozta változásoknak, a 

nagyarányú, Svédországba történő kivándorlásnak, a munkásság életkörülményeinek és 

társadalmi, politikai szerepvállalásának történései természetesen nem kerülhették el a 

korszak íróinak a figyelmét. A Fáklyavivők nemzedékének sokak által dekoratív 

idealizmusnak tartott urbánus lelkesedése
319

 után a városábrázolás igyekezett tehát 

rámutatni az élettér (a lakóhely) és az emberek egzisztenciális konfliktushelyzetektől 

terhelt viszonyára. 

A városi lét jelenségeit értelmező prózairodalom a hatvanas évtizedtől vált igazán a finn 

irodalom szerves részévé.
320

 Az urbánus tematika pozíciójának megszilárdulása egyrészről 

azokra, a hatvanas és a hetvenes évtizedekben továbbra is fennálló, a társadalmi 

változásokból eredeztethető, a hagyományos vidéki és az újszerű városi élettérben 

megnyilvánuló konfliktushelyzetekre vezethető vissza, amelyek a korszak átlagemberét 

(íróit és olvasóit) egyaránt gondolkodásra és értelmezésre késztették. A városábrázolás 

irodalomtörténeti jelentősége másrészről azoknak a neves íróknak volt köszönhető, akik a 

szóban forgó évtizedekben jelentős alkotásokkal támasztották alá az urbánus tematika 

említett időszerűségét és szükségességét, azaz meglátásaikat koruk irodalmának az 

eszközeivel tudták a befogadóknak közvetíteni.
321
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Bár az 1970-es évekre a finn irodalom irányzatai között az urbánus miliő ábrázolása jól 

elkülöníthető tematikai tradícióval rendelkezett, a városábrázolás az olvasói preferenciák 

és az irodalmi irányzatok viszonyrendszerében mégsem tehetett szert vezető szerepre. A 

szóban forgó évtizedben – részben az aktuális társadalmi tényezőknek, másrészt a 

továbbélő agrárkonzervatív hagyomány erőteljes hatásának köszönhetően – ismét a 

vidékábrázolás került a figyelem középpontjába. Az agrárepika regényei mellett – a 

baloldali radikalizmus felerősödésének politikailag érzékeny időszakában – a 

munkásirodalmi alkotásokat övezte nagyobb arányú érdeklődés. Maga a városábrázolás a 

hetvenes évtizedben különösképpen már nem is tarthatott számot kitüntető figyelemre, 

hiszen a korábbi évtizedeket nagyban meghatározó társadalmi átalakulásokat követően a 

városok és a hozzájuk kapcsolódó életforma teljesen általános tapasztalattá és környezetté 

vált a finn olvasók értelmezésében. 

Részben az agrárepika alkotásainak volt köszönhető, hogy a kanonizált vidék-nosztalgia 

fenn tudott tartani némi mesterségesnek nevezhető, a vidék és város között fennálló 

szembenállást, ám a korszak értelmezési modalitásai már meghaladták a szóban forgó 

hagyományalapú kulturális dichotómiát. Az 1970-es évek finn írói a várost leginkább az 

átlagember élettereként és tevékenységi színtereként ábrázolták: a korszak prózájában az 

urbánus miliő az egyén természetes lakóhelyeként mutatkozott meg, miközben egyre 

lényegtelenebbé vált a városi környezetet meghatározó történeti és kulturális 

rögzítettség.
322

 

A városábrázoló tematikai hagyomány lényegre törő irodalom- és hagyománytörténeti 

ismertetését követően arról a dilemmáról is említést kell tennem, amely jelentősen 

megnehezíti, vagy egyenesen kérdésessé teszi az irányzat értelmezési kereteinek a 

kijelölését. A dolgozatban önálló tematikai irányzatokként kezelt vidékábrázoló és munkás 

irodalmi hagyomány esetében nem merülhet fel az urbánus irodalom értelmezésbeli 

nehézségéhez hasonló probléma, tekintve, hogy az említett irányzatok valós, 

hagyománytörténetileg pozicionált, valamint jól körülírható, specifikus tartalommal 

rendelkező tematikai egységekként vannak jelen a finn irodalomtörténetben. A 

városábrázolás önálló tematika-megjelölésként nem szerepel Kai Laitinen 1981-ben 

megjelent irodalomtörténeti munkájában, amit egyértelműen az irányzat folytonos 

bizonytalan pozíciójának és tisztázatlan szerepkörének tulajdoníthatunk. Tekintve, hogy 

Laitinen monográfiája az 1960-as és 70-es évek irodalmi légkörében született, szóban 
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forgó irodalomtörténeti elemzését a korszak irodalomértelmezésének korabeli 

reflexiójaként olvashatjuk. Az irodalomtörténész a hetvenes évtized prózairodalmának 

ismertetése során a munkás- és a vidékábrázoló epika mellett a „középosztály válságát” 

megjelenítő írókról és irodalmi alkotásokról tesz említést
323

, azaz a nem munkás vagy 

vidékábrázoló regényeket társadalmi, ugyanakkor egzisztenciális jellegüknél fogva 

határozta meg. Bár Laitinennek igazat kell adnunk abból a szempontból, hogy az urbánus 

tematikai irányzat alkotásai a városi környezethez való (értelmezésbeli) rögzítettségük 

mellett valóban egzisztenciális kérdéseikkel szólították meg az olvasóikat, a dolgozatban a 

tematikai irányzat megjelölésére választott városábrázoló/urbánus megnevezés 

helytállóságát mégis több szempontból is indokolhatónak tarthatjuk. A vidékábrázoló 

irodalmi alkotások a falvakból a városokba költözők pszichés és morális válságát 

jelenítették meg, a munkásepika regényei alapvetően szintén az egyén életmódbeli 

nehézségeiről nyújtottak értelmezést. Hagyománytörténeti szempontból nem tűnne tehát 

indokoltnak egy fiktív társadalmi középosztályhoz rendelni és az említett két tematikai 

irányzattól így különválasztani a korszak irodalmában alapvetően kimutatható 

egzisztencialista érzékenységet. Másrészről a Laitinen által meghatározott válság igazán 

kontextusában válik értelmezhetővé. Bár az irodalomtörténész rögzíti az értelmezés 

kontextuális kereteit azáltal, hogy a korabeli középosztály tagjaival összefüggésben 

társadalmi nézőpontú helymegjelölést alkalmaz, meghatározása nézőpontjának célszerűtlen 

megválasztása miatt mégsem bizonyulhat alkalmasnak. Ahogyan a vidékábrázoló epika 

problémafelvetéseinek az értelme elsősorban valós helyének és nem társadalmi vetületének 

értelmezési horizontjában konstituálódik, úgy az urbánus tematika alkotásaiban kifejeződő 

egzisztencialista irányultság is a város kontextusában nyeri el adekvát értelmezését. 

Úgy gondolom, hogy irodalomértelmezési felosztásának ellentmondásossága ellenére hiba 

lenne figyelmen kívül hagyni Laitinennek a hetvenes évtized finn regényirodalmának 

ontológiai irányultságáról tett megállapítását. Ennek megfelelően a létértelmezésként 

megfogalmazott városábrázolás eseteiben indokoltnak tarthatjuk a Laitinen 

meghatározására utaló egzisztencialista jelzővel kiegészíteni a dolgozatban alkalmazott 

urbánus tematikai megnevezést. 
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4.1.2 A finn városábrázoló próza értelmezés-modalitásai 

 

Az előző fejezetrész megállapításaiból kiindulva kijelenthetjük, hogy a XX. század 

folyamán a városábrázolás – a befogadók idegenkedésének ellenére – a finn irodalom 

jelentős irányzatává nőtte ki magát. Az agrár- és a munkásepikához hasonlóan az urbánus 

tematika esetében is nagyszabású társadalmi változásokat és ezek hatásait kereshetjük az 

irányzat hagyománytörténeti pozíciójának és elfogadottságának a hátterében. Jeja-Pekka 

Roos neves finn társadalomkutató, dolgozatom korábbi fejezeteiben már említett elméletét 

hívhatjuk segítségül az irodalomtörténeti folyamatok indokolásához. A Roos által 

meghatározott, a nagyjából a XX. század közepétől számított finn generációk közül „a 

nagy társadalmi törés” és „a külvárosok és az iskolázottság” nemzedékeinek
324

 az idejére 

esett a vidékábrázoló, a munkás, valamint az urbánus epika újbóli megerősödése. Az 1960-

as évtizedtől zajló nagyarányú társadalmi változások (suuri muutto) hatására a finn 

irodalomban ismét megfogalmazódott az identitás korabeli átértelmezésének az igénye. A 

társadalom jelentős átstrukturálódása előtt kialakult urbánus identitásfogalom, azaz a 

személyiség és a városi életmód közötti viszonyrendszer irodalmi létértelmezése a 

hatvanas évektől szükségszerűen szorult újradefiniálásra, hiszen a vidékről a városokba 

áramló embertömeg alapjaiban formálta át a hagyományos urbánus miliőt és a hozzá 

kötődő identitást. Az új középosztály kialakulása – azaz a finn társadalom szociális és 

kulturális alapokon nyugvó hagyományos tagolódásának és értékrendjének a vidékről a 

városokba költözők tömege általi újjászerveződése – számos olyan, a finn történelem 

korábbi évtizedeiben ismeretlen élethelyzetet eredményezett, melyet a művészetek és a 

tudományok egyaránt értelmezni igyekeztek. A dolgozatom korábbi fejezeteiben már 

felvázolt nagy társadalmi átalakulás folyamata teljes mértékben átstrukturálta a finn 

városok társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális viszonyait: a munkás társadalmi 

réteg
325

 növekedésével arányos módon került ismét az irodalmi diskurzus főáramába a 

munkásság élethelyzetének az ábrázolása, illetve az újgenerációs, a szociokulturális jegyek 

alapján egyre kevésbé elkülöníthető városi polgárság
326

 életlehetőségeinek a bemutatása. A 

korabeli társadalmi folyamatok tehát egyértelműen jelentős hatást gyakoroltak a hatvanas 

és a hetvenes évtizedek finn irodalmának kérdésfelvetéseire; mindezek alapján 

kijelenthetjük, hogy a társadalmi jelenségek közvetlen módon inspirálták és alakították, 
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illetve tehették figyelemre méltóvá az urbánus irodalmi tematika alkotásait. Az iménti 

megállapítások alapján elfogadhatónak találhatjuk azt a (nem csak az urbánus tematikára 

igaz) következtetést, miszerint a korszak irodalmi preferenciáinak és értelmezésbeli 

modalitásainak a módosulását szükségszerűen a társadalmi változások hatásainak 

tulajdoníthatjuk. 

A városi élettér összetettségénél fogva mindig is ideális közeget szolgáltatott az 

egzisztencialista kérdések irodalmi eszközökkel történő megválaszolásához. Az urbánus 

környezet és irodalmi vetülete az emberi létezés ellentmondásosságát egy folytonos 

dialogicitásban levő térben volt képes kifejezésre juttatni. A város a hozzá kapcsolódó 

emberi létformákhoz hasonlóan térben és időben egyszerre zárt és nyitott entitásként, a 

múlt és a jövő történéseinek jelen idejű szintéziseként, illetve a széttartó egyéni érdekek 

emberi közösségeként jelent meg a korabeli írói és olvasói értelmezésben. A hetvenes 

évtized urbánus helyszínei az 1950-es évek finn prózairodalmában megfogalmazott „zárt 

térnek” (suljettu tila)
327

 a továbbélései és aktualizálásai voltak: a kor irodalmi alkotásai a 

várost az identitásukat (továbbra is) elsősorban a vidék toposzából származtató finnek 

önmagában ellentmondásos és nyugtalanító élettereként jelenítették meg. Az 1970-es évek 

városábrázolása ugyanakkor túllépett a modernista, szinte kizárólag ontológiai kérdéseket 

felvető urbánus prózahagyományon, tekintve, hogy a városábrázoló irányzat írásművei a 

„zárt térből” adódó létproblémákon túl korabeli társadalmi jelenségek értelmezésére is 

törekedtek. A hetvenes évtized finn prózairodalmának urbánus tematikája így 

tulajdonképpen a jelen dolgozatban tárgyalt egyéb irányzatok (az agrár- és a munkásepika) 

kérdésfelvetéseit egyesítette a társadalmi változások által leginkább átformált színtéren, a 

városi környezetben. A nagy társadalmi átalakulás nem csak a vidéken szocializálódott, de 

a megélhetésüket és az identitásukat a városokban kereső tömegekre is hatással volt: a 

történések szintén átstrukturálódásra kényszerítették az eredetileg is az urbánus 

környezetben élő munkás és polgári kulturális-társadalmi rétegeket. Ennek a társadalmi 

átlényegüléshez vezető, gyorsan lejátszódó folyamatnak és a hozzá kötődő emócióknak az 

értelmezése legtipikusabban a változások színhelyén és a hozzá kapcsolódó irodalmi 

tematikában, azaz a városi élettérben és az urbánus prózairodalomban jutott kifejezésre. 

A városi létnek a hetvenes évtizedre jellemző finn irodalmi ábrázolásmódjához Pertti 

Karkama irodalomtörténész Walter Benjamin dialektikus kronotópia
328

 fogalmának az 
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alkalmazásával igyekszik közelíteni. Karkama szerint a bahtyini kronotópiának mint 

irodalomelméleti vizsgálati módszernek a diakrón és a szinkrón elemzést egyaránt lehetővé 

tevő elméleti kiszélesítésével, azaz a benjamini dialektikus kronotópiával tudjuk igazán 

feltérképezni az irodalomértelmezés lehetőségeit. Ilyen nézőpontokból ugyanis a városi 

életmódot alakító tényezők jóval szélesebb körét vonhatjuk vizsgálat alá: a város múltjáról, 

jelenéről és jövőjéről, a társadalmi tagolódásáról vagy egzisztencialista kérdésfelvetéseiről 

átfogóbb és a korabeli viszonyokra inkább reflektáló következtetéseket vonhatunk le.
329

 A 

Karkama által javasolt elméleti kiindulópont – a bahtyini-benjamini kronotópia fogalma – 

a társadalmi átalakulás közepette formálódó finn városábrázoló irodalom esetében ideális 

megközelítési módot jelenthet, tekintve, hogy számos tényező figyelembevételével 

igyekszik feltárni a kor történéseinek a korabeli értelmezését. Ennek köszönhetően válnak 

értékes tényezőkké a helyhez kötődő, az irodalmi alkotásokban megjelenő személyes 

élettapasztalatok, az emberek és lakóhelyük történetiségének összefonódásai és a korszak 

társadalmi-politikai változásainak tényei; mindezek összessége segítségünkre lehet abban, 

hogy képet kaphassunk az adott korról szóló irodalmi és személyes olvasatról, és közelebb 

kerülhessünk a korszak irodalmi preferenciáinak, jelen esetben a finn urbánus irodalmi 

tematika kérdésfelvetéseinek a megértéséhez. 

 

 

4.1.3 A városábrázolás prózairodalmának értelmezési problémái 

 

A városábrázoló próza alkotásainak a korabeli olvasók oldaláról történő vizsgálata több, 

elméleti szempontból tisztázandó kérdést vet fel. Az urbánus tematika befogadói körének 

meghatározásához újból a dolgozatom előző fejezetrészében ismertetett, Jeja-Pekka Roos 

által tett megállapításokat szeretném segítségül hívni. 

Bár a városok társadalmi szerepének az átformálódása erőteljesen köthető a nevezett kutató 

által elkülönített, a generációváltások mentén meghatározott korszakokhoz, a 

rendelkezésünkre álló irodalomszociológiai felmérések alapján mégsem vonhatunk le arra 

vonatkozó következtetéseket, hogy a folyton változó urbánus élettér megváltoztatta-e az 

1970-es évek új, városi polgárságának irodalmi preferenciáit. Nyilvánvalónak tűnik, hogy 

a vidékről a városokba költöző, „identitást váltó” emberek kulturális szokásai is 

változásokon mentek keresztül, ugyanakkor annak a feltételezését, miszerint a jelenség 
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hatására megnövekedett volna az urbánus tematikai irányzathoz tartozó irodalmi művek 

iránti érdeklődés, szociológiai felmérések nem támaszthatják alá. Kizárólag arra a 

feltételezésünkre hagyatkozhatunk tehát, hogy az átlagolvasók szívesen vettek kézbe olyan 

irodalmi alkotásokat, melyekben saját élethelyzetük jelenségeinek az interpretációjával 

találkozhattak. 

A vidékábrázoló és a munkás tematika esetében viszonylag könnyen, valóban 

témaválasztásuk alapján elkülöníthető irányzatok irodalmi alkotásainak recepciós 

modalitásait elemezhettük: megállapítást nyert, hogy az agrárepika a társadalmi 

átalakuláson átesett vidék, illetve a városokba költöző, vidékről származó befogadói 

közönséget célozta meg, a munkásepika pedig elsősorban a hagyományos munkás 

identitással rendelkező réteget vagy a munkásság társadalmi csoportjaiba integrálódó, a 

társadalmi változások révén a városokba települő embertömeget igyekezett megszólítani. 

Az iménti megállapítást annak ellenére érvényesnek tekinthetjük, hogy dolgozatom 

korábbi fejezeteiben tettem már említést arról a hetvenes évtized olvasásszociológiai 

vizsgálataiból egyértelműen kiolvasható ellentmondásról, mely a szóban forgó irányzatok 

idealizált olvasói köre és a valóság között fennállt (jelesül annak bizonyításáról, hogy a 

vidékről vagy a munkás társadalmi rétegből származó korabeli olvasók nem elsősorban a 

„nekik szánt” irodalmi alkotásokat olvasták). A szóban forgó irodalomtörténeti-

irodalomszociológiai megállapításhoz a korszak egyes társadalmi csoportjainak és az 

irányzatokat alkotó írásműveknek az elkülöníthetősége és megnevezhetősége adott 

lehetőséget. A városábrázoló tematika befogadói oldalról történő vizsgálatához hasonló 

módon kellene megnevezni a vizsgálandó irodalmi alkotásokat és a művekhez rendelhető 

olvasók táborát. Mivel a városábrázoló próza inspirációs forrásait és témaválasztását 

tekintve igen összetett és szerteágazó irányzatként értelmezendő (szemben a vidékábrázoló 

és a munkás irodalmi tematika meglehetősen jól körvonalazható sajátosságaival), ezért 

problematikusnak tűnik egy egységes, kizárólag az urbánus tematikához köthető befogadói 

csoport megnevezése. A hetvenes évtized finn városábrázoló alkotásainak szinte egyetlen 

közös jellemzője az elbeszélés helyszínéül választott városi környezet, az írásművek 

általában nem tartalmaznak tudatos ideológiai-politikai állásfoglalásokat, a társadalmi 

változások is közvetett, illetve szubjektív módon jelentkeznek a cselekményben. Az egyes 

írásműveknek az urbánus irányzatba történő besorolásukkal kapcsolatos dilemmáit 

elsősorban tehát az agrár- és a munkásepika célzatosságához hasonló írói intenció 

hiányával indokolhatjuk. 
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Úgy vélem, hogy a hetvenes évtized városábrázoló prózájának irodalomtörténeti 

jelentőségére nem egy jól körvonalazható olvasói bázis felmutatása szolgáltathatja a 

legfőbb bizonyítékot. A korszak irodalomszociológiai kutatásai és irodalomkritikai 

tanulmányai egyöntetűen arra a megállapításra jutottak, hogy a finn átlagolvasó elsősorban 

nem egyes irodalmi irányzatok mellett kötelezte el magát; kedvelt szerzőit és olvasmányait 

sokkal inkább az alapján választotta meg, hogy azok milyen mértékben voltak képesek 

közvetíteni a finnekre jellemző gondolkodásmód és életmód jellegzetes elemeit.
330

 

Márpedig az ilyen alapon megnevezett szerzők és művek nem egyértelműen tartoztak 

bizonyos jól elkülöníthető irányzatokhoz, következésképpen célravezetőbbnek tűnik annak 

a kérdésnek a megválaszolása, hogy az urbánus epika közvetítette-e mindazokat a 

befogadói oldalon megfogalmazott preferenciákat, amelyeknek köszönhetően a 

városábrázolás elfogadott, kortársi kérdésfelvetésekkel és válaszlehetőségekkel rendelkező 

áramlattá válhatott a hetvenes évtized finn irodalmában. Véleményem szerint erre a 

kérdésre az évtized urbánus prózairodalmához sorolható alkotások egyértelmű válasszal 

szolgálnak: az 1970-es évek finn irodalmának városábrázoló regényei az élettér és a 

szubjektum kölcsönhatásairól a befogadói elvárásokkal is összhangban levő hiteles 

értelmezést voltak képesek nyújtani. 

 

 

4.2 Antti Tuuri A folyó átszeli a várost (Joki virtaa läpi kaupungin) című regénye 

 

4.2.1 Az elbeszélő technika jellegzetességei 

 

Antti Tuuri 1977-ben megjelent A folyó átszeli a várost című regényét a korbeli kritika 

egyöntetűen sikeres alkotásnak tartotta. Bár a mű megírását csak két regény és három 

elbeszéléskötet előzte meg, azaz a szóban forgó regény Tuuri írói pályájának az elején 

született, mégis áttörésként, a korszak meghatározó irodalmi alkotásaként tekintettek rá a 

neves finn kritikusok.
331
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Az agrár- és munkásepika regényeivel, illetve általában a „sikeres” irodalmi alkotásokkal kapcsolatos 
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Regényének sikeréhez jelentősen hozzájárult Tuuri korábban csak novelláiban használt új 

elbeszélő technikájának az alkalmazása.
332

 A mű négy könyvből áll, a négy tematikailag is 

önálló egységet az első és a negyedik, az elbeszélés keretét adó könyv kiemelt szereplője, 

Ilmari Autio köti össze. A regény önállóan is értelmezhető egységeit – a cselekményt 

keretbe foglaló Ilmari Autio figuráját is beleértve – három autonóm, egyes szám első 

személyben megszólaló elbeszélőhöz rendelhetjük hozzá. A különböző regényszereplőket 

és a hozzájuk kötődő cselekményeket tulajdonképpen csak véletlenszerű kapcsolatok, a 

felületes személyes ismeretség fűzi össze. A szóban forgó jellegzetessége miatt többen is 

novellaszerűnek, olykor egyenesen elbeszélésfüzérnek vagy három hosszabb novella 

egységének is tartották a regényt; szerkezeti megoldásában az irodalomkritikusok 

egyértelműen Tuuri novellista múltjának hatásait vélték felfedezni.
333

 

Turunen és Ruuth regényeinek az elemzésénél elsősorban a tematikai jellegzetességek 

értelmezhetőségével összefüggésben tértem ki az író szövegbeli jelenlétének vagy az 

elbeszélés technikai sajátosságainak az ismertetésére. A folyó átszeli a várost című regény 

esetében azonban mindenképpen szót kell ejtenünk az írói eljárások jelentőségéről. Tuuri 

elbeszélő technikájának újszerűsége a cselekmény esetlegességének nézőponttechnika 

alkalmazásával történő kifejezésében rejlik; ez a többpólusú, eltérő elbeszélő 

személyiségekhez köthető ábrázolási mód segíti elő az események szubjektív és relativizált 

értelmezhetőségét. Bár az író látszólag ragaszkodik a cselekmény egyes szám első 

személyű, hagyományosnak tekinthető narrációjához, az eltérő elbeszélői nézőpontok 

alkalmazásával a korabeli értelmezői eljárásnak megfelelően egyértelműen lemond az írói 

autoritásról. A regény történéseinek linearitást adó hagyományos elbeszélő nézőpontú, 

ugyanakkor az elbeszélő-főszereplők megosztásának újszerű technikájával élő Tuurit 

tulajdonképpen Paul Ricoeur implikált szerzőjével azonosíthatjuk. Az író tudatosan, a 

ricoeuri „meggyőzési retorika” értelmében alakítja regénye cselekményét, 

következésképpen nem elbeszélőként, hanem pusztán „implikált szerzőként” van jelen a 

műben. Ebből következik, hogy a hagyományos írói attitűd, a tudatos szerkesztés és 

kronológia a háttérbe szorul, és átadja a helyét a nézőpontok és az értelmezések 

pluralitásának.
334

 A regény novellaszerű szerkesztési módját megalapozó nézőponttechnika 

teszi tehát lehetővé Tuuri implikált szerzőként való értelmezhetőségét; a tartalom autonóm 

egységekben történő megfogalmazása így elsősorban mégsem novellaírói örökségnek, 
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hanem inkább tudatos, a kortársi jelenségek adekvát értelmezhetőségét garantáló retorikai 

eljárásnak tekinthető a szóban forgó regény esetében. 

 

 

4.2.2 A regényszereplők szerepeivel összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Az írói tevékenységéről és műveiről valló Tuuri egyik írásában beszélt regénye 

keletkezésének előzményeiről. Az irodalmi fikció keretét adó helyszín, a nyomda és a 

munkavezető elbeszélő-főszereplő, Ilmari Autio figurája egyértelműen önéletrajzi ihletésű 

elemeknek tekinthetők, hiszen Tuuri 1973-tól az oului Kaleva nyomda technikai 

vezetőjeként tevékenykedett. A Tuurira jellemző, regényei megírását előkészítő alapos 

kutatómunka ez esetben saját munkatapasztalatainak és erkölcsi, gyakorlati nézeteinek 

fiktív, irodalmi kontextusban történő megfogalmazását jelentette.
335

 Tuuri számos írásában 

önéletrajzi történéseket dolgozott fel, illetve igen gyakran tudományosan megalapozott, de 

minden esetben tényszerű, vagy valósnak értelmezhető irodalmi fikció megalkotására 

törekedett. A folyó átszeli a várost című regényével szintén egyfajta dokumentarista, a 

hetvenes évtized életérzéseit feltáró, az új városi középosztály miliőjét több nézőpontból 

bemutató értelmezést kívánt az olvasók kezébe adni. 

A regény keretét adó helyszín, a nyomda és munkavezető elbeszélője, Ilmari Autio figurája 

lehetőséget teremtenek arra, hogy az író a munkaadónak és a beosztottaknak a társadalmi 

és erkölcsi viszonyait a munkahely kontextusában mutassa be. Tuuri az elbeszélő Ilmari 

gondolatain keresztül realista módon érzékelteti a nyomdai dolgozók hangulatát és 

lehetőségeit, a regényszereplő személyiségének megformálásában egybefonódik az egyén 

egzisztenciális, morális útkeresése és korának társadalmi háttere. Ilmari olyan hétköznapi 

ember, aki rendezett életre vágyik: lelkiismeretesen dolgozik, megnősül, lakást vásárol; 

tulajdonképpen a hetvenes évtized finn átlagpolgárát testesíti meg. Munkavezetőként 

ugyan a nyomdai dolgozók fölött áll, mégis inkább közéjük tartozónak érzi magát: 

beosztottjai tréfásan „amolyan félig meddig épeszű embernek”
336

 nevezik, utalva a 

pozíciója ellenére irányukban tanúsított megértésére. Ilmari figurája több szempontból is 

jelentőséggel bíró regényalaknak tekinthető. Egybefűzi a mű szerkezetileg önálló, 

novellaszerű egységeit azáltal, hogy személyes ismeretségbe kerül a regény többi 

                                                           
335

 Vö. Tuuri, Antti: Kuinka kirjoitan romaanin. Helsinki. 2004. 16-18.; Haavikko, Ritva: Miten kirjani ovat 

syntyneet 3. Helsinki. 1991. 295-296. 
336

 „Tuollainen puoliksi täysjärkinen mies.” Tuuri, Antti: Joki virtaa läpi kaupungin. Helsinki. 2008. 129. A 

regényből vett idézeteket saját fordításaimban közlöm. 



126 
 

kulcsszereplőjével, ugyanakkor személyisége az átlagember hétköznapjainak és a munka 

világának a tematikáját jeleníti meg. 

A regény második egységének elbeszélője a festőművész Seppo Pihlaja, a tudós Ilmari 

Pihlaja fia. Seppo identitásválsággal küzdő regényalak: személyiségjegyeiben a fiatal 

értelmiségi és a művész pszichés-egzisztenciális válságára ismerhet rá az olvasó. Seppo 

nem találja a helyét a városi hétköznapokban és az emberek közötti társas érintkezésekben, 

művészi tevékenységét is fásultan végzi, kizárólag megrendelésre készít festményeket. A 

tanácstalan és szorongó fiatalember magánélete is rendezetlen: apja, az idős professzor 

tartja el, ráadásul egy férjezett nőbe, Mirjába szerelmes, akit egy párizsi út során akar 

meggyőzni arról, hogy hagyja ott érte a családját, miközben menyasszonya van, akit 

foglalkozása alapján egyszerűen „tanárnőként” emleget az elbeszélésben. Teljes 

kilátástalanságról tanúskodik Seppo rövid, saját életére vonatkozó számvetése, melyet 

kudarcos párizsi útján fogalmaz meg a regényben: 

 

„Mindent újból átgondoltam, egyenként, lassan, Mirját és magamat, a tanárnőt, 

apámat és mindazt a zűrzavart, amit magam mögött hagytam azáltal, hogy szó 

nélkül elutaztam, a festést, egyáltalán lesz valaha abból valami, és ha nem, ha 

innentől fogva nem születnének már újabb képek, na és akkor mi lenne?”
337

 

 

Tuuri a festőművész Seppo Pihlaja alakjában a társadalmi kötöttségek elől menekülni 

igyekvő ember sajátos világképét próbálta megragadni. A művész Tuuri értelmezésében 

társadalmilag és részben erkölcsileg is szabadabb, viszont feltételezett szabadsága ellenére 

sem kerülheti el az élettel járó nehézségeket: értelmiségiként, művészként is egzisztenciális 

problémákkal küzd, sőt, az emberi kapcsolatok terén felmerülő gondjai mellett a 

művészlétből adódó alkotói-értelmezésbeli problémákkal is meg kell birkóznia. Seppo 

szimbolikus és valós menekülése (párizsi útja, melynek során addigi életén szeretne 

változtatni) csak erőtlen kísérlet marad a társadalmi kötöttségek hétköznapjaiból történő 

kiszakadásra; a művészet szabad szellemisége sem elég erős ahhoz, hogy kiutat mutasson a 

városi életmóddal összefüggő elidegenedésből és a kudarcos emberi kapcsolatokból. 

A regény harmadik elbeszélője Ilmari Pihlaja, Seppo édesapja, a nyugdíj előtt álló 

egyetemi professzor. Az idős Pihlaja életét és gondolkodásmódját a festőművész fiával és a 

tudománnyal való kapcsolata határozza meg. Tuuri első olvasatra szinte meghökkentő 

módon emeli be a regénybe a tudós, a kémia professzora tudományos nézeteit: az olvasó 
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tulajdonképpen egy valós, a regény szövetébe illesztett előadás formájában és stílusában 

nyerhet betekintést Ilmari Pihlaja elképzeléseibe. A professzor előadásában ugyan a 

szerves és a szervetlen kémia kutatástörténetéről és ezen belül saját elméletéről értekezik, 

de a hallgatóság (és az olvasó) beszédét elsősorban az eltérő gondolkodásmódok 

létjogosultságának és a szellem, a tudomány szabadságának védőbeszédeként értelmezheti: 

 

„A hit és főként a tekintélyekbe vetett hit, jelentős dolog. A tudomány vallás. 

Manapság megvannak a saját régi prófétái és a profétáival együtt járó dogmái. 

– A tudománynak mégis inkább a gondolkodás és nem a hit dolgának kellene 

lennie, és ez főleg a természettudomány esetében igaz.”
338

 

 

A professzor előadásában olyan elméletekkel foglalkozik, amelyeket a kanonizált 

tudomány képviselői áltudományos nézeteknek tartanak. Paracelsus, Swedenborg és 

Steiner misztikus tudományosságán, az antropozófiai és a teozófiai tanokon keresztül 

Pihlaja a tudomány kanonizált elméletei mellett létező egyéb lehetséges igazságokra, a 

racionalitás és az irracionalitás viszonylagosságára kíván rámutatni. A rákkal küzdő, 

halálával megbékélt idős professzor elbeszéléséből kiderül, hogy tudóstársai életében nem 

értették meg, ezért sok esetben bolondnak tartották alternatív tudományos nézetei miatt. A 

regényen belül önálló egységként élő előadás nagy jelentőségre tesz szert az értelmezés 

során: a mű mondanivalójának és eszmeiségének fontos elméleti kiegészítőjeként, 

egyenesen kiindulási alapjaként tekinthetünk az író által Ilmari Pihlaja szájába adott 

gondolatokra. Az idős kémiaprofesszor antropozóf elmélete alapozza meg ugyanis az 

egész regény világnézeti meggyőződését, miszerint az élet pusztán racionális, empirikus 

eszközökkel megmagyarázhatatlan, érthetetlen és élhetetlen. Ennek értelmében az olvasó 

Ilmari Pihlaja bölcs számvetéseként, a dolgok transzcendens igazságát megsejtő integratív 

világképeként értelmezheti a regényben (az előadás során és a munkatársaknak küldött 

búcsúlevélben) kifejtett, először talán idegennek tűnő gondolatokat. 

A betegségnek, a halál biztos tudatának az elfogadása a tudományelméleti útmutatásai 

mellett lírai szépségű elmélkedésekre késztetik az idős tudóst. Ezek a már-már 

impresszionisztikus, ízekre, illatokra, hangokra visszaemlékező – a kenyér- és halevés 

közben felötlő, a falusi burgonyaültetést vagy a téli halászatot felidéző – gyermekkori 

emlékképek a realista stílusú regény különleges, szinte szentimentálisnak nevezhető 

színfoltjaivá válnak. Az élettapasztalat és az elmúlás biztos tudata ezen felül arra sarkallják 
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az idős professzort, hogy társadalmi jelenségekkel – az emberek nevelésével, a javak 

elosztásával – kapcsolatos gondolatokat fogalmazzon meg. Ilmari Pihlaja olykor naiv vagy 

idealisztikus elképzelései mögött minden esetben az emberi bölcsességből és tudásból 

fakadó integratív szemléletmód áll, ez az erőteljes filantróp erkölcsiség teremti meg azt a 

hitelességet, amely az idős tudós szerepét és személyiségét a regény során jellemzi. A 

cselekményben Ilmari Pihlaja figurája amellett, hogy dramaturgiailag összeköti a 

regényszereplőket racionális és erőteljes ökológiai látásmódjával
339

 a 

természettudományok és a szellemtudományok, illetve az eltérő megközelítési módok 

közötti konszenzus lehetőségére hívja fel a figyelmet. Tuuri a párhuzamos igazságok 

létjogosultságáról elmélkedő tudós személyében a regény valós és fiktív síkjainak az 

összefonódásával tulajdonképpen az irodalmi fikció adta kereteket teszi próbára. 

Az idős Pihlaja által kifejtett tudománytörténeti alapokkal rendelkező nézetek az író 

személyes érdeklődéséről és a regényírást megelőző alapos kutatómunkáról tesznek 

tanúbizonyságot: ahogyan korábban már említettem, Tuuri maga sem titkolta, hogy A folyó 

átszeli a várost című regényének fiktív cselekményéhez tudomány- és eszmetörténeti, 

illetve önéletrajzi elemeket egyaránt felhasznált. A regényírás technikájára vonatkozó, 

életrajzi adatoknak minősülő írói előtanulmányokról tett megállapítás érdemben 

természetesen nem befolyásolhatja a mű olvasói recepcióját, ugyanakkor példaként szolgál 

a dokumentarista jellegű irodalmi ízlés alapkövetelményére: a korszak finn olvasói 

elvárásainak (az irodalmi fikció valóságként történő olvashatóságának) számos esetben 

maguk az írók is eleget tettek azáltal, hogy az elbeszélés cselekményét tényekre vagy 

önéletrajzi eseményekre alapozták. Juhani Niemi szerint Tuuri egész írói tevékenységére 

jellemző az a tudományos-technikai érdeklődés és a belőle fakadó érzékenység, amellyel a 

mesterségesen meghúzott kulturális határvonalakat az irodalmi fikció és a tudományos 

realitások eszközeivel igyekszik megkérdőjelezni. Az író szóban forgó témapreferenciája 

és művészi, ideológiai látásmódja akár eredeti, mérnöki hivatásával is összefüggésben 

állhat. Ennek fényében találónak tarthatjuk Niemi megfogalmazását, miszerint Tuuri 

íróként tulajdonképpen nem más, mint egy „technokrata bőrébe bújtatott régi vágású 

humanista”.
340

 

A regény relativizáló, a tudományos és a kulturális realitások többirányú interpretációinak 

teret adó eszmeiségét tulajdonképpen az ember szabadság iránti igényének irodalmi 

megfogalmazásaként értelmezhetjük. Maga Tuuri nyilatkozott arról, hogy az idős 
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professzor és festőművész fia alakjaiban a szabadság iránti vágyat kívánta kifejezni
341

: a 

gondolkodás szabadságát, melynek legfőbb akadálya a tudomány egyéb igazságokat 

háttérbe kényszerítő és elhallgató kanonizált főárama, valamint a művészet szabadságát, 

melynek nem szabhat gátat semmiféle társadalmi vagy ideológiai kötöttség. Ilmari Pihlaja 

a tudós racionális megközelítési módjával „lázad” azáltal, hogy igyekszik rávilágítani a 

tudományos meggyőződés anomáliáira, míg Seppo Pihlaja egész életvitele, az erkölcsi és 

társadalmi szabályok elöli kétségbeesett menekülése fejezi ki a művész és a művészet 

szabadság iránti elköteleződését. 

Tuuri regényének a hangulatát és gondolatiságát az előzőekben ismertetett három 

főszereplőjén keresztül tudjuk leginkább érzékeltetni. A műben természetesen számos 

mellékszereplővel is találkozhatunk, akiknek szerepe az említett tartalmak további 

árnyalására korlátozódik. Mivel Tuuri regénye az emberi élet urbánus társadalmi 

vetületének az interpretációja, ezért a cselekmény egyéb szereplőiben az író különböző 

személyiségekkel felruházott, eltérő társadalmi csoportokhoz tartozó városi embereket 

jelenített meg. Közülük említést érdemel a Seppo által csak tanárnőnek hívott, egyébként 

mélyen hívő és hitének szabályihoz mereven ragaszkodó menyasszony figurája, aki tipikus 

kispolgárként, a művész ellentétpárjaként jelenik meg a regényben, Ilmari jegyesének a 

bátyja, a meggyőződéses kommunista Matti, akit – a kor írásműveiben általánosan 

megfigyelhető kritikus látásmódnak megfelelően – negatív és korlátolt személyiségként 

láttat az író, valamint kiemelhetjük a nyomdában dolgozó, hétköznapi emberekként 

ábrázolt munkásokat. Tuuri a regény fő- és mellékszereplőin keresztül társadalmi 

jelenségek és emberi interakciók széles spektrumát tárja az olvasók elé anélkül, hogy 

szubjektív interpretációjukat befolyásolni akarná; az emberi viszonyok értelmezését 

minden esetben magukra a befogadókra bízza. 

Noha a regényszereplők a cselekményben kapcsolatban állnak egymással, és szellemiségük 

is rokon vonásokat mutat, valódi párbeszédre, egymás megértésére mégis képtelennek 

bizonyulnak. Mivel a regény három kulcsfigurája, Ilmari Autio, Ilmari Pihlaja és Seppo 

Pihlaja nem tud szabadulni a társadalom, a tudomány vagy a hétköznapi élet színterein (pl. 

a munkahelyen) megnyilvánuló realitások és mechanizmusok kötöttségeitől, ezért nem 

csak saját személyiségüket illetően bizonytalanok, hanem egymással is nehezen 

boldogulnak; jelentéktelennek nevezhető események alakította kapcsolataikat leginkább a 

megértés hiánya jellemzi. A regényszereplők szellemi, erkölcsi találkozási pontokat 
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nélkülöző, párhuzamos életútjait nemcsak hivatásbeli vagy világnézeti, hanem több 

esetben generációs ellentétek is alakítják. A regényben az Ilmari Autio édesapja által 

elmesélt világháborús élmények vagy az idős és a fiatal Pihlaja eltérő életfelfogása az 

értékrendek különbözőségei mellett idegenségüket a nemzedékek közötti kommunikációs 

nehézségeknek köszönhetik. Tuuri regénye tulajdonképpen az emberi együttélésnek és 

dialógusnak, jobban mondva az egymás mellett élésnek és az egymás mellett elbeszélésnek 

lecsupaszított és kíméletlen ábrázolása.
342

 Mindezek ellenére megállapíthatjuk, hogy a 

regény szereplői mégsem vonulnak életunt passzivitásba; magányukat és sikertelenségüket 

munkájuk, nézeteik elismertetése terén vagy látszólagos sorsfordító elhatározásaikban 

kifejtett aktivitásukkal próbálják kompenzálni.
343

 

Bár a regény főbb szereplőinek az életútját saját akaratuk és elhatározásaik alakítják, 

önállóságukat mégis látszólagosnak nevezhetjük. Tuuri a cselekmény elbeszélése során 

(természetesen) lemond ugyan a karteziánus írói pozícióról, ugyanakkor regényszereplőit 

megfosztja az autonóm döntéshozatal lehetőségétől: az olvasónak az a benyomása, hogy 

valamiféle előre elrendelt, pesszimista hangulatú sorsszerűség irányítja a szereplők 

életének az alakulását, mintha a mű kulcsfigurái maguk is önbeteljesítő jóslatok 

elszenvedői lennének csupán. Ilmari Autio munkája során komoly nehézségekbe ütközik, 

ráadásul jövőre vonatkozó tervei meghiúsulni látszanak, az idős professzor szakmai 

elismerés nélkül hal meg, festőművész fia pedig Párizsból dolgavégezetlenül, csalódottan 

tér haza, hogy újból a hétköznapok bénító kilátástalanságába süllyedjen. A 

regényszereplők elhatározásai felett álló sorsszerűség érzékeltetése a „hétköznapok 

tragikomikumaként” nyer értelmezést az olvasói interpretáció során: a lehetőségek 

mérlegelése, a döntéshozatal csupán illúzió, hiszen az ember élete nem más, mint esetleges 

történések sorozata.
344

 Ennek az érzésnek köszönhetően a regény kezdetben öntudatosan 

cselekvő, pozitív figurái mindinkább szenvtelen alakokká válnak az olvasók 

értelmezésében. A kiszolgáltatottság és a kilátástalanság érzését megalapozó hangulati 

elemei ellenére Tuuri műve mégis pozitív végkicsengéssel, bizakodó szavakkal zárul. 

Amikor apja halálát követően Seppo Pihlaja felkeresi a jegyespárt új otthonában, Annikki 

és Ilmari Autio csupa kudarcról számol be a festőművész barátjuknak: Ilmari elképzeléseit 

nem fogja tudni valóra váltani, ráadásul a munkahelyéről is elbocsátották. A szereplők 

beszélgetése alkotja a regény befejező sorait: 
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„– Már elvitték apát, és nem bírtam egyedül maradni abban a házban – mondta 

Pihlaja. 

– Ennek így kellett történnie – mondta Annikki. 

Pihlaja leült a fotelbe, zsebéből előkotorta a cigarettáját, megkínált Annikkit és 

engem, egyikünk sem kért, majd rágyújtott. 

– Nekünk is van ám éppen elég bajunk – mondta Annikki. 

Elmeséltem Pihlajának, hogy mi történt a nyomdában, és hogyan jártam a 

nyomdavásárlással. 

– Meglátjátok, fog ez menni – vélekedett Pihlaja. 

– Persze, hogy fog, muszáj – válaszoltam.”
345

 

 

A regényszereplők egyes életszakaszának lezárulása (az apa halála, a szakmai 

sikertelenség) az újrakezdés lehetőségét hordozza magában. Bár a múlt és a jelen 

regénybeli történései rácáfolnak az élet tervezhetőségére, a jövő pedig természetszerűleg 

kiszámíthatatlan, a regény cselekményének szimbolikus, az összes főbb szereplőt 

megszólaltató végpontja mégis az élet folytatásának bizalommal teli, az egyén 

boldogulását előrevetítő képét villantja fel. 

Tuuri regényének alaphangulata tulajdonképpen az 1970-es évek végének finn életérzését 

igyekszik visszaadni. A hétköznapok céltalansága, a relativizált értékrendek, valamint az 

egymás megértését nélkülöző emberi kapcsolatok kivétel nélkül a hetvenes évtized 

interpretációjaként fogalmazódnak meg a regényben, melyet a korabeli olvasók 

különösebb nehézség nélkül jelenkoruk realitásainak szépirodalmi eszközökkel történő 

ábrázolásaként értelmezhettek. 

 

 

4.2.3 A regény helyszínével összefüggő értelmezés-modalitások 

 

Tuuri regényében a város tulajdonképpen csak élettérként, az egyéni sorsok kontextusaként 

van jelen. Bár a mű cselekményében a város nem önálló, létező egység, azaz a regényben 

nem konstituálódik egy jól körülírható, urbánus miliő, szerepe mégsem elhanyagolható, 

tekintve, hogy a regény szereplői kivétel nélkül interakcióban állnak a szűkebb és tágabb 

környezetükkel. Tuurinál a város élettérként, a történések esetlegességének, az emberi 

kapcsolatok ambivalens jellegének, illetve általában az elidegenedésnek a hétköznapi 

közegeként jelenik meg. A városra jellemző történeti-kulturális tényezők az irodalmi 
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szövegben már nem rendelkeznek semmiféle identitásképző erővel; így az író sem az 

egyéni sorsokat, sem a szereplők cselekedeteinek indítékait, sem pedig az elbeszélés 

stílusát vagy tartalmát nem kívánja az irodalmi fikció helyének jellegéhez igazítani. 

A regény cselekményében felbukkanó utalások ugyanakkor lehetőséget nyújtanak az 

elbeszélés helyszínének a beazonosítására, azaz Tuuri egy valóságos városi térbe helyezi 

regényszereplőit. A topográfiailag pontos, reális városi kontextust és a benne mozgó 

regényszereplők otthonos mechanizmusát az emberek közötti érintkezés és összhang 

hiányának paradox tükörképeként értelmezhetjük: 

 

„Egy bárban ettem, nézegettem az embereket az utcán a bár ablakából, láttam 

néhány ismerőst, de nem akartam beszédbe elegyedni velük, a parkon 

keresztül, majd a gát hídján át mentem haza, a hídon álldogálva elnéztem a 

folyó két ága között a szigeten álló magas toronyházakat, a gyárak füstjét, mely 

három irányból, a Toppila, a Typpi és az Ouluyhtiö kéményeiből szállt a magas 

égre. A folyó mentén fölfelé sétáltam el az uszoda, a parton levő új kertes 

házak és a régi faházak mellett, a vasúti síneken át.”
346

 

 

Az író tulajdonképpen az olvasóra bízza, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít annak a 

felismerésének, miszerint a regény az észak-finnországi Ouluban játszódik. Tuuri 

valószínűleg kizárólag az önéletrajzi kötődés miatt választhatta a cselekmény helyszínéül 

az említett nagyvárost: ahogyan arról korábban már említést tettem, mind Ilmari Autio 

figuráját, mind pedig munkahelyét, a nyomdát szándékos önéletrajzi elemeknek 

tekinthetjük. 

Az urbánus kontextus, jelen esetben Oulu megjelenítéséhez hozzátartozik a várost átszelő 

folyó említése a regényben. A mű címében is szereplő folyó nemcsak Oulut, hanem akár a 

regényben szereplő másik folyóparti várost, Párizst is az olvasó eszébe idézheti. Tuuri a 

folyót tehát egyrészt konkrét helymegjelölésként, másrészt (magától értetődő módon) 

klasszikus metaforaként is alkalmazza. Azon túl, hogy erőteljes időszimbolikával 

rendelkezik, a regény esetében az idős professzor tudományos nézeteiben kifejtett 

párhuzamos, illetve rejtett tartalmak létezésére is utalhat a folyó: a látható, azaz elfogadott 

és a felszín alatti igazságok kettősségére enged következtetni.
347

 A folyó embereket, 

tájakat, korokat köt ugyan össze, de állandóságához egyúttal a szenvtelenség érzése is 
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párosul; Tuuri regényében a rohanó folyó egyaránt megjeleníti a szereplők közötti közöny 

távolságát, az idő könyörtelen múlásával és a sorssal szemben érzett tehetetlenségüket. 

Bár látszólag nem a városi kontextus értelmezéséhez tartozik, mégis a regény helyszínével 

összefüggésben kell szót ejtenünk a műben rendszeresen felbukkanó Kalevala intertextus 

értelmezés-modalitásairól. Az elsődleges indokot az Ouluban működő, és a regényben 

kulcsszerepet játszó Kaleva nyomda szolgáltatja. Tuuri (a konkrét helymegjelölés 

értelmezésszűkítő hatását kerülendő) nem nevezi meg ugyan a szóban forgó nyomdát, az 

olvasók viszont számos egyéb utalásnak köszönhetően az oului Kaleva nyomdával 

azonosíthatják a regényszereplő Ilmari Autio munkahelyét. Bár a nyomda igazából csak a 

neve alapján utalhat a Kalevalára (meglehetősen erőltetettnek tűnne ugyanis a munkahelyi 

konfliktusok kalevalai eseményeknek történő megfeleltetése), Tuuri mégis kihasználta azt 

a lehetőséget, hogy ezen a módon is erősítse a regénye és az eposz közötti intertextuális 

kapcsolatokat. Ugyanakkor az egyöntetűen a kalevalai kovács Ilmarinent idéző Seppo és 

Ilmari férfinevek, a regényben mellékszálként elbeszélt, emberöléssel vádolt Kalervo neve 

és a név kapcsán felidéződő ősi történet kivétel nélkül közvetlen módon utalnak a finn 

nemzeti eposzra. Juhani Niemi a szóban forgó utalások kapcsán arra a megállapításra 

jutott, hogy regényével Tuuri valószínűleg egyértelmű párhuzamot kívánt teremteni a 

Kalevala és jelene, a hetvenes évtized világa között. A neves finn irodalomtörténész a 

kalevalai intertextust a művet átható antropozóf látásmódnak rendeli alá, így – véleménye 

szerint – a kalevalai utalások is a regényben több ízben kifejtett antropozófia 

eszmeiségének a szolgálatában állnak.
348

 

A regény lehetséges olvasatait befolyásoló intertextualitás jelentőségét természetesen nem 

egyes elemeinek a beazonosításában, vagy konkrét jelentéstartalmainak a 

meghatározásában kell keresnünk. A kalevalai utalások révén a regény a 

hagyománytörténet részévé válik, tekintve, hogy a folyamatos visszacsatolás 

lehetőségeivel asszociációs horizontokat nyit meg az olvasó számára. A Tuuri által 

alkalmazott intertextualitásnak azért tulajdoníthatunk tehát jelentőséget, mert a befogadás 

során kialakuló dialogicitás aktív módon képes összekapcsolni az irodalmi-kulturális 

hagyományt az olvasó jelenével. 

Az intertextualitásra, illetve a különféle szimbólumokra történő erőteljes írói hivatkozás 

támaszthatja alá azt a megállapítást, miszerint A folyó átszeli a várost című regény 

esetében a tér és a cselekmény összefüggései nem szűkíthetők kizárólag a reális urbánus 
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kontextus és a regényszereplők viszonyainak a vizsgálatára; mindezek meghatározása 

túllép a földrajzi értelmezhetőség keretein azáltal, hogy Tuuri erőteljes hagyománytörténeti 

távlatot kölcsönzött az elbeszélésének. 

 

 

4.2.4 Antti Tuuri írói stílusára vonatkozó megállapítások 

 

A kritikusok általános vélekedése alapján Tuurit behaviorista íróként szokás emlegetni. Ez 

a közvélekedés nem feltétlenül állja meg a helyét, mert bár Tuuri prózájában a realista 

stílusban ábrázolt valóság racionálisnak nevezhető, a megírt események mégis metafizikai 

távlatokat sejtetnek az olvasó számára.
349

 Ilyen értelemben Tuuri erőteljesebb rokonságot 

mutat a finn irodalmi realizmus etikai irányzatával, mely alapvetően erkölcsi érzékenységű 

témaválasztásában egzisztenciális jellegű társadalmi jelenségeket és emberi viszonyokat 

igyekszik vizsgálni.
350

 

A finn irodalomra általánosan jellemző realista ábrázolásmóddal összefüggésben Tuuri 

stílusát tömörnek és tárgyilagosnak nevezhetjük. Az író tulajdonképpen csak az ok-okozati 

viszonyokon alapuló, érzékelhető valóság, illetve a legszükségesebb reakciók formájában 

jelentkező érzelmek ábrázolására korlátozódik. Tuuri a történéseket kizárólag leírásuk 

erejével közvetíti; mivel íróként nincs jelen a szövegben, ezért olvasóit komoly 

értelmezésbeli kihívások elé állítja. A folyó átszeli a várost című regényében (illetve a 

későbbi műveiben egyaránt) alkalmazott, gyakran a végletekig redukált, pusztán 

funkcionalitásában értelmezhető realista stílusát Antti Hyry és Veijo Meri elbeszélői 

módszereihez is szokták hasonlítani.
351

 Egyik kritikusa, Eero Isomursu egyenesen úgy 

fogalmaz, hogy Tuuri stílusát akár száraznak is nevezhetnénk, ha nem mentené meg ettől a 

történetmesélés gördülékenysége és a „műegyetemista humorra hajazó szellemesség”.
352

 

A korabeli kritikákat olvasva a Tuuri műveire valóban jellemző titokzatos és melankolikus 

hangvételre is találhatunk utalást.
353

 A racionális és filozófiai távlatokat sejtető 

tudományos (antropozófiai) elmélkedések és az ezek párhuzamaként megírt, a gondolkodó 

ember és a művész gyakorlatban megvalósuló életfelfogása teremti meg Tuuri regényének 

sajátos, akár titokzatosnak vagy nyugtalanítónak is érzékelhető hangulatát. A 
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tárgyilagosnak nevezhető, a tapasztalható valóság közlésére korlátozódó írói stílust, 

valamint a cselekmény szellemi és érzelmi atmoszférájának érzékeltetését kivétel nélkül a 

regény értelmezési kereteit kijelölő implicit írói eszközöknek tekinthetjük. Tuuri a szóban 

forgó eljárásoknak köszönhetően – a hetvenes évek hangulatának megragadásával – a 

korabeli olvasók jelenéhez kötötte regénye értelmezhetőségét. 

Bár a dolgozat korábbi fejezeteiben említett széleskörű irodalomszociológiai felmérések 

alapján nem vonhatunk le egyértelmű következtetéseket sem az urbánus irodalom, sem az 

irányzatot képviselő Tuuri korabeli fogadtatásáról
354

, az idézett kritikák és az író pályája 

kezdetétől tapasztalható népszerűsége a befogadói oldal elismerésére engednek köveztetni. 

A finn átlagolvasók több okból kifolyólag is kedvelhették Tuuri írói stílusát: elsősorban 

talán azért, mert az írónak a hétköznapok realitásaiból inspirálódó irodalmi fikciója 

alapvetően megfeleltet a Juhani Niemi által meghatározott, a dolgozat korábbi fejezeteiben 

idézett „finn olvasási kód” (suomalainen lukukoodi) elvárásainak.
355

 

A korszak neves irodalomtörténész-kritikusa, Pertti Karkama a regényben kifejtett 

teozófiai és antropozófiai elméletek alapján egy a valóság és az irodalom viszonyát 

vizsgáló tanulmányában az irracionális tanokat közvetítő irodalmi irányzatok alkotásai 

közé sorolta Tuuri művét. Véleménye szerint a társadalmi és a gazdasági 

krízishelyzetekkel járó elbizonytalanodás és céltalanság a szépirodalomban gyakran 

irracionális elméletek formájában jutott kifejezésre. Karkama ilyen korszaknak tartotta a 

XX. század első évtizedét és a hetvenes évek végét, utóbbi irodalmi példájaként A folyó 

átszeli a várost című regényt említette.
356

 A korabeli elmarasztaló vélemény részben az 

irodalomkritikus felszínes látásmódjára, egyúttal Tuuri egyediségére és hitelességére 

világít rá: arra a sajátos szemléletmódra, amely megérezve a korszakban bekövetkező 

változásokat képes volt az egyedi (tudományos és ontológiai), valamint a kollektív 

(társadalmi és egzisztenciális) tapasztalatok szépirodalmi megfogalmazásával megszólítani 

a kortárs befogadókat. 
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5. A PARADIGMAVÁLTÁS JELENSÉGEINEK ISMERTETÉSE AZ 1970-ES ÉVEK 

FINN PRÓZAIRODALMÁNAK FŐBB TEMATIKAI IRÁNYZATAIBAN 

 

 

5.1 A paradigmaváltás jelenségei 

 

5.1.1 A paradigmaváltás irodalomelméleti megközelítése 

 

A paradigmaváltás irodalomtörténeti meghatározását és jelenségeinek vizsgálatát a 

fogalom irodalomelméleti definiálása teszi lehetővé. Dolgozatomban Thomas S. Kuhn 

paradigmafogalma alapján szeretném körvonalazni a hetvenes évek finn prózairodalmában 

uralkodó paradigmákat, valamint a szóban forgó tudományos elmélet segítségével 

szeretnék rámutatni azokra a töréspontokra (Kuhn meghatározásával élve anomáliákra), 

amiket részben a korábbi fejezetekben bemutatott regények képviselnek. 

Kuhn a paradigmákat kognitív és normatív funkciójuk alapján különítette el: olyan 

modelleknek nevezte a paradigmákat, melyek magukban foglalják egy kutatási terület 

problémáit, összefüggő hagyományait és módszereit.
357

 Bár Kuhn a tudomány történetét 

vizsgálta, így meghatározásai a tudományos és a politikai fejlődés jelenségeire 

vonatkoznak
358

, a paradigmákról és a paradigmaváltásokról tett megállapításait az irodalmi 

jelenségek vizsgálata esetében is alkalmazhatóknak tarthatjuk. Kuhn maga is kitér a 

filozófia vagy a művészetek terén tapasztalható fejlődés kérdéskörére, és megállapítja, 

hogy a tudomány és a művészet közötti különbségtétel elsősorban szemantikai probléma, 

tekintve, hogy minden egyes területre igaz a paradigmák jelenléte, eltérés igazából a 

tudományok kumulatív, a paradigmaváltások alapján elképzelt lineáris haladásfogalma és a 

művészetek, a filozófia sajátos, eltérő iskolákat és paradigmákat is szintetizálni képes, 

statikusabb látásmódja között lehet.
359

 Következésképpen nem csak az egzakt tudományok 

esetében beszélhetünk paradigmákról, az egyes irodalmi korszakokban jelentkező eltérő 

kifejezésmódokat vagy témapreferenciákat is a kuhni értelemben használt paradigmáknak 

tarthatjuk. 

Kuhn a tudományos gyakorlattal járó, szükségszerű jelenségnek nevezi a 

paradigmaváltásokat eredményező tudományos forradalmakhoz vezető anomáliák 
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megfogalmazását és tudatosulását. Egyes, anomáliákként jelentkező új felfedezések 

meghaladják a fennálló paradigma nyújtotta tudományosságot, és új alapok lefektetésére 

késztetik a szakmabelieket.
360

 Kuhn felhívja arra a figyelmet, hogy „az anomália csak a 

paradigma adta háttér előtt válik láthatóvá”
361

, azaz meghatározása a hagyományhoz 

viszonyítva és a hagyomány ellenében történik. Az iménti megállapítás alapján 

kijelenthetjük tehát, hogy „a tudományos forradalmakat a normál tudomány hagyományhű 

működésének hagyománytörő kiegészítéseiként”
362

 kell értelmeznünk. 

Az irodalom terén is a hagyomány és a paradigmaváltás Kuhn által megfogalmazott 

kapcsolatát vélhetjük felfedezni, amennyiben elfogadjuk, hogy a formai, tematikai 

újításként jelentkező anomáliák paradigmaváltó kvalitásai az uralkodó irodalmi 

hagyományhoz mérten válnak megítélhetővé. Ilyen értelemben tehát akár paradigmaként 

értelmezett irodalomtörténeti korszakok, illetve paradigmaváltást előidéző anomáliákként 

meghatározott irodalmi újítások megnevezésére is alkalmazhatjuk Kuhn tudománytörténeti 

meghatározásait. A paradigmaváltás elmélete ráadásul különösebb ellentmondások nélkül 

megfeleltethető a hermeneutika és a recepcióesztétika elgondolásainak, amennyiben a 

tudományos forradalmak paradigmaváltásait az irodalmi recepció horizontváltásaiként 

értelmezzük. A recepcióesztétika segítségével ráadásul nem feltétlenül a horizontváltások 

történeti linearitását, sokkal inkább a történések eseményjellegét ragadhatjuk meg: nem a 

„dialogikus interakciók irányára”, hanem azok „előreláthatatlanságára” és 

„tervezhetetlenségére” összpontosíthatjuk figyelmünket.
363

 

A paradigmaváltás elméleti hátterének felvázolását követően meg kell vizsgálnunk, hogy 

milyen folyamatoknak tulajdoníthatjuk az irodalom terén bekövetkező 

paradigmaváltásokat. A változások okait – Kulcsár Szabó Ernő megállapítását idézve – a 

„kérdésirányok váratlan megváltozásában” vélhetjük felfedezni. Az irodalmi művek 

esetében az „új korszakküszöböket”, azaz az uralkodó formai, tematikai preferenciák 

átalakulásait az „irodalmi beszéd tárgya” és „igazságtartalma” közti viszony 

módosulásaiként határozhatjuk meg.
364

 

Amennyiben az irodalomban bekövetkező paradigmaváltást a kérdésirányok 

megváltozásaként értelmezzük, a hetvenes évtized finn prózairodalmának tematikai 

preferenciáiban tapasztalható módosulást és átalakulást – ha nem is egyértelműen 
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paradigmaváltásnak, de mindenképpen – a bevett irodalmi megközelítési mód terén 

jelentkező anomáliák hatásának tarthatjuk. A dolgozatomban ismertetett három regény 

esetében egyértelműen kimutatható a szóban forgó nézőpontváltás: a korábbi évtizedek 

jellegzetes és közkedvelt témái – a vidékábrázolás, a munkásság világa és az urbánus-

egzisztencialista tematika – Turunen, Ruuth és Tuuri regényeiben új, eddig szokatlan 

nézőpontokból kerülnek kifejtésre. A szóban forgó regények tehát megelőlegezik, illetve 

tulajdonképpen be is teljesítik az irodalmi horizontváltást. 

Nem véletlen, hogy a kérdésirányok megváltozását leginkább a regényirodalomban tudjuk 

kimutatni. Juhani Niemi megállapítása szerint az epikán belül a regény műfaja képes 

igazán kifejezni a paradigmaváltó tartalmakat. Ennek legfőbb oka, hogy a regény (és 

kiváltképp annak történelmi válfaja) mutatja a legszorosabb összefüggést a társadalmi 

nézőponttal, következésképpen a társadalmi tényezőkhöz kötődő szemléletváltások is a 

regényirodalomban jelentkeznek a legerőteljesebb módon.
365

 A realista stílusú regény az 

egzisztenciális kríziseket az egyén társadalmiságának, a társadalomban kifejtett 

tevékenységének vetületében értelmezi.
366

 Tény, hogy a befogadói oldal által preferált 

hagyományos realista stílust előnyben részesítő finn prózairodalom mindig is igen 

érzékenyen reagált a társadalmi realitásokra. Az elmondottak alapján tehát könnyen arra a 

következtetésre juthatunk, hogy az 1970-es évek újszerű, paradigmaváltó kérdésirányai 

nem véletlenül a korszak realista stílusú, társadalmi irányultságú regényeiben 

fogalmazódtak meg. 

A személyes sorsokat alakító szociális tényezők, illetve ezek anomáliái számos esetben 

váltak irodalmi alkotások inspirációs forrásaivá. A finn irodalom története során a 

társadalmi töréspontok irodalmi interpretációi több esetben is paradigmaváltáshoz 

vezettek, amire többek között Aleksis Kivi, Juhani Aho, Frans Eemil Sillanpää vagy Väinö 

Linna műveiben találhatunk példákat. A klasszikus, realista stílusú finn prózairodalomban 

leginkább a hagyományos, régi életmód és a modern idők támasztotta követelmények 

közötti konfliktushelyzetekből adódott az a szemléletváltás, amely paradigmaváltást 

eredményezett.
367

 Ezzel szemben a XX. század második felének irodalmában sokkal 

inkább a kérdésirányok megváltozásából adódó interpretációs különbségek tudtak 

horizontváltásokat eredményező anomáliákat teremteni. 
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Az eltérő irodalmi korszakok alkotói csoportjaihoz és irányzataihoz köthető, 

tevékenységüknek, újszerű látásmódjuknak tulajdonítható paradigmaváltásoknál az 

esetleges egyéni esztétikai meggyőződéseken túl minden esetben vizsgálat tárgyává kell 

tennünk a közösnek nevezhető, az adott történeti-szociális krízishelyzetekből fakadó 

szociálpszichológiai indítékot.
368

 A finn társadalom esetében a dolgozat korábbi 

fejezeteiben elemzésre került nagyarányú, a társadalom szinte minden rétegét érintő 

szociális változások és ezek személyiségformáló, az egyes ember szintjén érzékelhető 

pszichés hatásaiban (azaz a suuri muutto jelenségeiben) jelölhetjük meg a hetvenes évtized 

irodalmi paradigmaváltását előkészítő anomáliák megjelenésének az okait. A változásra 

sarkalló szociálpszichológiai tényezők ismeretében megállapíthatjuk, hogy a hetvenes 

évtized paradigmaváltása illeszkedik ugyan az esztétikai-szemléletbeli megújulást 

eredményező horizontváltások sorába, indítékait tekintve mégis némiképp eltér a korábbi, 

ilyen jellegű irodalomtörténeti fordulatoktól. Kijelenthetjük ugyanis, hogy a fent említett 

szociálpszichológiai indítékok csak közvetett módon szolgáltattak alapot az 1970-es évek 

paradigmaváltásához, tekintve, hogy nem közvetlenül a társadalmi krízishelyzet (a 

hagyományos vidéki életmód, a munkásidentitás és a városi létforma nagyarányú 

átformálódása), hanem a róla való gondolkodás megváltozása hívta életre az irodalmi 

paradigmaváltáshoz vezető anomáliákat. A társadalmi változás jelenségei tematikai 

megújuláshoz vezettek ugyan (hiszen nekik köszönhetjük pl. az agrárepika vagy az új 

munkáskultúra irodalmi megfogalmazásának a kialakulását), de nagyarányú, 

horizontváltással járó átalakulást nem eredményeztek a hatvanas évtized finn irodalmában. 

A vidékábrázoló, a munkás- és részben akár az urbánus tematika szilárd irodalmi 

hagyománnyal rendelkezett, és – talán éppen ennek köszönhetően – már az 1970-es 

éveknél korábban, folyamatában integrálta a kor fent említett szociálpszichológiai 

krízishelyzeteit. A hetvenes évtized regényirodalma átvette ugyan a krízishelyzetek 

értelmezési paradigmáját, viszont nem feltétlenül elégedett meg a hagyományos 

interpretáció nyújtotta keretekkel; innovatív és önreflektív szemléletmódja vezetett el a 

fennálló paradigma érvényességének a megkérdőjelezéséig. 

Az 1970-es évek finn regényirodalmában bekövetkező horizontváltás tehát nem elsősorban 

formai vagy tematikai, hanem egyértelműen szemléletbeli reakcióként értelmezendő: az 

irodalmi-társadalmi gondolkodásmód módosulásának igényét és időszerűségét juttatta 

kifejezésre. Ilyen értelemben nem a második világháború utáni finn prózairodalom 
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hagyományos realista és modernista, Niemi által ugyancsak irodalmi paradigmáknak 

nevezett formai-esztétikai irányzataival fordult szembe, hanem részben a valóság 

ábrázolhatóságának illúzióját, másrészt a modernista témaválasztásnak is gyakori alapot 

szolgáltató nemzeti történelem és mítoszok irodalmi gondolkodást formáló szerepét 

kérdőjelezte meg.
369

 Kijelenthetjük tehát, hogy a horizontváltás az irodalmi hagyományban 

gyökerező kanonizált paradigmák terén jelentkezett, vagyis a finn irodalom realista 

stílusához erőteljesen kötődő, a vidék és a munkásság életmódját és eszmeiségét ábrázoló, 

valamint az urbánus-egzisztencialista nézőpontokat érvényre juttató tematikai irányzatokra 

gyakorolt jelentős hatást. Turunen, Ruuth és Tuuri szóban forgó regényei ezért leginkább a 

Raoul Palmgren meghatározásában elfogadott, a finn irodalom nagy irányvonalának (suuri 

linja) még akár a hetvenes évtizedben is továbbélő hagyományait, illetve részben az e 

hagyományokhoz kötődő, széles történelmi-társadalmi íveket felvázoló, a korabeli 

szépirodalmi ízlést meghatározó trilógiairodalom diktálta szellemiséget kívánták maguk 

mögött hagyni.
370

 A dolgozatban tárgyalt szerzők művei arra szolgálnak tehát szemléletes 

példával, hogy a kérdésirányok megváltoztatásával hogyan lehet relativizálni a társadalmi 

folyamatokat elbeszélve értelmező, egységesnek hitt irodalmi eszmerendszert úgy, hogy 

közben a regények nem utasítják el a finn irodalom hagyományos megszólalási formáját, 

azaz maguk is a realista (és részben a modernizmushoz köthető) ábrázolásmód eszközeivel 

és eljárásaival élnek. Bár a szóban forgó műveknek az irodalmi gondolkodásmódra kifejtett 

elvitathatatlan hatásuk miatt paradigmaváltó jelentőséget tulajdoníthatunk, hozzá kell 

tennünk, hogy a „teljes” – formai, esztétikai és tematikai – paradigmaváltásra a finn 

irodalomban igazából csak a nyolcvanas évtized elejétől került sor. 

Kai Laitinen irodalomtörténész már az 1980-as évek elején megállapította, hogy a hetvenes 

évtized szépirodalmi alkotásai a korábbi évek hagyományain túllépve emberközelibb, az 

élet személyes értelmét kereső nézőpontokat juttattak kifejezésre. Laitinen – kellő időbeli 

távlat híján – természetesen még nem nevezhette paradigmaváltó gondolatoknak a kor 

írásműveiben megmutatkozó nézőpontváltásokat, viszont jó érzékkel felfigyelt arra, hogy a 

korábbi, politikailag elkötelezett, a társadalmi kérdésekben állást foglaló, illetve a vidéki 

értékrendet továbbörökítő realista prózahagyományban változások indultak meg.
371

 A 

változások reakcióként történő definiálhatósága természetesen csak a finn irodalom 
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posztmodern fordulatát követően vált világossá.
372

 Az 1980-as évek irodalmának jelentős 

formai, tematikai és szemléletmódbeli megújulása, valamint a folyamat új áramlatként 

történő értelmezése tette elkülöníthetővé az azt megelőző irodalmi korszakot, illetve ennek 

köszönhetően váltak megnevezhetővé azok az anomáliákként értelmezett töréspontok, 

amelyek előkészítették a finn irodalom teljes paradigmaváltását. 

A Turunen, Ruuth és Tuuri regényeivel kapcsolatos paradigmaváltó szerep megítélésekor a 

befogadói oldal reakcióit is számításba kell vennünk. Bár a regények megtörték a 

vidékábrázoláshoz, a munkás és az urbánus tematikákhoz kapcsolt uralkodó 

elváráshorizontot, a korabeli finn olvasók (ahogyan a dolgozat korábbi fejezeteiben már 

ismertetettem) a sajátos „finn olvasási kódnak” (suomalainen lukukoodi) megfelelő 

értelmezői pozícióból interpretálhatták az említett irodalmi szövegeket.
373

 Elképzelhető 

tehát, hogy a regények anomáliát előidéző, paradigmaváltásra okot adó elemei a recepció 

során nem érték el a nekik tulajdonítható hatást, azaz a szöveg innovatív komponenseit 

háttérbe szorította az irodalmi fikció valóságként történő értelmezése. A szövegeket a 

korabeli olvasók az irodalmi pretextusokra támaszkodva talán inkább a hagyományos 

elvárási horizont alapján olvasták, így a regényeket az irodalmi hagyományba 

illeszthetőségük, illetve a való életben történő értelmezhetőségük szempontjából ítélték 

meg. 

Az iménti feltételezést egyértelmű tudományos tények nem támasztják ugyan alá, 

ugyanakkor az irodalomértelmezés történetéből találunk arra példát, hogy egyes, a 

paradigmaváltás lehetőségét magukban hordozó írásművek nem tudtak igazi áttörést elérni, 

sőt, nem irodalmi recepciót váltottak ki azon kor olvasói körében, akik kizárólag az 

elfogadott elváráshorizont szellemében igyekeztek értelmezni a szövegeket.
374

 A hetvenes 

évtized finn olvasásszociológiai megállapításai alátámasztják azt a feltételezést, miszerint a 

szóban forgó három regényt aktuálpolitikai reflexióként, társadalmi állásfoglalásként vagy 

esetleg személyesen az íróhoz, a földrajzi helyhez kötődő történések elbeszéléseként 

fogadták be az olvasók. A paradigmaváltáshoz vezető jelenségek a hagyományalapú 

értelmezés során könnyebben elsikkadtak; erre utalhat az a tény, hogy a regényekről a 

korabeli olvasásszociológiai vizsgálatokban nem találunk számottevő említést. 

                                                           
372

 Vö. Jansson, Jan-Magnus: Kirjailija ja poliittiset arvot. Helsinki. 1988. 221. 
373

 l. 95. o. 
374

 Rien T. Segers idézi Georg Jäger J.W. Goethe Az ifjú Wether szenvedései című regényének 

recepcióesztétikai elemzését. Jäger szerint Goethe műve bár képes volt megváltoztatni az uralkodó 

elváráshorizontot, mégsem az elvárt hatást érte el, tekintve, hogy a korabeli befogadók a hagyományos 

olvasói kóddal közelítettek a szöveghez. Vö. Segers, Rien T.: Kirja ja lukija. Helsinki. 1985. 90. 



142 
 

Az 1970-es évek olvasásszociológiai megállapításai természetesen fontos kiindulási alapot 

szolgáltatnak a befogadói oldal irodalmi preferenciáinak, illetve az értelmezés 

jellegzetességeinek a megítéléséhez, ugyanakkor az adott korban kapott tudományos 

eredmények az utókor szemében nem minden esetben igazolják vissza az egyes jelenségek 

objektív jelentőségét. Erre példa a hetvenes évtizedben Finnországban végzett vizsgálatok 

eredménye, melynek alapján nem következtethetnénk arra, hogy az évtized irodalmában 

jelentős változás vette kezdetét. Úgy vélem, hogy a befogadói oldal megerősítő 

visszajelzésének a hiánya nem kérdőjelezheti meg az átalakulás jelentőségének jelenkori, 

irodalomtörténeti megítélését. A korabeli befogadók preferenciáinak az ismerete csupán 

saját jelenük olvasói ízlésébe enged betekintést, következésképpen nem feltétlenül szolgál 

bizonyítékként a diakrón nézőpontú irodalomértelmezés felvetéseire. 

 

 

5.1.2 A korszak finn irodalmában bekövetkező paradigmaváltás okai és következményei 

 

Dolgozatom korábbi fejezeteiben tettem kísérletet arra, hogy felvázoljam a horizontváltás 

hátteréül szolgáló, paradigmaként értelmezhető tematikai irányzatok hagyománytörténeti 

kontextusát és befogadásuk modalitásait, így a jelen dolgozatrészben csak azon kérdésnek 

a vizsgálatára szorítkozom, hogy a három, paradigmaként kezelt témapreferencia esetében 

milyen értelmezésbeli anomáliát tudtak eredményezni Turunen, Ruuth és Tuuri elemzésre 

kiválasztott regényei. 

A dolgozatban bemutatott három mű paradigmaváltó szerepének további vizsgálatához 

Katarina Eskola véleményét szeretném idézni, aki egyik jelentős tanulmányában a korszak 

finn irodalmi ízlését konzervatívnak és anakronisztikusnak nevezte. A kutató arra 

igyekezett rámutatni, hogy a művészet és a realitás ellentmondásos viszonyát az 

átlagolvasóknak a saját magukkal és általában a finnek önképével szemben támasztott 

elvárásai, valamint az említett elvárásokkal szoros összefüggésben álló irodalmi 

preferenciái – a munkavégzés identitásteremtő kultúrája, a krízishelyzetekből történő 

kilábalás, a nemzet civilizációs vívmányai – és mindezek realista stílusban történő irodalmi 

dokumentációja eredményezi.
375

 A hetvenes évtized sikerregényeiről végzett 

irodalomszociológiai felmérés is a korszak finn irodalmának konzervatív jellegéről tett 
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megállapításokat támasztja alá: a kor átlagolvasói a háborús helytállást, vagy az újjáépítés 

időszakát, illetve általánosságban a kemény munkával azonosított finn identitást 

megjelenítő témaválasztásban látták az irodalmi elismerés zálogát.
376

 A dolgozatban 

elemzett regények nem tartották ugyan szem előtt a befogadók által támasztott, az irodalmi 

siker garanciáiként megfogalmazott követelményeket, viszont több szempontból is 

igazodtak az Eskola által említett, a hetvenes évtizedben anakronisztikusnak tekinthető 

nemzeti irodalmi hagyományokhoz, tekintve, hogy témaválasztásukban a finn irodalom 

tematikai paradigmáit követték. Turunen, Ruuth és Tuuri regénycselekményei 

középpontjában a vidékhez, a munkássághoz, illetve a városi léthez kötődő életutak állnak, 

ráadásul kivétel nélkül olyan átlagembereket ábrázolnak, akikkel a befogadók fenntartások 

nélkül tudtak azonosulni.
377

 Az említett írók ugyanakkor nem elégedtek meg a korban 

közkedvelt regények és regénysorozatok idealista-klisészerű látásmódjával, hanem arra 

törekedtek, hogy a mindennapok társadalmi-egzisztencialista jelenségeit 

viszonylagosságuk érzékeltetésében ragadják meg. A művek relatív visszhangtalanságának 

is ez az irodalmi koncepció lehet a magyarázata: a korábban említett, az átlagolvasóknak a 

finnség eszmeiségéről kialakult idealisztikus elvárásainak mégsem felelhetett meg igazán a 

szóban forgó írásművek „szkeptikus realizmusa”, azaz a hétköznapok történéseinek 

relativizált, a kanonizált olvasattól eltérő értelmezése.
378

 A korabeli olvasóközönséget tehát 

nem egyszerűen a regényeknek a pretextusaikhoz, illetve a hagyományhoz való 

viszonyulásuk kérdése osztotta meg, hanem az alkotások látásmódjukból adódóan eleve 

kívül eshettek az olvasói ízlésnek megfelelő írásművek körén. Az iménti megállapítások 

további magyarázattal szolgálnak azokra a korábbi fejezetrészben megfogalmazott 

fenntartásokra, amelyeket az olvasásszociológiai felmérésekre alapozva a befogadói oldal 

értékítéletével kapcsolatban állapítottunk meg. 

A Turunen, Ruuth és Tuuri regényeinek tulajdonítható paradigmaváltás a jelenségek 

hagyományalapú értelmezését átformáló szemléletmódon túl magának a fejlődésnek az 

illúziójával való leszámolás szükségességére hívta fel a figyelmet. Szopori Nagy Lajos a 

finn epika tradíciójaként említi a (társadalmi, lelki stb.) fejlődés ábrázolásának a 

szükségességét. Ugyan a jeles magyar irodalomtörténész a finn családregények vizsgálata 

során jutott arra a következtetésre, miszerint a regényekben ábrázolt családok sorsa 
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valamilyen formában mindig felfelé ívelő pályát vetít előre
379

, megállapítását akár a XX. 

század első felének realista stílusú finn prózairodalmára is kiterjeszthetjük. Szopori Nagy 

kijelentése összhangban áll ugyanis a korábban említett kanonizált, a finn olvasók 

elváráshorizontjának megfelelő irodalmi és irodalomértelmezési ízléssel, tekintve, hogy a 

nemzeti identitás irodalmi alkotásokban tükröződő eszmeisége mintegy megkövetelte a 

társadalom és az egyén fejlődésének a feltételezését. A szóban forgó három regény 

(melyeket némi túlzással akár elképzelt családregények kiragadott részeinek is tarthatnánk) 

egyértelműen az imént felvázolt fejlődés ábrázolásának a létjogosultságát kérdőjelezik 

meg. A paradigmaváltásként értelmezett kérdésirányok megváltozása pontosan a 

társadalom és a család integritásának, illetve az egyén létbiztonságának a 

problematikusságára világított rá. Nem egyszerűen a prózairodalom fennálló tematikai 

paradigmáit kísérelte meg újraértelmezni, hanem magának az irodalmi hagyomány egyik 

legfontosabb elemének, a fejlődésbe vetett hit kifejeződésének a fenntarthatóságát és 

szükségességét kérdőjelezte meg. A hetvenes évtized regényirodalmának paradigmaváltó 

megközelítése tehát egy újfajta társadalmi és személyes identitás illúzióktól mentes 

körvonalazódását is lehetővé tette. 

Az egyén útkeresésével kapcsolatos írói érdeklődés megerősödésére figyelt fel Mikko 

Lehtonen is, aki egyik tanulmányában a férfi személyiség irodalmi szövegekben 

megnyilvánuló kríziséről beszélt. Állítása szerint az 1970-es évektől megjelenő, a férfiak 

egzisztenciális válságának a jelenségeit ábrázoló regények a finn irodalomnak egy újabb 

jelentős irányvonalát vázolták fel.
380

 Úgy gondolom, hogy amennyiben eltekintünk a 

regényszereplőknek a dolgozatban elemzésre szánt három regény kulcsfigurája esetében is 

igaznak bizonyuló, az irodalomértelmezés szempontjából mégis irrelevánsnak nevezhető 

nemiségétől, az iménti megállapítást is felhasználhatjuk a korabeli írásművekben 

megnyilvánuló létértelmezés újszerűségének a bizonyítására. Lehtonen észrevétele a finn 

irodalom témaválasztásának a hetvenes évtizedtől tapasztalható irányváltására, azaz a 

korábbi paradigmák átértékelésére hívja fel a figyelmet. 

Turunen, Ruuth és Tuuri egyértelműen a regényszereplők személyiségének érzékletes 

megrajzolására helyezte a hangsúlyt, így a kor társadalmi-politikai jelenségei kizárólag 

közvetett módon, az egyénre gyakorolt hatásaik révén nyernek értelmezést a regényekben; 

az olvasók úgy érezhetik, hogy a művek szereplői nem tükrözik, hanem inkább elszenvedik 
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a történések hatásait.
381

 Az identitás újraértelmezése jól példázza az irodalmi kánon 

illúzióinak és a realitások ábrázolásának a kényszere alól felszabaduló írók innovatív 

látásmódját. Újszerű megközelítésüknek köszönhetően mindinkább háttérbe szorult az írói 

intencionalitás, így adva át a helyet a társadalmi történéseknek az egyén személyiségéből 

kibontakozó, kevésbé explicit interpretációjának. 

Az irodalmi hagyomány újraértelmezésével, illetve a kérdésirányainak megváltoztatásával 

kialakuló anomáliák, valamint az azokból eredő paradigmaváltás tulajdonképpen egy új 

irányzat megszületését tette lehetővé a hetvenes évtized végére. Kijelenthetjük, hogy 

Turunen, Ruuth és Tuuri regényei szemléletmódjukban és esztétikájukban a finn irodalom 

posztmodern fordulatát készítették elő, amennyiben belátjuk, hogy a művek meghaladták a 

regényirodalom későmodernista irányzatának narratív hagyományát. Az iménti állítás 

igazolásához meg kell vizsgálnunk, hogy a szóban forgó regények milyen módon 

viszonyultak az irodalmi fikció reális kontextusához, azaz hogyan értelmezték az egyén és 

a világ egzisztenciális viszonyát. Pertti Karkama egyik jelentős irodalomelméleti 

tanulmányában beszél arról, hogy a modernista regényekben megfogalmazódó 

elidegenedés egy „kétpólusú reláció, amely feltételezi egy olyan realitásnak a meglétét, 

amelyhez képest idegenségünk érzését kifejezésre juttathatjuk”. Ezzel ellentétben a 

modernizmus utáni szubjektum nem rendelkezik a választás lehetőségével, helyesebben 

mondva egy olyan többpólusú realitással találja szemben magát, amelyben a választás 

lehetőségének a feltételezése önmagában válik értelmezhetetlenné.
382

 A modernista 

regényszereplő megoldást keres az egzisztenciális problémáira, míg a posztmodern 

szubjektum esetében maguk a probléma okai sem nevezhetők meg igazán; a személyiség 

útkeresése mint megoldandó dilemma tűnik el a posztmodern gondolkodásmódból.
383

 

Turunen, Ruuth és Tuuri a dolgozatban elemzett regényei eltérő módon ugyan, de 

paradigmaváltó jellegüknél fogva alátámasztják az iménti megállapításokat. Turunen és 

Ruuth regényeiben még inkább a modernista szemléletmód jut kifejezésre, tekintve, hogy a 

művek főszereplői életük és az őket körülvevő világ egzisztenciális problémáit az 

elidegenedés okozta törésként értelmezik, amire mindenképpen megoldást igyekeznek 

keresni. Ezzel szemben Tuuri regényszereplői idegenségüket nem élethelyzetük 
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megváltozásaként, azaz a múlt és a jelen közötti törés következményeként élik meg: a 

szereplők hétköznapjainak egzisztenciális kérdéseiből körvonalazódó létállapota már 

egyértelműen a posztmodern látásmód felé mutat. Turunen és Ruuth a múltbeli és a jelen 

életmód közötti konfliktus érzékeltetésével egy kétpólusú realitásba helyezi a 

regényszereplőit, míg Tuuri esetében egy fragmentált, viszonylagos valóságot tapasztal 

meg az olvasó. Turunen és Ruuth esetében a paradigmaváltást előidéző tartalom tehát 

jobbára a finn irodalom modernista eszmeiségű hagyományában jut kifejezésre, Tuuri 

regényét ugyanakkor nem csak témája, hanem már szellemisége alapján is egyértelműen a 

posztmodern fordulat előfutárának tekinthetjük. 

Matti Mäkelä megállapítása szerint mind a munkásepika, mind pedig a vidékábrázoló 

próza kései (az 1970-es évek második felére tehető) időszakában jellemzővé vált egy 

olyasfajta történeti szemléletmód, amely a tudatos társadalmi-kulturális elkülönülés 

lehetőségének a megszűntével a jelen és a múlt időbeli kontrasztjának az értelmezésére 

helyezte a hangsúlyt.
384

 Véleményem szerint Mäkelä észrevétele a paradigmaváltáshoz 

vezető anomália lényegére világít rá: az irodalmi hagyomány átformálását eredményező 

kérdésirányok megváltozása akkor indulhatott útjára, amikor a társadalmi és egzisztenciális 

kérdésekről gondolkodók a történésekre múltbeli eseményekként tudtak tekinteni, és az 

időtávlat eredményezte újszerű szemléletmódot írásműveikben kifejezésre is kívánták 

juttatni. Turunen agrár, Ruuth munkás, valamint Tuuri urbánus miliőjének hagyományos 

eszmeisége kizárólag történetiségében rejlő meghaladottságának a felmutatásával volt 

képes kortársi és hiteles módon megszólítani a befogadókat. Bár a szóban forgó regények 

jobbára megmaradtak a modernista szellemiség keretein belül, és az írásműveket nem 

jellemzi a formai újításokban megnyilvánuló útkeresés (tekintve, hogy formai szempontú 

megújulásra egyáltalán nem, vagy nem számottevő módon törekedtek), tematikai és 

látásmódbeli újszerűségük elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy hozzájárulhassanak az 

1970-es évek végén bekövetkező paradigmaváltáshoz. 
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5.2 A paradigmaváltás jelenségei Heikki Turunen, Alpo Ruuth és Antti Tuuri regényeiben 

 

5.2.1 A paradigmaváltás jelenségei Heikki Turunen A Kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän 

kylä) című regényében 

 

Dolgozatom Turunen művét elemző korábbi fejezetében felhívtam arra a figyelmet, hogy a 

korabeli kritika már az író 1973-ban megjelent első, Simpauttaja (A Szélhámos) című 

regényét is elismeréssel fogadta, őt magát pedig a vidékábrázoló próza nagy hatású 

megújítójának tartotta.
385

 Turunen tehát már írói pályája kezdetétől arra törekedett, hogy 

integrálja, ugyanakkor innovatív módon interpretálja az irodalmi hagyomány tematikai 

elemeit. A Kőgörgető faluja című regényében természetesen nem csak tartalmi újításokat 

igyekezett bevezetni; az eltérő nézőpontú narráció vagy a regényszereplők különböző 

neveken történő említése mind az írói autoritás szerepének megkérdőjelezésével járó, 

technikai-elbeszélői újításoknak számítottak a hetvenes évtized vidékábrázoló prózájában. 

Ugyancsak a formabontó újítások közé sorolhatjuk Turunen humoros, ironikus 

látásmódját, mely alkalmassá tette az irodalmi szöveget arra, hogy értelmezése során a 

fiktív jellege kaphasson hangsúlyt. A humornak köszönhetően a befogadók kevésbé tudták 

valóságként értelmezni az elbeszélt eseményeket, mivel a vidékábrázolás hagyományából 

építkező elváráshorizontjuk és társadalmi-politikai háttérismeretük ironikus írói 

hozzáállással találta szemben magát. A kor olvasói a regénynek a hagyomány elemeit 

továbbörökítő tartalmával képesek lettek volna azonosulni, viszont a humor segítségével 

relativizált értékrend távolságtartásra és átértelmezésre késztetette őket. Kijelenthetjük 

tehát, hogy Turunen nagyrészt a humor eszközeivel fordított az agrárepika kérdésirányain: 

emberközelibb képet tudott kialakítani, ugyanakkor a kívülálló szemével volt képes 

ábrázolni azáltal, hogy görbe tükörben láttatta a finn identitásteremtő vidéket és aktuális 

problémáit.
386

 

A regényszereplők szintjén a paradigmaváltás igénye leginkább a főszereplő feleségének a 

személyében mutatkozik meg. Meeri egyenesen megrögzött populistának bélyegzi férjét és 

a falu számos idős lakóját, amiért nem képesek belátni nosztalgikus elképzeléseik 

tarthatatlanságát. Meeri velük ellentétben kizárólag a realitásokhoz ragaszkodik, és hasonló 
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józanságot várna el férje, Pekka édesanyjától is, akit a változások (a városba költözés) 

szükségességéről próbál meggyőzni: 

 

„Inkább arra gondolhatna a Mama, hogy nincs mit sajnálni az ilyen lepusztult 

helyeken. Mi lenne, ha hideg fejjel és józan ésszel fogná fel a dolgot. (…) Én 

például Lappeenranta közeléből származom, számomra Helsinkibe vagy 

Svédországba költözni tulajdonképpen ugyanazt jelentette, mint maguknak 

innen elköltözni, nekem viszont ezzel soha nem voltak különösebb gondjaim, 

mert helyesen fogtam fel a dolgokat. Szent isten, mit is tehetne a magunkfajta 

ember a fejlődés ellen?! A társadalom így is, úgy is a városiasodás útján 

halad.”
387

 

 

Meeri a regény során több ízben is kifejtett gondolataival egyértelműen azt a már a 

hetvenes évtizedben megfogalmazódott álláspontot képviseli, amely a társadalmi 

változások szükségszerűségét a vidék anakronisztikus és illuzórikus idilljével állította 

szembe. A regényszereplő tehát a falusiak romantikus nosztalgiáját kritikusan szemlélő 

„városi realizmus” képviselőjeként hangoztatja véleményét a cselekményben.
388

 

Meeri éleslátásában megnyilvánuló személyiségének kettőssége elsősorban abból ered, 

hogy ő maga nem kötődik férje szülőfalujához és az ott élőkhöz, a vidék nem ébreszt 

benne semmiféle nosztalgiát. Pekka felesége már annak az új generációnak a tagja, aki a 

fejlődés természetes velejárójának tartja a társadalmi változásokat. A falut és lakóit külső 

szemmel tudja szemlélni, így válik számára nyilvánvalóvá Jerusalem teljes abszurditása. 

Meeri a kívülálló objektivitásával szembesíti a falusiakat saját sorsuk alakítása iránti 

felelősségükkel, fejükre olvassa a tehetetlenségüket, amit egyedül maguk a vidéken élők 

változtathatnának meg. Az olvasóknak be kell látniuk, hogy Meeri racionálisabb érveket 

tud felsorakoztatni a változások elkerülhetetlensége mellett, mint az illuzórikus vidéki 

eszmeiségért küzdő Pekka és a hozzá hasonlóan gondolkodó falusiak. A szóban forgó 

szereplő figurájának a társadalmi törést szükségszerűségében értelmező látásmódja 

újszerűnek hat ugyan, mégsem kerülheti el, hogy az olvasók a másik tábor véleményéhez 

hasonlóan Meeri látásmódját is demagógnak bélyegezzék: 
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„Nincs visszaút, a fejlődés elvéhez hozzátartozik, hogy az irányát nem lehet 

megfordítani. (…) Az olyan alakok, mint amilyen Heino Oinonen mind csak 

kisiklott életű vidéki romantikusok. És ha már egyszer így alakult, mi a fenéért 

ne próbálnánk meg élhetőbbé tenni a városokat ahelyett, hogy egy 

menthetetlen halottnak próbálunk mesterséges légzést adni. A vidék ma már 

csak kikapcsolódásra jó, életmódjában elmúlt és letűnt.”
389

 

 

Bár az irracionális vidéki életmód, illetve Jerusalem misztifikációjával szemben képviselt 

városi, kozmopolita eszmeiség és a társadalmi törvényszerűségekre való hivatkozás az 

ellenérveknek ugyancsak sablonos megnyilvánulásai, Meeri gondolatait mégis az egyetlen, 

ésszerű álláspontnak kell neveznünk a nosztalgikus képzelgésekkel szemben. Nyilvánvaló, 

hogy maga Turunen is fontosnak tartotta a regényszereplő által hangoztatott, a kor 

szellemiségét inkább kifejező gondolatok hangsúlyosabb képviseletét, ráadásul az érvek 

felsorakoztatása, illetve a vidékábrázolás hagyományos eszményével ellentétes racionális 

nézőpont felmutatása tette lehetővé a paradigmaváltó eszmék regénybeli markáns 

kifejeződését. 

Bár a szóban forgó regényszereplőt kijelentései alapján akár a praktikusan gondolkodó, 

szenvtelen városi ember tipikus példájának is tekinthetnénk, gondolatainak látszólagos 

népszerűtlensége ellenére Meeri mégsem kelt negatív benyomást az olvasókban. A 

főszereplő feleségének figurája összetett személyiségként nyer alakot a befogadók 

értelmezésében, sőt már-már rokonszenvet ébresztenek éles elméjű és a valósággal 

összhangban levő, a helybeliek makacsságát ellensúlyozó megállapításai.
390

 A Meeri 

személyiségéről alkotott olvasói ítéletet tovább árnyalhatja az a regényből kiolvasható 

tény, miszerint a regényszereplő férjéhez, Pekkához hasonlóan lelki problémákkal küzd, 

azaz határozott világlátása ellenére sem teljesen magabiztos személyiség. Gondjait 

azonban Meeri – férjével ellentétben – nem nagyítja küldetéstudattá, hanem igyekszik 

magyarázatot és megoldást találni a világ ellentmondásosságára. 

A műben a mitikus népi bölcsességet megjelenítő Eljas kijelentése, miszerint a hiba nem a 

világban, hanem saját magukban, a haladással lépést tartani nem képes emberekben 

keresendő, valamint Meeri racionális érvelése döbbenti rá Pekkát arra, hogy más módon 

kellene viszonyulnia az őt körülvevő világhoz. A képzeletében élő idilli vidéki életmódért 

vívott elkeseredett harcát egy csapásra értelmetlennek találja, rádöbben, hogy egészen más 
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szemszögből, az emberi kapcsolatok és értékek oldaláról érdemes az élet értelmét keresni. 

A főszereplő „katarzisát” egy hosszú folyamat végének tekinthetjük, melyhez az 

alternatívák tapasztalati úton történő mérlegelése vezeti el Pekkát.
391

 A regény főbb 

szereplői tehát kivétel nélkül arra a következtetésre jutnak, hogy a szükségszerű 

átalakulásnak nem lehet és nem is kell gátat szabni: Meeri szenvtelenül, a társadalmi és 

gazdasági törvényszerűségek oldaláról közelítve, míg Pekka (és Eljas) beletörődve, a 

vidéki és az emberi létmódot más megvilágításba helyezve vet számot a realitásokkal. 

Pekka Tarkka egyik kritikájában fogalmazta meg Turunen elképzelt írói hitvallását. 

Szerinte az író művével annak a meggyőződésének adott hangot, miszerint „a világ már 

nem az erdei anarchisták színtere”, lázadásuk viszont erőt ad az életben maradáshoz.
392

 

A regény végkicsengése egyértelműen a paradigmaváltás szellemiségében fogalmazódik 

meg: mind a közgondolkodásnak, mind pedig az azt értelmező művészeteknek le kell 

számolniuk a hagyománytörténet részét képező anakronisztikus társadalmi és kulturális 

illúziókkal. Turunen ennek az újszerű szellemiségnek irodalmi alkotásban történő 

megfogalmazásával tudott új értelmezési irányt szabni a vidékábrázolás hagyományához 

kötődő agrárepikának. 

 

 

5.2.2 A paradigmaváltás jelenségei Alpo Ruuth A fellendülés kora (Nousukausi) című 

regényében 

 

A fellendülés kora című regényben megmutatkozó, paradigmaváltást előkészítő 

jellegzetességekre leginkább a munkás tematikájú epika klasszikusaival történő 

összehasonlítás révén tudunk rámutatni. Pertti Karkama Toivo Pekkanen A gyár 

árnyékában (Tehtaan varjossa) című 1932-ben megjelent regényével kapcsolatban fontos, 

a munkásepikára általánosan jellemző megállapítást tesz. A neves irodalomtörténész 

szerint Pekkanen főszereplője a társadalmi identitás problémáiból kiindulva egzisztenciális 

dilemmák felvetésével jut el saját személyiségének a megfogalmazásáig, a regényben 

mégsem találunk „metaforikus módon megjelenített egzisztenciális hiányokat” vagy 

vezérmotívumokat.
393

 Karkama nemcsak a munkásepikához sorolható Pekkanen esetében, 

hanem általában a társadalmi realizmust képviselő írók (Minna Canth, Teuvo Pakkala, 
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Pentti Haanpää stb.) műveiből hiányolja az imént említett gondolatiságot. Úgy véli, hogy a 

regényszereplők gyakran pusztán a társadalmi helyzetükből adódó funkcióik megtestesítői, 

ami a cselekményben társadalmi és történeti jellegű kollíziót eredményez.
394

 Bár Karkama 

felhívja arra a figyelmet, hogy kijelentése az általánosítás elkerülése végett viszonylagosan 

értelmezendő, a társadalmi realizmus alkotásai közé sorolható munkás tematikájú regények 

számos esetben valóban klisészerű, az egzisztenciális nézőpontot háttérbe szorító 

társadalmi tudatosságot jelenítettek meg. A finn irodalomtörténész megállapításának mint 

viszonyítási alapnak a segítségével juthatunk el a munkás személyiségrajz újszerűségének 

a megfogalmazásáig, melyet az 1970-es évek munkás tematikai irányzatán belül Ruuth 

regényszereplője képvisel. 

A paradigmaváltás a munkás tematika esetében is elsősorban a tradíció elemeinek korabeli 

kontextusba emeléséből és az ezzel összefüggő újjáértelmezéséből fakad, 

következésképpen a regényszereplők személyiségében megjelenített társadalmi 

identitásban, helyesebben fogalmazva ennek hiányában érhetjük tetten a 

paradigmaváltáshoz vezető értelmezésbeli anomáliát. A hetvenes évtized finn 

munkásepikájának emblematikus műve, A fellendülés kora éppen ezen a téren mutatja meg 

paradigmaváltó kvalitásait. A munkásság társadalmi és kulturális identitásának, 

osztálytudatának hagyományos interpretációja kerül új megvilágításba a regény 

kulcsfigurájának személyiségén és tapasztalatain keresztül. Ale Mäenpää, a mű 

szerkesztőként dolgozó főszereplője a munkássággal rokonszenvez ugyan, figurája 

azonban távol áll a munkás tematika hagyományos koncepciójától. Bár meggyőződésében 

még alapvetően a baloldali munkás értékrendet képviseli, gondolkodását mégsem jellemzi 

osztálytudatos látásmód. Éppen ellenkezőleg, Ale maga is bizonytalan, sőt kritikus 

szemmel nézi korának finn társadalmát és benne a munkásság szerepét: 

 

„Manapság az embernek az az érzése, hogy nem jól mennek a dolgok, az 

ország olyan sebességgel polgárosodik, hogy nem győzzük kapkodni a 

fejünket. (…) A hagyományos melós szakmák nehéz helyzetbe kerülnek, 

kisebbségben fognak maradni. (…) Az amolyan középosztálybeli gondolkodás 

már a táboron belül is megmutatkozik, nem fektetnek többé hangsúlyt a harcra 

(…). Az már a polgár győzelme, amikor a harcot megfosztják a fontosságától, 

a társadalmat meg besorolják valamilyen bérkimutatás fokozataiba (…).”
395
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Ale Mäenpää írói megformálásának jelentősége természetesen túlmutat a szóban forgó 

regény értelmezési keretén, amennyiben elismerjük, hogy a főszereplő rezignált hangvétele 

és megállapításainak kritikai éle az irodalmi és a gondolkodásbeli normák meghaladásának 

igényét fejezik ki. Ruuth regényszereplője meglátásain túl jellemének sajátosságain 

keresztül is az időszerű tartalmak közvetítésére törekszik. A regény főszereplője tisztán 

látja ugyan a hétköznapok realitásainak ok-okozati összefüggéseit, mégsem képes 

irányítani saját életének történéseit: feleségétől elválni kényszerül, az új párjával kialakított 

kapcsolata is rövid időn belül zátonyra fut. Anyagi és egészségügyi gondokkal küzd, 

tulajdonképpen egész életét az előre nem látható események alakítják. Ahogyan azt már 

dolgozatom Ruuth regényét elemző fejezetében megállapítottam, az olvasók Ale Mäenpää 

figurájában koruk tipikusnak mondható, esendő átlagemberére ismerhettek rá. A munkás 

tematika hagyományainak viszonylagos kötöttségei alól való szabadulás tette lehetővé, 

hogy a regény ideológiai kérdések helyett inkább egzisztenciális problémákkal 

foglalkozzon. A főszereplő regényben bemutatott életszakaszának történései lehetőséget 

adtak arra, hogy az író és az olvasó a cselekmény egyes elemeit ontológiai nézőpontból 

vizsgálja meg. Egyértelműen arra következtethetünk tehát, hogy az 1960-as és 70-es évek 

munkásepikájának Ruuth főhőséhez hasonló, összetett személyiséggel felruházott szereplői 

és a világképükhöz kapcsolódó, filozofikus távlatokba vezető értelmezési modalitás 

szélesítik a regények recepciós horizontját, mivel a felmerülő egzisztenciális problémák 

képesek megkérdőjelezni a művek jól elkülöníthető tematikai kategóriába történő 

besorolhatóságát. Az iménti megállapítás szolgáltat tehát magyarázatot a munkás tematika 

hagyománytörténeti pozíciójának a megváltozására: a kérdésirányok ontológiai jellegének 

a felerősödése idézhette leginkább elő az irányzat „megszűnésként” értelmezhető 

beolvadását az 1980-as évek irodalmába. A fenti megállapítás alapján különböztethetjük 

meg továbbá az említett évtizedek munkásirodalmi alkotásait a pusztán ideológiai és 

politikai célokat szolgáló propagandairodalomtól, illetve mutathatunk rá a munkásepika 

tisztán szociológiai olvasatának problematikusságára.
396

 

A társadalmi realizmus eszmeiségéhez igazodó finn írók főszereplőik 

személyiségfejlődését az „egyén szabadsága és az életkörülmények kényszere közötti 

folyamatként” igyekeztek ábrázolni. Mindennek irodalmi műben történő megvalósítása az 

alkotók meggyőződésétől függött.
397

 A társadalmi realizmus tehát jelentős szerepet 

tulajdonított az írónak, aki élt is az autoritás lehetőségével: az általa teremtett és irányított 
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karteziánus szubjektum az irányzat intencióinak megfelelő tartalmakat közvetítette a 

cselekményben bemutatott személyiségfejlődése folyamán. Ruuth főszereplője – ahogyan 

az előzőekben láthattuk – mindezen elvek ellentétét testesíti meg: távol áll a munkásepika 

esetenként idealizált regényhőseitől, következésképpen az író rajta keresztül kifejtett 

világképe semmiféle rokonságot nem mutathat a baloldali meggyőződésű 

tendenciairodalommal, melynek szellemisége korábban a munkás tematikájú alkotásokat 

jellemezhette. Ale Mäenpää egyáltalán nem uralja a történéseket, csupán (a regény írójával 

és befogadójával együtt) értelmezni igyekszik környezetének és korának eseményeit. 

Ruuth tehát nem tudatosan teremti meg műve és regényszereplői térbeli és időbeli 

kontextusát, hanem innovatív módon – a társadalmi realizmusnak és a munkásepika 

elveinek némileg ellentmondva – saját jelenének recepcióját fogalmazza meg a regény 

cselekményében és szellemiségében. Ruuth sajátos, paradigmaváltó világlátásának 

egyértelmű következménye az írói tervezhetetlenség; választásával kénytelen volt 

lemondani a koherens, lineáris narrációról, tekintve, hogy az aktualitások interpretálása 

előre nem látható értelmezési irányokba vihette a regény cselekményét és szereplőinek 

megítélését. Ruuth művében tehát egymásra találhatott az írói és a korabeli olvasói 

tapasztalás, ami a cselekmény recepcióértékű történéseiben és a regényszereplők 

esetlegességében jutott kifejezésre. 

Annak ellenére, hogy Ruuth A fellendülés kora című regényével megjelenésekor nem 

könyvelhetett el különösebb sikert, az azóta eltelt idő távlatából irodalomtörténeti 

jelentőséget tulajdoníthatunk a szóban forgó műnek. A regény a megfogalmazott 

értelmezésbeli anomáliákon túl – melyekkel szemléletesen járult hozzá a munkás tematikai 

hagyományoknak a posztmodern fordulat irodalmába történő átvezetéséhez – annak 

köszönhetően válik figyelemre méltóvá, hogy viszonylag későn, a hetvenes évtized vége 

felé tett kísérletet a társadalmi-egzisztenciális jelenségek munkás szellemiségű 

értelmezésére. 

 

 

5.2.3 A paradigmaváltás jelenségei Antti Tuuri A folyó átszeli a várost (Joki virtaa läpi 

kaupungin) című regényében 

 

A folyó átszeli a várost című regényben megnyilvánuló, a fennálló paradigmákat 

megkérdőjelező jelenségek vizsgálatához rövid kitekintést kell tennünk az 1970-es éveket 

megelőző évtizedek urbánus tematikai irányzatát meghatározó jellegzetességekre. 
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Bár az 1950-es és az 1960-as években a városábrázolás alapvetően a modernizmus 

esztétikai szempontjait tükrözte, a két évtized szemléletmódja között jelentős 

különbségeket is felfedezhetünk. Pertti Karkama az ötvenes évtized finn modernizmusát 

olyan „köztes időszaknak” nevezte, melyben az irodalom felvetett ugyan egzisztenciális 

kérdéseket, de magyarázatot vagy megoldást nem kívánt adni a felmutatott problémákra.
398

 

Véleménye szerint az 1960-as évek írói viszont már az idő és a tér dimenzióiban, azaz 

szociális és kulturális, valamint történeti viszonyrendszerben igyekezték értelmezni koruk 

kérdéseit.
399

 Karkama tehát úgy látta, hogy a hatvanas évtized urbánus-egzisztencialista 

irodalmi irányzatát inkább egyfajta, a társadalmi változások támasztotta igényeknek 

megfelelő diakrón dialogicitás jellemezte, melyet továbblépésként értékelt az ötvenes 

évtized modernista látásmódját meghatározó zárt önreflektivitásához képest. A neves 

irodalomtörténész az 1961-től egészen az 1974-ig terjedő időszakra tartotta érvényesnek a 

hatvanas évtized modernizmusára jellemző irodalmi gondolkodásmódot. Bár Karkama 

idézett irodalomtörténeti munkájában nem minősítette és nem nevezte el az 1974 utáni 

időszakot, feltételezhetjük, hogy a finn irodalom urbánus-egzisztencialista irányzata a 

hetvenes évtized közepétől újabb fordulatot vett. Az irányzat megújulásaként értelmezhető 

fordulatot pedig egyértelműen a paradigmaváltáshoz vezető anomáliák megjelenésével 

azonosíthatjuk. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy Tuuri elemzésre kiválasztott regénye a modernista 

prózahagyományból eredő, de az 1974-es korszakhatárral kezdődő időszak új 

szemléletmódját képviseli, a művet jellegzetességei alapján méltán tarthatjuk a hetvenes 

évtized második felére jellemző, az irodalmi paradigmaváltást megelőlegező urbánus 

tematikai irányzat kiemelkedő példájának. Tuuri regénye – ahogyan azt a dolgozatban 

elemzett másik két irányzat paradigmaváltó alkotásáról is elmondhattuk – nem fordított 

hátat a realista stílusú modernista inspirációjú irodalmi hagyománynak, éppen 

ellenkezőleg, az ötvenes évtized urbánus-egzisztencialista irányzatának szemléletmódját 

aktualizálta. Juhani Niemi egyenesen az 1970-es évek végére megerősödő „feszes 

modernizmus”, az „új tárgyilagos objektivizmus” legjelentősebb képviselőjének tartotta 

Tuurit, míg A folyó átszeli a várost című regényében az ötvenes évtized esztétikájának 

újbóli térnyerését látta bizonyítottnak.
400

 A regény stílusa egyértelműen alátámasztja Niemi 
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 Vö. uo. 209-240. 
399

 Vö. uo. 241. 
400

 Vö. Niemi 1988b. 198. 
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iménti megállapítását, az írói narráció számos esetben a finn modernista próza nagy 

elődjeinek irodalmi ízlésére emlékezteti a befogadókat: 

 

„Rápillantottam az órára, már tizenkettő volt. Levetkőztem, és tiszta alsóruhát 

vettem magamra, majd újból felöltöztem, lementem a fürdőszobába, levettem a 

ruhámat, és az ajtó melletti fogasra akasztottam, a zuhanyból csak hideg víz 

jött, de ez most nem esett rosszul, megszárítkoztam, felöltöztem, és felmentem 

az emeletre. Lefeküdtem az ágyra, fáztam, és felkeltem, hogy felcsavarjam az 

ablak alatt a fűtőtestet, kilestem az ablakon, láttam a szemközti ház falát, a 

garázst előtte a Volgával, a szomszéd éppen eszik a konyhaablakban, és a 

felesége elé teszi az ételt, a házak olyan közel egymáshoz, hogy láttam, mit 

esznek; hallevest.”
401

 

 

A hetvenes évtized Niemi által meghatározott újabb modernista áramlata tulajdonképpen 

Karkamának az urbánus-egzisztencialista irodalom korszakhatárairól szóló korábban 

ismertetett megállapítását gondolja tovább, illetve egészíti ki. Mindkét irodalomtörténész 

felfigyelt ugyan az 1970-es évek finn prózairodalmának átalakulására (melyben Niemi 

ráadásul fontos szerepet tulajdonított Tuuri írói tevékenységének), azonban a változások 

értelmezésbeli anomáliákat okozó, paradigmaváltást előkészítő jellegének nem 

tulajdonítottak/tulajdoníthattak kellő jelentőséget. Márpedig a korábbi évtizedek urbánus-

egzisztencialista áramlatát meghatározó jellegzetességek ismeretében kijelenthetjük, hogy 

Tuuri szerepe túlmutat az irodalmi hagyomány innovatív újraértelmezésén. A folyó átszeli 

a várost című regényében bemutatásra kerülő életutak és élethelyzetek, valamint a 

hozzájuk kötődő problémák nem elsősorban társadalmi vagy térbeli-időbeli 

összefüggéseikben mutatkoznak meg, hanem szinte kizárólag a személyiség egyéni 

válságáról adnak értelmezést. A regényszereplők, bár kapcsolatban állnak egymással és 

egy jól körülhatárolható városi-társadalmi miliőben élnek, képteleneknek bizonyulnak 

igazi interakciók kialakítására. A szubjektumnak a regényben ábrázolt elidegenedése 

tulajdonképpen paradoxonként jelenik meg a személyek közötti, a cselekményben 

kirajzolódó kapcsolódási pontok és a konkrét, beazonosítható városi környezet 

ismeretében. Tuuri regényében a hetvenes évtizednek az egyén magányos, zárt világán 

keresztül kifejeződő életérzése tulajdonképpen az 1980-as évek elejétől megfogalmazódó 

                                                           
401

 „Katselin kelloa, se oli jo kaksitoista. Riisuuduin alasti ja puin puhtaat alusvaatteet päälle ja 

päällysvaatteet niiden päälle, kävelin alakerran kylpyhuoneeseen, riisuin vaatteet oven suuhun naulaan, 

suihkusta tuli vain kylmää vettä mutta se ei nyt tuntunut pahalta, kuivasin, pukeuduin ja menin ylös. Panin 

sängylle maata, palelin ja nousin vääntämään patteria ikkunan alla suuremmalle, katselin ikkunasta ulos, näin 

vastapäisen omakotitalon seinän, autotallin, jossa volkkari edessä, naapuri keittiön ikkunassa syömässä ja sen 

vaimo tarjoilemassa pöytään, talot niin lähekkäin, että näin mitä ne söivät; kalasoppaa.” Tuuri, Antti: Joki 

virtaa läpi kaupungin. Helsinki. 2008. 56. 
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posztmodern szubjektum létértelmezését vetíti előre; a szerző egyértelműen túllép a 

korábbi évtizedek modernista felfogásán, egyúttal újszerű látásmódjával az irodalom 

paradigmaváltását készíti elő. Tuurinak az emberről és a korról alkotott, illúzióktól mentes 

tárgyilagos interpretációja tette lehetővé, hogy a korabeli olvasók szubjektív értelmezést 

alakíthassanak ki az irodalmi fikció formájában megjelenített hétköznapi valóságról. 

Tuuri paradigmaváltó írói szerepe azonban nemcsak az ötvenes évek modernista 

prózájának látásmódját aktualizáló, illetve azt meghaladó létértelmezés kialakítására 

korlátozódik, regénye számos olyan jellegzetességgel rendelkezik, melyek értelmezésbeli 

kihívások elé állították az urbánus irodalmi hagyomány elvárásaival rendelkező 

befogadókat. Sajátos írói választásnak tekinthetjük például az elbeszélés autonóm 

egységeit (pl. az idős professzor tudományos előadását vagy a részletekbe menő szakmai 

fejtegetéseket), melyek a cselekményvezetés linearitását megtörő, öntörvényű részekként 

járulnak hozzá az írói kontroll szándékos gyengítéséhez. Tuuri elbeszélőként mindvégig a 

regény hátterében marad, ami tág teret enged az értelmezés szabadságának. Az alkotói 

szerepkör ilyesfajta átformálása egyértelműen az író személyéről és a valóság 

ábrázolásáról alkotott felfogás újragondolásáról tanúskodik; Tuuri elsősorban ezen 

keresztül juttatta kifejezésre regényében az irodalmi hagyomány irányváltásának a 

szükségességét. 

Ugyancsak a regény paradigmaváltásra utaló jegyei közé sorolhatjuk Ilmari Pihlaja, az idős 

professzor által kifejtett tudományos gondolatokat. Pertti Karkama egyik tanulmányában 

annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a társadalmi és a gazdasági krízishelyzetek 

időszakában felerősödő bizonytalanság és céltalanság érzése az irodalmi alkotásokban igen 

gyakran irracionális tanok formájában is kifejezésre juthatott. Példaként az 1900-as évek 

első évtizedének finn irodalmát említette, illetve korának, a hetvenes évtized végének 

szépirodalmi műveiben is hasonló jellegzetességet vélt felfedezni. A folyó átszeli a várost 

című regényben kifejtett antropozófiai és teozófiai gondolatokban szintén példát látott 

megállapításának alátámasztására.
402

 Karkama ugyan nem paradigmaváltásról beszél 

(tekintve, hogy a szóban forgó jelenséget a társadalmi folyamatok irodalmi leképezésének 

tartja csupán), megállapítását mégis a művészi szemléletmód irányváltásra vonatkozó 

jelzésértékű bizonyítékaként kezelhetjük. Lássuk bár társadalmi folyamatok eredményének 

vagy értelmezésbeli irányváltás megnyilvánulásának, sajátos nézőpontjaival Tuuri 

mindenképpen egy újfajta szellemiség megfogalmazódását segítette elő. Ennek értelmében 
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 Vö. Karkama, Pertti: Sanataiteen suhde todellisuuteen. Oulu. 1979. 83-84. 
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leszögezhetjük, hogy a jellegzetességek irodalomtörténeti relevanciájának mérlegelésekor 

nem lehet szempont a regényben kifejtett gondolatok tudományos érvényének esetleges 

megkérdőjelezhetősége. 

A hetvenes évtized finn irodalmában betöltött szerepét vizsgálva néhány szó erejéig vissza 

kell térnünk Tuuri alapvetően hagyománykövető írói stílusára. Regényének 

paradigmaváltó jelentőségével, azaz az irodalmi szemléletmód megújulásának irányába 

mutató sajátosságával akár ellentétesnek is nevezhetnénk ugyanis Tuuri keresetlennek 

ható, a finn irodalom realista tradícióját továbbörökítő kifejezésmódját. Bár esztétikai, 

formai szempontból semmiképpen sem nevezhetjük újítónak (hacsak az ötvenes évtized 

modernista objektivizmusának felelevenítéséért nem tekintjük annak), Tuuri jelentősége 

mégis megkérdőjelezhetetlen: formabontó újszerűségére a hagyományos nézőpontok 

relativizálása szolgáltatja a bizonyítékot.
403

 

Az első írásaival az 1970-es évek elején jelentkező Tuurit több korabeli kritikus is a finn 

próza megújítói közé sorolta. Juhani Niemi elsősorban ideológiamentes megközelítési 

módjának tulajdonított jelentőséget, ami a történelemtől és politikától terhelt több 

évtizedes irodalmi hagyományhoz képest jelentett újdonságot: Tuuri írói tevékenységét a 

„túlzott mértékű társadalmi riportirodalom” (ylenmääräinen sosiaaliraportointi) és a 

„népies hagyománytudat” (kansanomainen perinnetietoisuus) szellemiségében írt művek 

ellensúlyaként értékelte.
404

 A nyolcvanas évtized íróit bemutató monográfiájában Niemi 

felidézte Veijo Merinek az 1970-es évek végén felvetett, a finn irodalom megújításának 

időszerűségéről tett megállapítását
405

, hozzátéve, hogy Tuuri szellemisége és írói 

látásmódja teljesítheti be a megfogalmazott elvárásokat.
406

 

 

 

5.3 A paradigmaváltás értelmezhetősége Heikki Turunen, Alpo Ruuth és Antti Tuuri 

regényeiben 

 

Dolgozatom utolsó fejezetében azokra a töréspontokra igyekeztem rámutatni, amelyek a 

tematikai hagyományok értelmezési keretein belül paradigmaváltó anomáliákat voltak 

képesek okozni a hetvenes évtized második felének finn irodalmában. A dolgozat előző 

fejezeteiben felvázolt irányzatok és jellegzetességeik ismertetésével szándékoztam 
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 Vö. Liukkonen, Tero: Apean miehen tarina. 1986. 478-479. 
404

 Vö. Niemi, Juhani: Kirjailijoita ja epäkirjailijoita. Helsinki. 1983. 147-148. 
405

 Veijo Meri a Goethen tammi című művében értékelte a finn irodalom korabeli helyzetét. 
406

 Vö. Niemi 1983a. 147-148. 
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kijelölni azt a hagyománytörténeti hátteret, amelyben lehetőség adódott az értelmezésbeli 

megújulásra utaló jegyek meghatározására. 

Juhani Niemi imént idézett, Tuurival kapcsolatos észrevételei kis túlzással magukba sűrítik 

mindazt, ami alapján pontos képet alkothatunk a hetvenes évtized második felének 

irodalmi légköréről, illetve az abban formálódó, paradigmaváltáshoz vezető szellemi 

attitűdről. Bár Niemi elsősorban Tuuri írói érdemeiről tett megállapításokat, 

tulajdonképpen a finn irodalmi hagyomány jellegzetességeire világított rá azáltal, hogy a 

korszak általános szemléletmódjának és ízlésvilágának viszonyrendszerében helyezte el a 

nevezett írót. A korabeli irodalmi légkörre történő utalások között ugyancsak 

sokatmondónak tarthatjuk a korszak két közkedvelt műfajának Niemi-féle megnevezését: a 

„túlzott mértékű társadalmi riportirodalom” és a „népies hagyománytudat” irodalma 

elnevezések egyaránt a szóban forgó tendenciák túlburjánzását és egyben kimerülését 

érzékeltetik számunkra. A riportirodalom irányzatával rokoníthatjuk az 1960-as és 70-es 

években született összes társadalmi és politikai indíttatású szépirodalmi művet, melyek 

többé-kevésbé egzakt módon kívántak tájékoztatást adni a kor realitásairól. Ilyen 

értelemben Ruuthot, de akár Turunent is az említett hagyomány követői közé sorolhatjuk. 

A népies ízlésű, a finnség kanonizált attribútumait továbbörökítő irodalmi tradíció elemeire 

egyértelműen Turunen műveiben ismerhetünk rá. Természetesen Tuuri sem vonhatta ki 

magát kora hagyományainak hatása alól: ahogyan láthattuk, világlátása az ötvenes évtized 

modernista egzisztencializmusával állítható rokonságba. 

A szóban forgó alkotók innovatív megítélését természetesen nem befolyásolhatja a 

hagyománytörténethez köthető szerepük. Tekintve, hogy a szemléltetésre kiválasztott 

szerzők és regényeik maguk is az ismertetett vidékábrázoló, munkás és urbánus irodalmi 

hagyományokban gyökereztek, alapvetően nem fordítottak/fordíthattak hátat saját 

múltjuknak, éppen ellenkezőleg, nagyrészt a tematikai irányzatoknak megfelelő 

ízlésvilágot és értékrendet képviselték. Ebből következik, hogy a paradigmaváltáshoz 

vezető irodalmi anomáliák számos esetben valóban csupán a kérdésirányok 

megfordításában és az arra adott válaszok viszonylagosságában, a tradíció elemeinek új 

tartalmakkal való megtöltésében mutatkoznak meg, azaz abban a kritikai olvasatban, 

amelyet az irodalmi hagyományon belül fogalmaztak meg Turunen, Ruuth és Tuuri művei. 

A kérdésirányok megfordításához köthető újszerű látásmód azonban elegendőnek 

bizonyult ahhoz, hogy mélyreható változások irányába mozdítsa el a kor alapvetően 

hagyománykövető irodalmát. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

 

Dolgozatom zárásaként indokoltnak tartanám néhány gondolatban tisztázni 

témaválasztásom indítékait, összegezni elemzésem eredményeit, valamint megemlíteni a 

témakifejtés tartalmával kapcsolatban felmerülő esetleges aggályokat. 

 

Disszertációmban annak az irodalomtörténeti korszakhatárnak a kijelölésére tettem 

kísérletet, amely az 1970-es évek végén az évtized regényeit még nagyban meghatározó 

irodalmi hagyományok tematikai alapú továbböröklődésének vetett véget. A 

paradigmaváltáshoz vezető anomáliák jelenségeire a korszak három jelentős regényének 

recepcióesztétikai és irodalomszociológiai nézőpontú elemzésével igyekeztem rámutatni. 

Turunen, Ruuth és Tuuri elemzésre kiválasztott írásművei – bár kielégítették olvasóik 

elvárásait – újszerű, már a nyolcvanas évtized esztétikájának az irányába mutató 

szemléletmódjukkal képeseknek bizonyultak a finn irodalom hagyományos irányzatainak 

az újjáértelmezésére. A dolgozat előzőekben felvázolt hipotézisét a finn irodalom 

vidékábrázoló, munkás és urbánus tematikai tradícióinak irodalomtörténeti 

meghatározásával, továbbá a három regény hagyománykövető és hagyománytörő 

elemeinek az értelmezésével szándékoztam bizonyítani. 

 

Dolgozatom megírására azok az irodalomtörténeti munkák szolgáltatták az indítékot, 

amelyek számos esetben lineáris fejlődésként értelmezett történeti egymásutániságukban 

mutatják be a finn irodalom korszakait. A korszakolás hajlamos autonóm módon 

értelmezni az egyébként gyakran hagyománytörténeti ívet alkotó irodalmi jelenségeket, így 

a finn irodalom markáns tematikai vonulatai esetében a hangsúlyt általában nem az 

irányzatok újjáértelmezésének a folyamat jellegére helyezi, dacára annak, hogy a 

vidékábrázoló, a munkás és az urbánus-egzisztencialista tematikai paradigmák a XIX. 

század második felétől nyomon követhető tradícióként vannak jelen a finn 

prózairodalomban. Dolgozatom témaválasztásával, a finn irodalom tematikai irányzatainak 

a vizsgálatával tehát többek között a kulturális hagyomány produktív szerepére szerettem 

volna rávilágítani. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szolgálta a recepcióesztétikai és 

az irodalomszociológiai megközelítési módok alkalmazása, melyek az olvasói 

elvárásoknak és a személyes interpretációknak köszönhetően a hagyományhoz kötötték az 

irodalmi művek értelmezését. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az irodalom tematikai 
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továbbhagyományozódásának a vizsgálata nem feltétlenül jelent egyet az irodalomtörténet 

korszakolásának az elutasításával: az irodalmi alkotásokban megnyilvánuló 

paradigmaváltó jelenségek – így a Turunen, Ruuth és Tuuri regényeiben megfogalmazódó 

anomáliák – meghatározása arra is lehetőséget kínál, hogy segítségükkel a tematikai 

irányzatok történetiségét bizonyíthassuk. 

 

Mivel számos egyéb irodalmi alkotás is alkalmasnak bizonyult volna a tematikai 

irányzatok és a horizontváltás jellegzetességeinek az ismertetésére, ezért jogosan merülhet 

fel annak a kérdése, hogy miért éppen a szóban forgó három szerzőre és regényére esett a 

választásom. Az 1960-as és 70-es években a vidékábrázolás (és ezen belül az agrárepika) 

tematikai irányzatát képviselték többek között Seppo Lappalainen, Leo Kalervo vagy 

Jouko Puhakka írásművei, a munkásepika tematikai hagyományát szemléletesen példázzák 

Keijo Siekkinen és Lassi Sinkkonen regényei, illetve az urbánus-egzisztencialista 

irányzatra is találhatunk példát többek között Eila Pennanen, Eeva Joenpelto Pirkko Saisio 

vagy Hannu Salama műveiben. Úgy gondolom azonban, hogy Turunen, Ruuth és Tuuri 

regényei helyes választásnak bizonyultak, tekintve, hogy a szóban forgó írásművek 

érzékletes módon képviselik a finn irodalom tematikai egységeit. Ahogyan a dolgozat 

korábbi fejezeteiben láthattuk, A Kőgörgető faluja egyértelműen beilleszthető a 

vidékábrázoló prózához tartozó agrárepika irányzatába, tekintve, hogy szinte klisészerűen, 

tipizált módon alkalmazza a tradicionális vidékábrázolás kanonizált elemeit és toposzait. A 

fellendülés kora szintén a tematikai irányzatának megfelelő irodalmi hagyományokat 

követi, amennyiben a munkásepika kritikus, ugyanakkor alapvetően etikus álláspontjához 

igazítja a hagyományos munkás értékrendet képviselő, ugyancsak szokványosnak 

nevezhető szereplőinek a személyiségét. A folyó átszeli a várost című regény a finn 

kulturális tradíciónak előítéletektől terhelt városértelmezését sejteti szereplői 

tehetetlensége és egzisztenciális problémái hátterében. Az elemzésre kiválasztott regények 

tehát a szóban forgó tematikai irányzatok jellegzetes, hetvenes évekbeli képviselői, íróik 

ráadásul a korszak olvasói által (el)ismert, mérvadó alkotóknak számítottak. 

A regények kijelölésénél további fontos szempontnak tartottam azt az irodalomtörténeti 

tényt, miszerint a tematikai jellegzetességek továbbhagyományozódása mellett a művek 

bizonyítékokkal szolgálnak a paradigmaváltásra utaló anomáliák megfogalmazódására, 

ami a dolgozat célkitűzése szempontjából bizonyult lényeges követelménynek. Turunen, 

Ruuth és Tuuri regényeinek értelmezésbeli töréspontjai kivétel nélkül a tematikai 
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paradigmák tarthatatlanságából eredő kritikai felülvizsgálat igényeként, azaz irodalmi 

anomáliákként értelmezhetők – ezt igyekezett bizonyítani a dolgozat utolsó fejezete. 

A hetvenes évtized tematikai irányzatainak szemléltetését szándékosan korlátoztam 

Turunen, Ruuth és Tuuri egy-egy regényének az elemzésére. Úgy vélem, hogy a dolgozat 

témakifejtésének több szerzőre történő kiterjesztése – bár átfogóbb és részletgazdagabb 

képet tudott volna adni a korszak irodalmáról, – megnehezítette volna a műértelmezések 

befogadó alapú olvasatának hermeneutikai indíttatású feltérképezését. Ebben az esetben az 

elemzés tartalma ráadásul lényegesen meghaladta volna a doktori dolgozat terjedelemre 

vonatkozó korlátait, továbbá fennállt volna annak a veszélye, hogy a vizsgálódást egy 

erősen taxonómiai, irodalomtörténeti szemléletmód fogja meghatározni. 

Hasonló okból kifolyólag az egyes fejezetekben csak említés szintjén esik szó arról, hogy a 

kiválasztott regények milyen pozíciót foglalhattak el a szóban forgó írók életművében. A 

dolgozat Turunen, Ruuth és Tuuri művészi koncepcióinak további – a paradigmaváltás 

utáni – alakulását sem tárgyalja, következésképpen nem vizsgálja, hogy a művekben 

kifejtett paradigmaváltó gondolatok milyen formában éltek tovább az írók későbbi 

írásműveiben. Jelen dolgozatnak természetesen nem lehet feladata az előzőekben felvázolt 

– a tartalmi kereteket jelentősen túllépő – kérdéskörök megválaszolása. A tematikai 

paradigmák töréspontokként értelmezett végpontjainak a meghatározása – azaz a dolgozat 

célkitűzése – szempontjából lényegtelennek tűnhet ugyanis az egyes írók életművének az 

áttekintő bemutatása, illetve műveik viszonyrendszerének az ismertetése. 

 

Úgy vélem, hogy dolgozatom leginkább a nyolcvanas évtizeddel kezdődő nagyarányú 

irodalmi átalakulás megítéléséhez szolgáltathat értelmezésbeli kiindulási pontot. A finn 

irodalomban az 1980-as évektől jelentkező posztmodern jellegzetességeinek a 

vizsgálatához ugyanis tisztán kell látnunk azokat az irodalomtörténeti előzményeket, 

amelyek megalapozták az új áramlat kialakulását, majd ezen előzmények ismeretében ki 

kell tudnunk jelölni azt a pontot – a posztmodern megjelenéseként értelmezett 

hagyománytörténeti töréspontot –, amely „korszakküszöbként”
407

 elválasztotta egymástól a 

hetvenes és a nyolcvanas évtizedek irodalmát. A posztmodern és akár a kortárs irodalom 

értelmezhetőségének a szemszögéből tűnik tehát igazán fontosnak meghatározni a korábbi 

irányzatoknak és az irodalmi recepció modalitásainak a hagyománytörténetét. Bízom 

                                                           
407

 Vö. Kulcsár Szabó Ernő: Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége. Budapest. 1996. 

22. 
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benne, hogy dolgozatommal sikerült érzékeltetnem mindezen jelenségek irodalomtörténeti 

jelentőségét. 
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