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Munkámban azt kívánom kutatni és összevetni a magyarországi vi-
szonyokkal, hogy milyen helyzetben van a finn irodalom és milyen a 
helyzete az íróknak a mai Finnországban. Hogyan értékelik, támogatják az 
írókat és az irodalmat. Témámat elsősorban azért választottam, mert ez a 
probléma élénken jelen van a 90-es évek Finnországának irodalmi 
diszkurzusaiban. 

Másrészt időszerűnek tartom ezeket a kérdéseket a mai Magyaror-
szágon is. Ezt támasztja alá többek között az Alföld című folyóirat februári 
száma is, mely az 1995 novemberében megrendezett Debreceni Irodalmi 
Napok anyagának közlése. A Merre tart az irodalom(tudomány)? című 
konferencián Szegedy-Maszák Mihály az irodalomtudomány egyik legfon-
tosabb feladatának tartja azoknak a fogalmaknak a felülvizsgálatát, ame-
lyek a legutóbbi másfél-két évszázadban határozták meg az irodalomról 
való gondolkodást. 

Véleményem szerint ilyen fogalmak közé tartozik az írószerep, írói 
feladatvállalás is. Elég például a magyar irodalom számos tanulmányban 
sajátosnak tartott vátesz jellegére, politikai szerepvállalásának fontosságára 
gondolni, mely többek között 1848-on, 1956-on keresztül hagyományo-
zódott tovább a mai irodalmi tudatba. Munkám kiindulópontja a külön-
bözőség bebizonyítása e fogalmak történetének és különböző interpretá-
cióinak végigtekintésével. Mit jelent akkor az írói szerep fogalma Finnor-
szágban? Mi a feladata az íróknak? Van-e egyáltalán feladatuk? 

Kutatásom fő részében a finn irodalom és az írók helyzetével foglal-
kozom az 1980-as évek végétől kezdve. Milyen szerepet tesz lehetővé írói 
számára a finn társadalom, ahol az állam a művészetek legnagyobb me-
cénása? Milyen magatartást kíván ez az íróktól? 
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Ebből a szempontból vizsgálom meg a finn irodalom intézmény-
rendszerét: irodalmi díjak, írói érdekképviseleti szervek, szövetségek, tá-
mogatások működését és viszonyát az irodalomhoz. Ezen keresztül képet 
kaphatunk az irodalom és a hatalom viszonyáról: mikor milyen irodalom a 
támogatott (hát a tűrt és a tiltott)? A válasz újból bizonyos fogalmak felül-
vizsgálatát, problematizálását vonja maga után: kik is a mindenkori írók, 
sőt van-e egyáltalán olyan foglalkozás, szakma, hogy író? 

A világ egyik legjobb támogatási rendszerének nevezett finn modell 
a gazdasági recesszióval egy időben a finnek körében megkérdőjelező-
dött, ennek ellenére magyar nézőpontból még mindig jónak, de minden-
képpen tanulságosnak tűnik. 
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