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Pekka Laaksonen 1939. október 18-án született Helsinkiben. Csaknem egy évtizede 
találkoztunk utol jára Joensuu városában, a Karjalai Kultúra Kutatóközpontjában, ahol ekkor 
a Szovjetunió karjalaiak lakta vidékén tett ú t já ró l számolt be nekem számos hangfelvétellel és 
fényképpel szemléltetve élményeit . A kar jalai falvakban, a finn határ mindkét oldalán, 
többször is járt kutatóúton. Most a Finn Irodalmi Társaság több mint 90 éves épületének 
legfelső emeletén vagyunk Helsinkiben. Első kérdésem a főszerkesztőhöz szól. 

Mit tudsz mondani röviden a Kotiseutu című folyóirat történetéről? 
A folyóirat 1984-ben immár 75 éves. A Kotiseutu szerkesztését 1982. szeptember 22-én 

vettem át. Előző szerkesztője a nemzetközileg ismert néprajzkutató, Toivo Vuorela, 1982-ben 
meghalt. Előtte Kustaa Vilkuna akadémikus (Ortutay Gyula jóbarát ja) szerkesztette hosszú 
ideig ezt a folyóiratot. Magam az 1982/1-es számmal vettem át a szerkesztést, s a folyóirat 
bevezetőjeként ismét közöltem az első évfolyam (1906) indítók munkára serkentő sorait . Ebből 
kiviláglik, hogy folyóiratunk célja indulásakor nem csupán a múzeumok támogatása volt, 
hanem az is, hogy mind a természeti, mind pedig a művelődéstörténeti értékeket a legszélesebb 
értelemben védje. Terjesszen és védjen minden olyan szokást, amely értékes és szép, 
s mutasson rá arra, hogy a népnek szeretnie kell e szokásokat. így a finn honismereti 
mozgalom közvetlen kapcsolatban áll már születésétől fogva a környezetvédelemmel, 
s mintegy előfutára a mai természetvédő és műemlékeket ápoló mozgalmaknak. Honismereti 
mozgalmunk a szociális és a természeti környezet védelmét tűzte ki maga elé célul. Ez 
széles körű, elkötelezett munka. Folyóiratunk története során változott, s most, hogy 75 éves 
lesz, úgy tervezzük, Antológiát szerkesztünk az eddigi cikkekből. Ez az antológia egyrészt 
a finn honismereti irodalom háromnegyed századnyi történetével akarja megismertetni 
a nagyközönséget, másrészt nyelvezetében is igényes olvasókönyv válik majd belőle, melyet 
anyanyelvünk oktatói is jól hasznosíthatnak. 

Ami folyóiratunk külső formáját illeti, megfigyelhetted, hogy szerkezete megváltozott: az ú j 
képszerkesztő Markku Tanner, akivel közösen már több könyvet készítettem. Bízom benne, 
hogy tovább is velünk tart. Gazdag és jó képanyagot akarunk a jövőben lehozni folyóira-
tunkban, hogy minél jobb kiadvány kerüljön ki a kezünkből. Ha egy kicsit körültekintünk 
a nálunk megjelenő tudományos-ismeret ter jesztő folyóiratok között, van Finnországban egy 
lap, talán ismered, címe: tiede 2000 (tudomány 2000). Éppen tegnap jártam a szerkesztősé-
gükben. Ez itt nálunk nagy példányszámú folyóirat: 22 000 előfizetője van, ami nálunk nagy 
szám. Ha ezt összehasonlítjuk a Kotiseutuval: nálunk csupán négy ember dolgozik a folyóirat 
kiadásán, s példányszámunk 2000. Ez Finnországban nem kevés, de nem is sok. Az a szándé-
kunk, hogy a példányszámot némileg emeljük. 
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Hallhatnék néhány szót szerkesztési elveitekről? 
Egyrészt meg is rendeljük cikkeinket, másrészt kapunk kész cikkeket is. Például a Kotiseutu 

1983/2-es száma tematikailag meghatározott : ,,A beépített környezet — hagyomány és 
alkotókészség" az alcíme. Ez volt a múlt évi Országos Honismereti Találkozó témája. A kérdés 
azérí vált égetővé Finnországban, mert az 1960-as években — amint ezt e szám előszavában is 
megemlítem — a századforduló előtt készült kőépületek felét lebontották, s hasonló sorsra 
jutott a faházak fele is. Ügy érezzük, hogy ez a bontási szenvedély most lecsillapult. Kezdik 
értékelni és tatarozni a régi épületeket. 

Ügy vettem észre, hogy a hagyományos építkezésmód, múlt századi minták alapján, 
divattá vált Finnországban. 

Igen, s a felúj í tot t régi épületek divat ja is terjed. Az építészek egy része ezt visszafejlő-
désnek, hanyatlásnak tekinti. A téma mindenképpen for ró szenvedélyeket vált ki. Az Országos 
Honismereti Találkozón beszéltünk róla, s a Kotiseutu egy teljes számát e témának szenteltük. 

Milyen témával jelentkeztek majd a Kotiseutu újabb számaiban? 
Az 1983/3-as szám készen van. Talán egy kicsit csodálkozni fogsz, hogy témája a kalevalai 

sampo (csodamalom) fogalmának kiértékelése. Arra akarunk választ adni, mi is az a sampo. 
Nálunk Finnországban Paavo Haavikko szövegével és Kalle Holmberg rendezésében 
négyrészes tévéfilm készült „Rautaaika" (Vaskor) címen a történelem előtti időkbe vissza-
helyezett kalevalai hősökről. Ebben a filmben a sampo egyszerűen pénzkészitő gép. 
A Rautaaika nagy vitát váltott ki nálunk. A folkloristák szerint a sampo fogalmát ilyen 
egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Egy dán kutató, akinek a cikkét következő számunkban 
közöljük, a Veda-énekek mítoszai és a Kalevala között talált hasonlóságokat. 

Magyar kutatók is hozzászóltak mar e témához, a Görög Ilona erdélyi népballada 
csudamalma és a sampo között véltek hasonlóságokat lölledezni. 

Érdekfeszítő téma. Az 1930-as években Emil Nestor Setälä néprajzkutató és nyelvész 
(különben budapesti finn nagykövet is) vastag könyvet jelentetett meg a sampo kiértékeléséről 
(Sammon arvoitus). ö az égig érő fa fogalmát vélte fölfedezni a sampoban. Legutóbb pedig 
Matti Klinge, a Helsinki Egyetem svéd nyelvű részlegének professzora foglalkozik e kérdéssel 
nemrég megjelent könyvének egyik fejezetében. 

Véleményed szerint milyen lehetőségek vannak a linn és a magyar honismereti moz-
galmak kölcsönös kapcsolatainak kialakításárat 

Szerintem a „Suomen Kotiseutuliitto" (Finn Honismereti Szövetség, Simonkatu 12 B, 
00100 Helsinki 10) és a megfelelő magyar Honismereti mozgalom között kell megteremteni 
a közvetlen kapcsolatot. Talán ismered is mozgalmunk vezetőjét, Markku Tannert, vagy ha 
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nem, jó lesz megismerned. Ami pedig a Kotiseutu és a Honismeret kapcsolatát illeti, a legjobb 
lesz, ha átnézed ezeket a számokat, s szólasz az ottani olvasóközönségnek arról, amiről itt 
beszéltünk, s mi is .szeretnénk egy hasonló cikket közölni a Honismeretről. 

Hallani szerelnék néhány szól arról, hogyan készülődtök a Kalevala megjelenésének 
150. évfordulójára, s 1985. február 28-ára, a Kalevala kinyomtatásának máslél százados 
ünnepnapjára? 

E kérdésről a Kotiseutu 1983/2. számában és a Finn Irodalmi Társaság folyóiratában, az 
,,SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Jásenlehti" 1983/2. számában is írtam. Már jó előre, 
1982 őszén a Finn Irodalmi Társaság és a Kalevala-társaság képviselői emlékeztető irattal 
fordultak a Tanügyminisztériumhoz, s felkérték, hogy kezdődjenek meg a Kalevala 150 éves 
megjelenésének ünnepi előkészületei. 1983-ban, az év elején a Tanügyminisztérium megalakí-
tott egy bizottságot, melynek elnöke Jaakko Numminen miniszterhelyettes lett, tagjai Alec 
Alto, Lauri Honko, Vesa Jatkola, Väinö Kaukonen1, Kirsti Mäkinen és Pertti Virtaranta, 
főtitkára Pekka Laaksonen, az ügyintézés titkára Paula Tuomikoski és t i tkára Marjat ta 
Jauhiainen. A bizottság mellett öt részleg működik: tudományos, külföldi kapcsolatokat ápoló, 
közlési, kiállítási, iskolai és nemzeti részleg. Van ezzel párhuzamosan egy másik bizottság 
is. Ebben ötvenen tevékenykednek, a legkülönbözőbb finn községek, városok, képviselői, az 
egyetemen és a kultúra más területein dolgozó személyiségek. Minden jel a r ra mutat, hogy 
nemzeti eposzunk emlékévében nagy kalevalai, finn népköltési és néphagyomány-ápoló, 
valamint kalevalai művészeti ünnepségek lesznek mind Finnországban, mind pedig szerte 
a világon. Mint Jaakko Numminen rámutatott , annak, hogy ilyen nagy várakozással tekintünk 
az ünnepségek elé, több oka is van: „Először is a Kalevala százéves ünnepségeire, az 1935-ös 
örömünnepségekre nagyszerű eseménysorozatként emlékezünk vissza, amelynek során például 
az ú j Vásárcsarnokot is felavatták, Helsinkiben. Ekkor voltak a nagy Kalevala elnevezésű ipari 
vásárok és a Kalevala napja (február 28.) előtt és után összesen négy napot ünnepeltek. 
Másodszor úgy látszik, hogy mostanában megnőtt az érdeklődés nemzeti történelmünk és 
hagyományunk iránt, mindkettő „divatba jött". A Kalevala pedig Finnország népének 
legeredetibb, legértékesebb szellemi öröksége. Harmadsorban talán elérkezett az idő. hogy 
megtaláljuk az utat ismét a Kalevala értékei felé, annyi más érték után". 

Mondhatnál néhány szót az /985-ös Kalevala-ünnepségek terveiről. 
A legnagyobb ünnepséget Helsinkiben, a Finlandia-palotában2 rendezzük 1985. február 

28-án. Több Kalevala-, eposz- és Elias Lönnrot-szimpozionra is sor kerül az év folyamán. Ezek 
közül megemlítek néhányat: 1985 február jában a Turkui Egyetem és az Északi Országok 
Népköltészeti Intézetének közös rendezésében a világ hősi énekeinek összehasonlító 
szimpozionjára kerül sor, szeptemberben és októberben Helsinkiben a Finn Irodalmi Társaság 
és az Északi Országok Népköltészeti Intézetének közös rendezésében az irodalom és a népköl-
tészet kapcsolatát vizsgálják meg egy másik skandináv tudományos tanácskozáson. A Joensuui 
Egyetem is tervez egy közös finn—szovjet szimpoziont és a Joensuui Dalfesztivál kapcsán 
tudományos előadásokra is sor kerül. 
Az ünnepi előkészítő bizottság feladata az is, hogy összehangolja és támogassa a Kalevalához 
és a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepségeket és eseményeket országunk legkülönbözőbb 
részein. A nyári rendezvénysorozatok között központi helyet foglal el a Joensuui Dalfesztivál 
(1985. június 15—22 között). Kajaaniban a Kalevalai Szó és a Dallam-eseménysorozatra kerül 
sor (1985. jűlius 2 és 7 között). Ilomantsiban az Országos Honismereti Bizottság 1985 augusztu-
sában honismereti napokat rendez. A rendezőkkel együtt arra törekszünk, hogy az országos és 
a helyi ünnepségek időpontjai ne fedjék egymást, hanem egymást követő eseménysorozattá 
váljanak. 

A bizottság támogatja és serkenti a Kalevaláról, a néphagyományokról , a Kalevala ihlette 
művészetekről és az Elias Lönnrotról folyó kutatásokat és ezen kutatási eredmények megje-
lentetését ösztönzi. Hogy csak néhányat említsek: csupán a Finn Irodalmi Társaság kiadványai 
közül megemlíthetek egy nagy finnugor népköltészeti antológiát, Väihö Kaukonen professzor 
Kanteletar-kutatásait, amelyek eredményei még az ünnepi év előtt megjelennek és a Kalevala-
társaság 1984-es és 1985-ös évkönyveit. Az 1984-es számot Elias Lönnrot emlékének szenteljük, 
életmüvének és kortársainak. Az 1985-ös szám a népköltészet és az irodalom kölcsönhatásának 
kérdéseivel foglalkozik majd. A bizottság azt tervezi, hogy legkésőbb 1985-ben dönt Elias 
Lönnrot összegyűjtött munkáinak kiadásáról. 

'Könyve: A Kalevala születése 1983-ban jelent meg magyarul. 
2Itt írták alá az európai, az USA és Kanada államfői 1975-ben a Helsinki Egyezményt. 
'Immár az ötödik, ha teljes lesz. Eddig Barna Ferdinánd (Nagykároly), Vikár Béla 
(Pápa), Nagy Kálmán (Kolozsvár) és Rácz István (Sárospatak/Helsinki) fordították le 
magyarra a Kalevalát. 
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Mint ismeretes, a Kalevalát teljes egészében eddig 33 nyelvre fordították le, és 100 nyelven 
áll rendelkezésünkre prózai vagy töredékes fordítás. Bizottságunk megpróbál képet alkotni 
arról, milyen is volt e fordí tások fogadtatása a nagyvilágban. Elengedhetetlen, hogy ebben az 
ünnepi évben a Kalevala legalább mindegyik nagy világnyelven kapható lehessen. Meglepő 
hiányosságokat tapasztaltunk. Most ford í t ják a Kalevalát éppen két afr ikai nyelvre: 
a pularira és a szuahélira. Ezenkívül ú j bolgár, angol, spanyol és magyar5 fordí tás készül. 

Természetesen támogat juk és serkent jük a Kalevalát, a néphagyományokat és a kalevalai 
művészetet bemutató kiállításokat mind a múzeumi, mind pedig az emléktárgy-gyűjtést . Azt is 
latolgatjuk, hogy milyen művészeti versenyeket támogasson a bizottság. 

A Finn Irodalmi Társaság népköltészeti archívuma úgy döntött , hogy 1985-ben megrendezi 
a népköltészeti hagyományok gyűjtésének versenyét, melyben minden állampolgárunk részt 
vehet. Bizottságunk feladatai közé tartozik, hogy ösztönözze a hírközlő szerveket, készüljenek 
fel az ünnepségekre méltóképpen. Ugyanez érvényes az iskolákra, az ifjúsági, a nemzeti és 
a művelődési intézményekre. Tudomásunk szerint már előrehaladott ál lapotban van egy 
négyrészes tévéfilm terve, amely Lörinrot gyűj töút ja iról szól majd. 

A Kalevala ünnepi éve iránti érdeklődés mind a külföldre szakadt finnek, mind pedig 
a tudományos kultúrszervezetek szintjén megvan. A Komi Köztársaság fővárosában, Sziktiv-
karban tartandó 1985-ös, VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus előadásainak egy részét 
a Kalevalának és a f innugor népek epiká jának szentelik. Londonban és Dublinban a tervek 
szerint epikai szimpozionra kerül sor. Amerikában a Library of Congress-ben tudományos 
előadásokat tervezünk a Kalevaláról és a finn népköltészeti kutatásokról. Kanadában 
Torontóban és Magyarországon Budapesten mutatnak élénk érdeklődést az ünnepi évforduló 
iránt. Japánban szimpozion lesz a Kalevala nemzetünk nyelvére és művelődési életére 
gyakorolt hatásáról. Együttműködésünk külföldön a külképviseletek, lektorainak, baráti 
társaságaink, a nemzetközi kulturális és tudományos szervezetek közvetítése révén történik. 

Kisebb méretű terveink közül is említsünk meg végül néhányat: Kalevala-emlékérem készül, 
ünnepi pénzt verünk és bélyeget bocsátunk ki az ünnepségek tiszteletére. 

Nem vész-e el a sok bába közötti a gyermek? Azaz, a sok szervezés között maga az 
ünnep? 

Az ünnepi év bizottsága két fontos célt tűzött ki maga elé: először is azt, hogy a Kalevala-
ünnepség és más ehhez kapcsolódó események, akárcsak ezek előkészítése, minél szélesebb 
alapokon, az egész nép bevonásával tör ténjék. Így a bizottság visszásnak tűnő feladata önmaga 
megszüntetése. Másodsorban célunk az, hogy az ünnepi Kalevala-év elteltével is mélyen 
beivódjék nemzeti eposzunk népünk mindennapi tudatába. 

Köszönöm a türelmedet. Bízom benne, hogy a finn—magyar testvériség jegyében mind 
Budapesten, mind pedig a többi magyar városban (s nem utolsósorban a magyar 
peremvidékeken) méltóképpen megünneplik majd a Kalevala megjelenésének 150. 
évfordulóját, hiszen a finn nemzeti eposz hatása nem csupán József Attila költészetében, 
hanem lépten-nyomon a mai magyar irodalomban, kultúrában is tetten érhető. Csak 
példaként említem meg, hogy Almási István Kolozsvárott az 1970-es években több 
kiadást is megélt 200 magyar népballadája, a Tavaszi szél vizet áraszt . . . című 
Kriterion-könyv a Kalevala előhang jávai indul. Remélhetőleg a magyarországi 
Honismereti mozgalom képviselői is rendeznek majd színvonalas Kalevala-ünnepségeket 
1985 februárjában. 

Finn főkötő szélhímzése Dél-karjalai ing hímzésének részlete 
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