JÁVORSZKY BÉLA

Egy észak-európai kisebbség portréja
KIK AZOK A FINNORSZÁGI SVÉDEK?
Sokadszor gyürkőzöm neki a feladatnak: írnék beszámolót, eligazítót a finnországi svédekről, akikről az utóbbi évek hazai sajtójában végre esett már némi szó, de akikről valójában
még mindig édeskeveset tudunk. Az érdeklődés nyilvánvalóan kettős gyökerű, egyszerre szól
az egzotikumnak és a húsunkba vágó nemzetiségi kérdésnek, egyaránt táplálja kíváncsiság és
példákért másfelé forduló nemes érdek.
Európa etnikai kisebbségeire nagyobb figyelem irányul mostanában, mint irányult évtizedeken át valaha. Kisebb és nagyobb népcsoportok keresik helyüket az amúgy is egyre inkább
összekuszálódó, ideológiai és államhatároktól szabdalt kontinensen. Népek, melyeknek létezéséről sokáig csak szociológusok, unikumokra vadászó irodalombúvárok vagy színes turisztikai prospektusok tudósítottak, lépnek elő nemzeti elmaradottságuk homályából és követelnek
maguknak autonómiát vagy éppenséggel saját nemzeti államot. Példáért nem is kell a messzi
Palesztináig mennünk, ád azt a jó öreg Európa is eleget, s ha nem is kelet-európai mértékkel,
de Észak-Európa sem egészen mentes nemzetiségi indulatoktól. Háromszázezer svéd Finnországban, húszezer őslakos finn Svédországban, hétezer Norvégiában, és akkor még nem beszéltünk a vendégmunkásokról, Dánia németjeiről, vagy egész Skandinávia lappjairól, zsidóiról és cigányairól.
Ahogy Közép-Kelet-Európáét a magyarok, Észak-Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét a finnországi svédek jelentik. Az összehasonlítás persze erőltetett, sőt hamis, hisz a finnországi svédség hivatalosan, alkotmányjogi helyzete szerint nem kisebbség, még csak nem is
nemzetiség — az 1919-es finn alkotmány mindvégig kétnyelvű nemzetről beszél, melynek tagjai nyelvileg is teljesen egyenlő jogú állampolgárok. Hivatalosan az ország valóban kétnyelvű
állam: törvényeit, rendeleteit, országos hatályú szabályzatait finnül és svédül hozzák. Állami
tisztségviselő, azaz politikus, hivatalnok, bíró, könyvtáros, tanár stb. csak az lehet, aki mindkét nyelvet beszéli. Szigorú előírások rögzítik a kétnyelvűség alaki szabályait, egy- és kétnyelvű kategóriába sorolva a városokat és falvakat. Az a helység, melyben az egyik vagy a másik
nyelvi közösséghez tartozók aránya eléri a 10%-ot, vagy az 5000 főt, kétnyelvű: utcatáblái, hivatalos hirdetményei, kiadványai kétnyelvűek, mégpedig a nyelvi többséget követő sorrendben. (Ez egyben azt is jelenti, hogy ha egy községben a finnül beszélők száma nem éri el az
előbb említett hátárt, ott minden kizárólag svédül történik, egynyelvű még a postabélyegző
is!) Iskoláit a svéd lakosság anyanyelvén végzi, s ha az egyetlen finnországi svéd egyetem, az
Ábo Akademi helyett mondjuk a helsinki vagy a tamperei egyetemre iratkozik be, kívánságára az oktató ott is köteles anyanyelvén vizsgáztatni.
Áland tartomány (a Turku és Stockholm között fekvő huszonkétezer lakosú szigetcsoport) különleges státuszt élvez: a Népszövetség 1921-es döntése értelmében ez a megye autonóm terület, közigazgatási nyelve a svéd, és a svéd nyelv és etnikum csorbítatlan fönnmaradását szigorú, szinte „túlzónak" mondható törvények védik. Ilyen például az álandi „állampolgárságot" szabályozó rendelkezés: a szigetbirodalomban csak az választhat és az választható,
csak az viselhet tisztséget és vásárolhat ingatlant, aki a helyi „állampolgárságot" megszerezte
(ez pedig a nem ott születettek számára csak öt évi helybenlakás és megfelelő svéd nyelvtudás
után kérvényezhető a helyi kormányzattól!).
A jogi rendezés tehát tökéletes, a gyakorlat azonban már errefelé sem ennyire egyértelmű.
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Finnország svéd nyelvű lakossága igen régóta él mai lakóhelyén. Egy részük valószínűleg
évezredekkel ezelőtt népesítette be a nyugati-délnyugati partvidéket, más részük a svéd uralom
idején érkezett. Még a történészek is vitatkoznak azon, hogy az úgynevezett „csónakbaltás"
nép, mely i. e. 2000 táján árasztotta el Svédországot és a mai finn partokat, valóban indogermán nép volt-e s tekinthető-e a mai finnországi svédek őseinek. Tény, hogy a partvidéket emberemlékezet, azaz a történetírás kezdetei óta svéd ajkú halászok, vadászok és földművesek
lakták, s ezek a lappok északra szorulása után is megmaradtak lakóhelyükön. A svédek számát, különösen pedig a svédül beszélők számát Finnország svéd annektálása érthetően jelentősen megnövelte. Erik király és Henrik püspök 1155-ös első keresztes hadjárata a svéd koronához csatolta ugyan Finnország nyugati vidékeit, ám nyilvánvaló, hogy a terület nem egyszerre került a kezükbe, hanem szakaszosan hódították meg: Áland például már 1050 körül
fölvette a kereszténységet, míg Karjalát csak 1300 táján sikerült a kereszt jármába hajtani. A
hatszáz éves svéd uralom alatt hivatalnokok, papok, katonák, hűbérurak telepedtek be az országba; az értelmiségi rétegekben pedig éppúgy uralkodóvá vált a svéd nyelv, ahogy a korabeli
Magyarországon a latin vagy a német. Tovább rontott ezen az 1649-es iskolai törvény, mely az
oktatás nyelvévé a latin mellett a svédet tette meg, és így a tanult réteg szinte kötelezően tanult
meg svédül, a nevek pedig előbb ellatinosodtak, majd elsvédesedtek. A nyugatról érkező svéd
telepesek bevándorlása azonban annyira régen történt, hogy velük kapcsolatban föl sem merülhet az idegen eredet vádja, arról nem is beszélve, hogy egy részük nem is Svédországból,
hanem a Baltikumból vagy Németországból érkezett Finnországba.
A svédség az Oroszországhoz való csatolás (1809) után hosszú ideig megőrizte még vezető
pozícióit, és csak a finn nemzeti mozgalmak múlt század végi előretörése következtében szorult kisebbségbe.
A finnországi svédek tehát szinte két rétegből tevődtek össze: egy a finnekéhez hasonló
társadalmi rétegeződést mutató „őshonos" lakosságból, és a jórészt később betelepült történelmi és ipari arisztokráciából. Gösta Ágren vasai költő, a mai finnországi svéd nemzeti mozgalom vezéregyénisége Vhr história című munkájában ezt a réteget nevezi a finnországi svédség legfőbb tehertételének. „Ki kell mondanom: a finnországi svéd nép számára a svéd nyelvű
uralkodó osztály katasztrofális terhet jelentett — akár a középkor feudális urairól, akár korunk akadémikusairól és vállalatvezetőiről legyen szó. Ez a réteg beárnyékolja a nép létét,
megnehezíti nemzeti és nyelvi jogaiért vívott harcát, eltorzítja a világnak a finnországi svéd
valóságról alkotott képét. Ugyanolyan nép vagyunk, akár a többi, munkásokból, kisparasztokból, halászokból és tisztviselőkből álló rétegeződéssel. Ám néha olyan intenzíven kell átélnünk az ellenünk irányuló külső és belső nyomást, hogy kiáltásunk is szinte suttogássá
halkul." Ágrennek aligha van teljesen igaza, az akadémikusok és vállalatvezetők ugyanis éppúgy részei egy szociális rétegeződésnek, a „finnországi svéd valóságból" nyilvánvalóan őket
sem lehet kirekeszteni.
#

A finnországi svédek száma az évszázadok során egyenletesen és állandóan nőtt, százalékos arányuk ugyanakkor csökkent. 1610-ben körülbelül 70 ezren voltak (17,5%), ez a szám
1815-ben 160 ezerre (14,6%), 1880-ban 294 ezerre (14,3%), 1900-ban 350 ezerre (12,9%),
1940-ben 354 ezerre (9,5%), 1975-ben pedig 303 emerre (6,4%) változott. Százalékos csökkenésük oka nyilvánvalóan a finn nyelvű lakosság jóval nagyobb ütemű növekedésének tudható
be, az abszolút lélekszámban az utolsó negyven évben bekövetkezett ötvenezer fős apadás viszont a finneket meghaladó mérvű kivándorlásban és az erősen asszimiláló vegyes házasságokban keresendő.
A finnországi svédek viszonylag kis (pontosabban keskeny) területen, összesen mintegy
15 ezer négyzetkilométeren élnek. Legnagyobb tömegben (150 ezer) a déli partvidéken találkozni velük, főleg a fővárosban és annak közvetlen környékén (magában Helsinkiben ma 47
ezer svéd él), Turku (svédül: Ábo) környékén újabb 30 ezer svéddel, Álandon 22 ezer, a kö6 Tiszatáj
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zépnyugati partvidéken, Österbottenben (finnül: Pohjanmaa) pedig 100 ezer svéddel találkozunk. Az österbotteni svédek a Kristinestadtól (finnül: Kristiinankaupunki) Gamlakarleby-ig
(Kokkola) húzódó, átlagosan 30—70 kilométer széles tengerparti sávon tömörülnek; ezen a
vidéken a falvak szinte kivétel nélkül svéd ajkúak, de jelentős a svédek aránya a városokban is
(Vasában 30%, Jakobstadoban 60%, Nykarlebyben 90%). Valamikor, különösen délen, szélesebb volt a svédlakta partvidék, Turku és Pori megye például egészen a 18. századig svéd
nyelvű megye volt, míg mára szinte teljesen elfinnesedett. Az újabb kori finnesedés oka errefelé is elsősorban gazdasági eredetű: az ipar zömmel délen helyezkedik el, ezért az északi vidékek munkanélküli vagy sanyarúbb körülmények között élő lakossága lassan leszivárog a déli
tengerpartra. Városok etnikai összetétele változott meg alig néhány év alatt, hagyományosan
svéd többségű helységekben: Borgá (Porvoo), Ingá (Inkooj, Hangö (Hanko), Sjundeá (Siuntio) kellett az utcatáblákat svéd—finnről finn—svéd feliratra kicserélni.
A munkaalkalmak megcsappanása, a különféle gazdasági nehézségek elsősorban österbottenban fenyegettek katasztrofális következményekkel, a parasztság, melyet egyik napról a
másikra megcsalt a föld, pánikszerűen menekült a Botteni öböl túloldalára, Svédországba.
Menekülésük iránya logikus: finnül nem tudtak, így Közép- vagy Dél-Finnországba nem költözhettek, engedtek tehát a jobb anyagi lehetőségekkel kecsegtető svéd munkaerőpiac csábításának. A hatvanas években jó hatvanezer finnországi svéd távozott Svédországba, s jelentős
részük épp österbotteni. Később települt ugyan ipar a nyugati partvidéken, ez azonban csak
fokozta a nemzetiségi feszültségeket: az ú j finn üzemek finnül nem tudó munkaerőt nem alkalmaztak, ezért a helybeliek megint csak nem jutottak munkához, a gyárnak viszont munkáskéz kellett, szükségképpen az ország belsejéből toborzott finn munkásokat! österbotteni
beszélgető partnereim szinte kivétel nélkül az ipartelepítés negatív hatását panaszolják, kijelentve : Österbottenbe pedig nem kellenek nagyüzemek!
Annál inkább kisvállalkozások! A hetvenes évek közepe-vége végre meghozta a megoldást : Vasától északra a nyérctenyésztés, tőle délre a melegházi paradicsom és uborka mentette
meg a kivándorlástól a parasztokat. Fóliával letakart melegházakban nevelik féltő gonddal a
zsenge paradicsom-, uborka- és salátapalánták tízezreit, melyek megerősödve meghálálják a
bizalmat, gyümölcsük jó pénzért cserél gazdát Vasa vagy Helsinki piacán. A ketrecekben
ugyanakkor 3—3 és fél millió nerc futkos; kevesen tudják: Dánia mellett Finnország a világ
legnagyobb nercexportőre. A kisvállalkozások természetszerűleg kiszolgáló ipart és gépparkot
igényeltek, létrejöttek tehát a különféle szövetkezetek, egyik traktort és más mezőgazdasági
gépet kölcsönöz, a másik öntöző berendezéseket, esőztetőket, járműveket, sok helyütt maguk
a termelők is kis csoportokba tömörülnek, hogy gazdaságosabban használják ki lehetőségeiket. A nyérceleség részben Peruból, részben Álandról érkezik apróhal és halliszt alakjában,
de mert romlandó, létre kellett hozni a hűtőipart, szintén szövetkezeti alapon. A szövetkezeti
mozgalomnak nagy múltja és még nagyobb jövője van a svéd nyelvű Finnországban. Álandon szinte minden kisüzem szövetkezet, az az egyik napilap, a NyaÁland is; Österbottenben
a szolgáltatóiparon kívül pedig például még a könyvkiadásban is találni szövetkezéteket. „A
vidék mindent túlél", szokta mondani Ralf Norrman barátom, aki Oxfordban doktorált, jelenleg a tamperei egyetemen tanít, szabad idejében pedig a Horisont című irodalmi folyóirat
főszerkesztője, s aki most az egyetemi katedra föladásának gondolatával foglalkozik, hogy
kistermelőként visszamehessen szülőföldjére? Österbottenbe. „Egyetlen veszélyt én ma a központosításban látok" folytatja, „mert ez egyesíteni akarja a közigazgatást, központi kalapba
gyűjteni a pénzt, fővárosi adminisztráció kezébe adni a helyi döntések jogát. Ezzel mindent
meg tudnának ölni. Ezért is rettegünk egy környezeti minisztérium létrehozásától".
*

Félelmének nyilván megvan a maga reális oka: amíg a helyi kérdésekről helyi tisztségviselők döntenek, addig a svéd nyelvű österbotten is jobban megőrizheti jelenlegi arculatát. Addig nem kell új gyáralapításoktól, új atomerőművek fölépítésétől félniök. Sőt, talán egyszer
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még egyetemre is futja majd saját erőből, mert arra österbottennek égető szüksége van. Történelmi okokból ugyanis a svéd nyelvű egyetem, azÁbo Akademi Turkuban működik, holott
ebben a városban ma mindössze kilencezer, környékén további tíz-tizenkétezer svédajkú él —
ezzel szemben a finnországi svédség mintegy harmadát (100 ezer főt) eltartó Österbottennek
nincs egyeteme. „Nem is kell!", válaszolja okoskodásomra Ralf barátom, „mert az biztos,
hogy ha itt egyetemet alapítanak, az csak kétnyelvű lehet, abból pedig néhány év múltán csak
egy svéd tanszék marad, a többi elfinnesedik". Az österbotteni értelmiség zöme külföldön
tanul, főleg Svédországban vagy Amerikában, ő maga hét évet töltött Oxfordban s csak doktorátusa után költözött végleg haza. Mert a szülőföldhöz való kötődés nagyon erős errefelé,
az österbotteniek, akikhez igazából sem a feudalizmusnak, sem a kapitalizmusnak nem sikerült eljutnia, és akik erre roppant büszkék, csaknem rátartiak, szenvedélyes hittel ragaszkodnak ehhez a földhöz.
*

Figyelemreméltó kulturális aktivitásuk is. Itt, Österbottenben működik több mint kétszáz
taggal a legnagyobb, írószövetségen kívüli írócsoport, a Svenska österbottens Litteraturförerting (Österbotteni Svéd Irodalmi Egyesület), és itt jelenik meg évente hatszor az egyesület Horisont című folyóirata. A Horisont közel három évtizede bizonyítja, mennyire lehetséges színvonalas irodalmi folyóiratot magánerőből is fenntartani, igaz: magyar típusú szerkesztőség
nélkül, kizárólag társadalmi munkával. Hatósugara Finnországtól Izlandig terjed, több mint
háromezer előfizetőjéből kétezer külföldi (főleg svédországi), s emiatt fontos ablak Skandináviára, amit érdemes volna nekünk is kihasználni. A Horisont nem egyszer közölt már magyar
irodalmat, elsőként mutatta be Csoóri Sándort svédül, rövidesen pedig közölni fogja Szilágyi
Domokos verseit. Finnország öt svéd nyelvű könyvkiadójából kettő, öt színházából egy Österbottenben működik.
A finnországi svéd könyvkiadást hosszú ideig két könyvkiadó jelentette: az 1891-ben
alapított és ma körülbelül kétmilliós évi forgalmat bonyolító Söderströms, és a fiatalabb és jóval kisebb Holger Schildts Förlag — mindkettő Helsinkiben. Ez a két kiadó gondozza ma is a
hazai svéd nyelvű könyvek kilencvenöt százalékát, részben önállóan, részben svédországi kiadókkal kötött megállapodások alapján. Közös kiadványként jelent meg néhány magyar
könyv is, az Illyés-, illetve Csoóri-versválogatás, valamint Gergely Ágnes A tolmács című regénye. A példányszámok ugyanakkor riasztóan alacsonyak, amit a csekély olvasótábor csak
részben magyaráz. Verseskötetekből száz-kétszáz példányt, sikerregényből is legfeljebb néhány ezret lehet eladni, s az a finnországi svéd író, akinek nem sikerül a svédországi piacra betörnie, valóban magányosnak érezheti magát (és rögtön hozzáteszem, ez eddig talán egy tucatnyinak sikerült). Az alacsony eladáshoz nyilván hozzájárulnak az irreálisan magas könyvárak,
a finnországi könyvkiadó a többi skandináv országtól eltérően nem kap állami támogatást,
sőt, forgalmi adót fizet könyvei után, amit persze az árakba beépítve az olvasóra igyekszik áthárítani.
A hetvenes évek a kiadói életben is hoztak némi változást. Egyfajta Helsinki-ellenesség,
österbotteni öntudatosodás eredményeként és az üzleti szellemű könyvkiadás ellensúlyozására
szövetkezeti kiadók alakultak, elsősorban österbottenben. így jött létre 1973-ban Jeppóban a
Författarnas Andelslag (írók szövetkezete) amit két évvel később a vasai Skrivor követett. A
jeppói kiadó cégtáblája mögött kezdetben csak néhány österbotteni író állt (Gurli Lindén,
Anita Wikman, Solveig Emtö, Gösta és Erik Ágren), számuk azonban később negyvenre szaporodott. Könyveiket maguk állítják elő: a címlapot kézzel rajzolják, a géppel írt szöveget olcsón, ofszet eljárással sokszorosítják, és ezzel elérik, hogy kiadványaik körülbelül fele annyiba kerülnek, mint a nagy kiadók mutatósabb, de méregdrágán piacra dobott könyvei. Jelszavuk: „Egy nép csak önmagától szigetelődhet el. Nekünk magunknak kell szellemi központjainkat megteremtenünk s nem arra várni, hogy azt mások tegyék meg helyettünk." A Författarnas Andelslag 1973—82 között mintegy 50—55 könyvet publikált: regényeket, novellás- és
6*
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versesköteteket, útirajzokat, pamfletteket, köztük a hírhedtté vált Hurrarna című fővárosellenes vitairatot.
A jeppói könyvszövetkezet egyik mozgatórugója kezdetben Gösta Ágren, vasai költő
volt, ő azonban két évvel később kivált a szervezetből, megalapítva a hasonló alapelveken működő Skrivort — s azóta valamennyi verseskönyvét ez a szövetkezeti kiadó jelenteti meg. Szövetkezeti kiadó Helsinkiben is működik: a Boklaget (Könyvcsapat) elsősorban két avantgarde
költő, Thomas Wulff és Tomas Mikael BSck műveinek kiadója.
A finnországi svéd könyvkiadásról bátran elmondható, hogy eleven, talpraesett és színvonalas. Ugyanez jellemzi a sajtót is: a már emlegetett österbotteni Horisonton kívül még egy
irodalmi folyóirat létezik: az 1908-ban alapított helsinki Nya Árgus, mely kevés szépirodalmat, annál több esszét, vitacikket, kulturális és politikai szemlét közöl. A napi tájékoztatás
feladatát körülbelül 30 napi- és hetilap látja el, összesen mintegy félmillió példányban. A legnagyobb (egyben egyetlen) országos sajtóorgánum a Hufvudstadsbladet, vidéken viszont az
országos lapnál is nagyobb szerepet játszanak a befolyásos helyi lapok, österbottenban a Vasabladet, délkeleten a Borgübladet, délnyugaton a Vüstra Nyland, Álandon zzÁland és a
NyaÁland, Turkuban azÁbo Underrüttelser (az utóbbi az ország legrégibb lapja, 1824-ben
alapították!). A sűrű laphálózatot a rádió egészíti ki: egész napos svéd nyelvű adása (az ún. 3.
műsor) megbízhatóan tájékoztat az ország eseményeiről, a helyi jelentőségű híreket pedig a
helyi adók területi műsora regisztrálja. A televíziós helyzet már jóval gyengébb: a svéd nyelvű
adás évi 455 óra, amiből 270 a saját termés, és többnyire ez sem megy fő műsoridőben. Logikus következmény: Álandon és az österbotteni partvidéken szinte kizárólag a svédországi
adást nézik, legföljebb naponta egyszer kapcsolnak át a hazai hírekre.
A finnországi svéd színjátszás öt állandó színház föladata. Helsinkiben (svéd nevén: Helsingfors) működik a nemzeti színház szerepét is betöltő Svenska Teater (Svéd Színház) és a jóval kisebb, kamaraterem jellegű Lilla Teatern (Kis Színház), Vasában a Vasa Teater, Turkuban a z Á b o Teater. Ezek a színházak egyben területi színházak is, azaz rendszeresen kilátogatnak körzetükbe (az Ábo Teater elégíti ki Délnyugat-Finnországon kívül Áland színházi
igényeit is). A nézőszám persze viszonylag kicsi, ezért a helsinki két színház rákényszerül,
hogy időnként finnül, finn közönségnek is játsszon. A Lilla Teatern például Fo olasz szerző
egyik komédiáját (Nem fizetünk! Nem fizetünk!) az egyik évadban svédül, a következőben
finnül játszotta, mindvégig fergeteges sikerrel. Színházaik zömmel külföldi darabokat játszanak, a finnországi svéd drámaírás ugyanis meglehetősen gyenge, nem is igen akadt író, aki komolyan megpróbálkozott a drámaírással. Talán csak az idős Walentin Chorell, a fiatalabb
nemzedékből pedig Claes Andersson és Johan Bargum a három kivétel, bár az ő erejükből is
inkább csak szórványos kísérletekre futotta. Az utóbbi évek talán legzajosabb finnországi
svéd színházi sikerét Claes Andersson és a Vasa Teater könyvelheti el magának, a fiataloknak
szánt, zenés darabot az őszi évad kezdete óta játsszák táblás házak előtt.
Claes Andersson nemcsak drámaíró, de költő is és a finnországi svéd írókat összefogó
Finlands Svenska Författareförening (Finnországi Svéd írók Szövetsége) elnöke. Az ország
finn és svéd nyelvű írói annak idején külön-külön szervezetet hoztak létre, s jóllehet ma már
szorosan együtt dolgoznak (még irodájuk is egy helyen van, ugyanannak a háznak ugyanazon
az emeletén), szigorúan őrzik szervezeti és szellemi önállóságukat. A svéd nyelvű szövetség
százkilencven tagja persze nem mind aktív író, ennek ellenére tény, hogy a finnországi svédség
jóval nagyobb, gazdagabb és jelentősebb irodalmat hozott létre, mint ahogy azt lélekszámuk
alapján feltételezhetnénk. Bizonyos időszakokban fontosabb és korszerűbb költészetet írtak,
mint akár a velük egy hazában élő finnek, akár svédországi rokonaik. (Ez nem irónia. Túlmenően azon, hogy a finnországi svéd írók finneknek, pontosabban finnországinak vallják magukat, nyelvük is messzebb került a svédországitól, szebb, de archaikusabb, s részben finn,
részben erős hazai nyelvjárási hatásokat mutat.)

A múlt század közös, a finn nyelvű irodalom által is befogadott klasszikusaival (Runeberg, Topelius) lezárult a kétnyelvű nemzeti irodalom korszaka, s egyszerre fontossá vált a
nyelv, amin az író beszélt és alkotott. A svédség visszaszorulása, nyelvi elszigetelődése, később
pedig a nyelvi ellentétek kiéleződése sokakban keltett pánikhangulatot, amit csak fokozott a
túlnyomórészt svéd uralkodó osztály belső és külső válsága. A századforduló svéd nyelvű írói
már gyökértelennek, társtalannak, hazátlannak érezték magukat, s többnyire haszontalannak
is, elsősorban nyelvi-etnikai értelemben. Baloldali íróik félrevonultak, -individualizálódtak;
logikusan ebbe az irányba taszította őket a nyelvi-nemzeti szorultság. Létrejött az úgynevezett
„dagdrivare" (naplopó)-nemzedék, a tengő-lengő, az eseményekkel sodródó ember viselkedési formáit zászlajára tűző írósereg. Politikai meggyőződésük az elutasítás volt, módszerük a
passzív rezisztencia. „A dagdrivare-nemzedék nyilvánvalóim ellenzéki csoport, de olyan csoport, amelyik nem tudja, merre, ki ellen lázadjon" — írta róluk Thomas Warburton költő és
kritikus. Tegyük hozzá, ez az irodalmi csoportosulás ugyanúgy nem tükrözte a korabeli finnországi svéd valóságot, ahogy a mai próza nemzetközileg legismertebb alakjai, Kihlman, Tikkanen, Bargum regényei sem. Tény, hogy a századelő irói riadtságukban, tanácstalanságukban vagy talán elszigeteltségükben feltűnően érdeklődtek a külföld irodalma, a különféle izmusok iránt, sokkal inkább mint finn- vagy svédországi svéd kortársaik. Ebben némi szerencse is közrejátszott: vezéralakjaik a korabeli avantgarde líra bölcsőiben szívták magukba az új
irányzatot.
Ennek köszönhető, hogy körükben jelentős, modern költészet jött létre, sőt a
Södergran—Diktonius—Björling—Énekeli csoport meg tudta újítani nemcsak a hazai, de az
egész svéd lírát. Gyökértelenségükből eredt érzékenységük és rugalmasságuk, képességük
minden új maradéktalan fölszívására. Riadalmuk ugyanakkor nagyon is érthető, ha a kor társadalmának megdöbbentően gyors átrétegeződésére, egyes települések, főként a főváros rohamos növekedésére és ezzel együttjáró nyelvi átalakulására gondolunk. 1870-ben Helsinki lakosságának 57%-a volt svéd, 26%-a finn, 12%-a orosz, 5%-a német (igaz, az akkori össznépesség mindössze 32 ezer fő!), száz évvel később már «¿OVo-a finn, 10%-a svéd, a többi nyelvcsoport pedig egyszerűen eltűnt, szétszivárgott vagy föloldódott, az összlakosság viszont 480
ezerre nőtt). A fővárosban általános jelenséggé vált a kétnyelvűség, a svédajkúak ma már
munkahelyükön is többnyire finnül beszélnek, az anyanyelv az otthon, a szabadidő és a kulturális élet kifejezőeszközévé zsugorodott. Uralkodóvá vált az úgynevezett „jégtábla-elmélet", a
finnországi svédek kezdték önmagukat olvadó jégtáblához hasonlítgatni, mely mindegyre
fogy, kisebbedik. Talán okkal, talán ok nélkül, de újabb irodalmuk részben ilyen pánikhangulatot mutat.
A századelő irodalmához hasonlóan a mai finnországi svéd próza sem tükrözi pontosan a
társadalomban végbemenő folyamatokat, nem tükre a finnországi svéd életnek. Irodalmukat
ezért sokan kozmopolita, sőt szélsőségesen kozmopolita irodalomnak érzik. Kai Laitinen finn
irodalomtörténetéről írt elemzésében Kiss Ferenc is megállapítja, hogy a finnországi svédek
voltak Kafka iránt „a fogékonyabbak, s napjainkban az alkoholizmus, a homoszexualitás, a
házasság válságának ábrázolását szintén ők kezdeményezték" (ÉS, 1982. aug. 6.). A megállapítás igaz, a kép azonban hamis. A finnországi svéd irodalmat külföldön ugyanis csak Christer Kihlman, Henrik és Márta Tikkanen, esetleg Marianne Alopaeus vagy Johan Bargum
könyvei jelentik. Ezek az írók viszont mindannyian a nagypolgárság válságát, hanyatlását, ellehetetlenült életstílusát, morális züllését, szellemi és fizikai fölbomlását ábrázolják, igaz,
mesterfokon. Már jóval szűkebb körben ismerik Anna Bondestam vagy Sigrid Backman munkásregényeit, Anni Blomqvist vagy Ulla-Lena Lundberg álandi halásztörténeteit, Ralf
Nordgren félig munkás, félig értelmiségi környezetben játszódó, vagy akár Bo Carpelan kistisztviselők világát ábrázoló regényeit. Ezek az írók egészen másfajta finnországi svéd valóságot rajzolnak elénk, kevésbé színeset, de alighanem reálisabbat.
A finnországi svéd irodalmat külföldön egyébként méltánytalanul kevéssé ismerik. Legjelesebb költőik (Carpelan, Páwals, Hűidén, Andersson, Sandelin) ma már föl-föltűnnek
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egyik vagy másik folyóiratunk lapjain, többségük azonban megmaradt az ismeretlenség homályában. Pedig költő is, prózaíró is akad elég, olyan is, akitől a mi irodalmunk is tanulhatna, ha mást nem, egyszerűséget, emberséget, a táj, az adott értékek megbecsülésének szeretetét. A finnországi svéd költő már túl van a különféle izmusok bűvöletén, a dehereoizálás és a
nemzeti-társadalmi önvizsgálatok keserves és megalázó processzusain. Számára a vers (de tágítsuk ki a műfajt: a művészet, az irodalom) a világ elsajátításának, a társadalom dolgaiba való beleszólásnak az eszköze. Eszköz akkor is, amikor a nemzetiségi lét kiépített, ám időnként
foghíjassá romló bástyáit védelmezi, ahogy Gösta Ágren, akkor is, ha a ma társadalmának
torzulásai ellen emel szót, ahogy Per-Hakon Páwals. Szerepvállalása persze más, mint
Közép-Kelet-Európa költőié, emiatt más a társadalomban betöltött szerepe is. Arrafelé a költő mesterember, a szó legigazibb értelmében, ahogy a kovács kovács, a szántóvető szántóvető,
a tanár tanár. Elsősorban embertársai esztétikai igényét elégíti ki, az önmagunkon való fölülemelkedés vágyát, sóvárgásunkat metafizikai titkok kifürkészésére és meghóditására.
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