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PERTTi ViRTARANTA: Karjalalsia kulttuurikuvia, ihmlsiá ja elámánkohtaloita 
rajantakaísessa Karjalassa 

(Karjalai kulturális képek, emberek és sorsok a határon túli Karjaiában). Espoo, 
1981. 272 1.+92 kép+1 térkép. 

Mielőtt e gyönyörű kiállítású könyv ismertetésébe belekezdenék, néhány szót 
kell írnom Karjaláról és a könyv szerzőjéről. Finnország a 13. századtól 1809-ig 
Svédországhoz tartozott. Határa Oroszország felé e fel évezred alatt nem egyszer 
változott hol a svédek—finnek, hol az oroszok javára. A svéd—orosz, majd a finn— 
orosz határ azonban a mai magyar határokhoz hasonlóan szinte teljes egészében finn 
nyelvterületen húzódott, tehát a határ mindkét oldalán fmnségi nyelvű népek éltek. 
A 13. századi határtól nyugatra élő finn törzsek nyelvéből kovácsolódott össze a mai 
finn (suomalainen) irodalmi nyelv, a határmenti és határon túli terület nyelvét ne
vezték karjalainak. Éltek és élnek még a finnek és karjalaiak szomszédságában más 
fmnségi népek és nyelvek is, mint az észt, a vót, az inkeri, a lív és a vepsze. Ezek közül 
a finnek többsége a 13. században svéd, az észteké pedig dán és német fennhatóság 
alá került. 

A politikai határ egyben vallási és műveltségi választóvonallá is vált: a svéd és 
dán—német uralom alatti területek a római, majd a 16. századtól kezdve a luteráhus 
egyházhoz tartoztak, a határvonaltól keletre lévők pedig a pravoszláv (ortodox) val
lást vették föl. A pravoszláv finneknek nem alakult ki tartós írásbelisége, tehát a 
Szovjetunióban, a Szovjet-Karjaiában irodalmi nyelvként a finnt használják. Olyas
fele szerepet töltenek be a karjalaiak, mint a magyaroknál a csángók (azzal a különb
séggel, hogy a csángók katolikusok maradtak). A Szovjet-Karjala a finn határtól 
keletre a Fehér-tengerig az Onyega és Ladoga tóig terjed. A szovjet-karjalaiak egy 
jelentős része azonban jóval keletebbre, Tver (ma Kalinyin) környékén él. 

Pertti Virtaranta professzor a finn nyelvjáráskutatás nagymestere. Megterem
tette hosszú munkával a finn nyelvjárási archívumot, amelyben ezernél több órányi 
finn beszéd van rögzítve hangszalagra három évtized alatt. Nemcsak a hazai finn 
nyelvjárások beszélőitől vett föl lakóhelyükön óriási nyelvi anyagot (fényképek ezreit 
is), hanem bejárta a svédországi, norvégiai, amerikai finnlakta vidékeket is. Szovjet-
Karjaiában hét alkalommal együttesen több, mint felévet töltött, és szinte minden 
falvát-zugát megkereste a karjalai lakosságnak. Karjalai szótára lesz a hnnségi nyel
vek egyik legnagyobb szótára. Eddig 3 kötete jelent meg (1968, 1974, 1983) — 
A — N — betű kb. 1700 lapon. 

Pertti Virtaranta 1918-ban született, 1936-ban kezdte meg egyetemi tanulmá
nyait, a második világháborúban katonáskodott, 1946-ban doktorált. 1948—56. a 
svédországi Lundban lektoroskodott, 1956-ban docenssé, két év múlva pedig egye-
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temi tanárrá nevezték ki a helsinki egyetemre. 1969—75. a bölcsészkari dékáni ha
táskört töltötte be. 1969-ben átvette a külföldi finn lektorok és „a finn mint idegen 
nyelv tanításának" felügyeletét. Ezt a tisztét nyugdíjba vonulása után megtartotta. 

Ilyen közéleti tevékenység, egyetemi oktatás, nyelvjárásgyűjtő utak mellett a 
legtermékenyebb szerző. Mintegy 300 műve közül csak a könyvalakban megjelentek 
száma 15. A finnországi nyelvjárási szövegekből közöl bőséges és érdekes szemelvé
nyeket, de főleg a határokon túli hnnség nyelvét és életét mutatja be nagyrészt mag
netofonra fölvett és onnan írásban rögzített anyagon. így a szerző segítségével ezrek 
szólalnak meg a hazai és külföldi finnek közül, akik mindennapi életük eseményein 
kívül felbecsülhetetlen néprajzi, népköltészeti hagyományt is megőriztek hiteles, ízes 
beszédmódjukon. Megelevenedik a svédországi, szovjet-karjalai és az amerikai fin
nek élete, emlékei, hagyományai. Minden könyvét 50—100 kitűnő fénykép illusztrál
ja. Több könyve egy-egy nyelvjárás hangtani monográfiája vagy finn nyelvtörténeti
nyelvjárási kérdések alapos elemzése. 

A hosszú bevezetés után már csak igen röviden foglalom össze legutóbbi köny
vének mondanivalóját. Tájékoztat Karjala nagyságáról és népességéről. A terület 
172 400 km^, tehát majdnem kétszer akkora, mint a mai Magyarország, lakossága 
azonban m a is csak 740 000. A lakosság a 20. században majdnem négyszeresére 
nőtt a századforduló óta. A karjalai, finn és vepsze lakosság százalékaránya ezalatt 
a 46,6-ról 14,6%-ra süllyedt. A z abszolút szám a 80 év alatt ugyan nőtt valamelyest a 
mintegy 90 ezerről 107 ezerre, de ez a gyarapodás az orosz (ukrán, belorusz) beván
dorláshoz és szaporodáshoz mérten elenyésző. 

Noha így a Karjalai Autonóm köztársaság lakosságának a fmnségi (főképp kar
jalai) nyelvű lakosság egyhatodát sem teszi ki, számos jelentékeny kulturális szemé
lyiséget adott a köztársaságnak. 

A z óriási terület sokáig egyetlen városát Nagy Péter cár alapította Szentpéter
várral egyidőben, 1703-ban azzal, hogy fegyvergyárat építtetett a Pétervárhoz vi
szonylag közeli Onyega tó mentén. A mindenfelé hódító Oroszországnak szüksége 
volt a főváros mellett is ágyúgyárra. A gyár mellé lassanként kiépült a város is. 
A voronyezsi iparvidékről sokezer munkást vittek a gyárba, és így a korábban telje
sen karjalai lakosságú terület a 19. századra már orosz többségűvé vált. A z eredeti 
f efrovjW zaiW (Finnül m a fefroj&oz, oroszul pedig fefrozaiwWc) lakossága 1717-
ben még csak 3 ezer volt. 1905-ben már 14 ezer, 1939-ben 70 ezer, m a pedig 234 ezer. 
A további városok mind a 20. században alakultak a terület iparosításával. Kontu-
pohjában papírgyár, gránit- és márvány-feldolgozó üzem, Karhumákiben (oroszul 
Megyvezsjegorszk) fűrészüzem, papír- és cellulóze-gyár létesült Szegezsában, alumí
nium-feldolgozó Nadvoicában, fűrészüzem Sorokkában (oroszul Belomorsk). 

A majdnem száz fényképpel díszített könyvben a szerző beszámol Karjala tör
ténetéről, tájairól, végtelen fenyveseiről, tavairól, csodálatos műemlékeiről, fatemplo-
mairól, de főképpen az ottani tudományos és kulturális életről. Bemutatja a tudo
mány bástyáit, a Petroskoiban létesült Szovjet Akadémiai Intézetet. A hatalmas in
tézmény irodalmi, nyelvészeti és történeti intézetében 83 személy (közülük 44 karjalai 
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vepsze és finn) foglalkozik a balti finn nyelvekkel és a lappal, Karjala és Finnország 
történetével, irodalmával, valamint Karjala régészetével. A tudományos intézet szo
ros kapcsolatokat alakított ki a finn tudományos szervekkel. A szerző részletesen be
számol minden ott folyó szótári, nyelvjárási, fonetikai, nyelvtörténeti kutatásról. 
Hatalmas népköltészeti anyag is összegyűlt a szorgalmas kutatók és a még élő éne
kesek és mesélők segítségével. Ez a vidék a Kalevala énekeinek hazája, az ének m a 
sem némult el. Kutatásaikba bevonják a már említett tveri karjalaiakat — akiknek 
száma valamivel nagyobb is, mint a Karjaiában élőké —, valamint egyes kisebb 
finnségi nyelvek (vepsze, inkeri) nyelvjárásait és népköltészetét is. 

Petroskoi egyetemén finn nyelvi és irodalmi tanszék működik (1946 óta), amely
nek 1972 óta van állandó finn lektora Finnországból. A szerző pontosan beszámol 
a tanszék oktatóiról és hallgatóiról is. 

Részletesen ír a finnül író költőkről-írókról, de hasonlóképpen a legalább olyan 
értékű alkotásokat létrehozó népi énekesekről, nótáinkról, mesélőkről. Talán ez az 
első karjalai irodalomtörténet. Bemutat festőket, grafikusokat, akik a tájat vetítik 
vászonra, faragják fába. Név szerint és képek alapján megismerkedhetünk Karjala 
zeneszerzőivel, népi zenészeivel és énekeseivel is. 

Ez a könyv egy ritkán lakott zord vidéket és őslakosságának szinte teljes kultú
ráját bemutatja. Ilyen munka volt annakidején Orbán Balázs Székelyföldje a múlt 
század végén. Milyen jó volna, ha a moldvai csángókról is megjelenhetne egy ilyen 
szinte enciklopédikus nyelvi, néprajzi, népköltészeti és kulturális képeskönyv! 

KÁLMÁN BÉLA 
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