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A finn és a magyar parasztság sorsa

Finnország nevének hallatán minden magyar embernek beugranak bizonyos fogalmak. 
Egykori földrajzórák emléke („az ezer tó országa”), irodalomból a Kalevala, a szauna, 
esetleg a finn életérzés, a sisu. Meg persze a finn meg magyar történelem ritka érint-
kezései: Hell Miksa és Sajnovics János lappföldi útja a Vénusz megfigyelésére 1769-
ben (párhuzamosan az angol James Cook tahiti útjával!), a finnugor nyelvrokonság, 
Kodolányi János két könyve, a Suomi, a csend országa és a Suomi titka, meg az 1939-es 
téli háború (kevésbé romantikus néven: szovjet–finn háború), amelyben magyar önkén-
tesek indultak a Mannerheim marsall vezette finnek támogatására. És emlékezhetünk 
a Magyarországon irigyelve csodált vagy csodálva irigyelt finn szabadságra a „szovjet 
medve” mancsai között, és azokra a finn elnökökre (a konzervatív Paasikivi, az agrár-
párti Kekkonen és a szociáldemokrata Koivisto), akik ügyes politikával és érzékenység-
gel, végig kötéltáncosként egyensúlyozva fenntartották a jó viszonyt a szovjet biroda-
lommal annak összedőléséig, megkímélve Finnországot a nagy megrázkódtatásoktól.

A felszínen kavargó élmények mellett azok a bizonyos „mély áramlatok” is összekö-
tik a két országot, amelyek a napi politikai élet szintje alatt mozognak. Míg a politikai 
élet jelenségei, a pártok harcai és kompromisszumai a felszínen fodrozódnak, az áram-
lások a mélyben fejtik ki a politikai ciklusoknál hosszabb ideig tartó hatásukat.

Magyarország és Finnország társadalomtörténetét évszázadokon keresztül befolyásolta 
az a tény, hogy mindkét ország lényegében egy agrárállam volt, ahol a parasztság tette ki 
a társadalom túlnyomó többségét. A finn nép teljes mértékben egy paraszti nép volt, hiszen 
évszázadok óta svédek és elsvédesedett finnek, valamint németek alkották a nemességet és 
a csekély számú polgárságot. A nemzeti öntudatosodás, miként Európa legtöbb területét, a 
napóleoni háborúk véres kavarodása idején érte el Finnországot, és e folyamat fő katalizá-
toraként az 1809-es orosz megszállás szolgált, amely ugyan a finnek politikai helyzetében 
emelkedést jelentett (az Orosz Birodalmon belül Finn Nagyhercegség néven Finnország 
autonómiát élvezett), ám az impériumváltás megmozdította a finn (és részben már svéd 
nyelvű, de identitásához visszatalált finn) kulturális elit öntudatát. A svéd uralomból orosz 
fennhatóság alá került finnek körében a 19. században nacionalista jelszó lett Adolf Ivar 
Arwidsson büszke mondata, miszerint „svédek többé nem vagyunk, oroszok nem leszünk, 
legyünk finnek”. Ahogyan a magyar köznemesi, kisnemesi és honorácior politikusok, 
írók, költők számára Bécs, úgy a finn nemzeti szellemű értelmiség számára Stockholm 
és Szentpétervár jelentette a referenciát, amelyekkel szemben szükséges volt a formáló-
dó nemzeti öntudat védelme. Természetesen a 20. században a legszámosabb társadalmi 
csoport, a parasztság sem kerülte el az értelmiség figyelmét, és mindkét országban több 
irányzat is ebbe a rétegbe vetette horgonyát.

A magyar népi írók szeretettel és megbecsüléssel tekintettek Skandináviára, ami 
annak fényében megható, hogy az 1930-as évek elején Európa e zord északi régió-
ja még igen messze volt az 1960–70-es évek jóléti államától, és mindegyik ország a 
szegénység, kivándorlás, földínség megszüntetésével volt elfoglalva. Talán a népieken 
kívül nem volt még egy skandináv-orientált mozgalom a magyar eszmetörténetben. 
A népiek részben a szövetkezeti mozgalom és a népfőiskola intézménye miatt tisztel-
ték Skandináviát, részben pedig azért, mert ezek döntően paraszti népességű országok 
voltak, amelyek a hagyományok fölszámolása nélkül vezették el a parasztságot a pol-
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gárosodás útjára. Emellett úgy tűnt, hogy ezek az államok a demokráciát is képesek 
sikeresen megvalósítani és működtetni, elkerülve a nagyobb megrázkódtatásokat (noha 
éppen Finnország szomorú példát mutatott a véres polgárháborúra, a „vörösök” és a „fe-
hérek” között 1918-ban). Nyilvánvaló, hogy a népiek, akik a receptet keresték a magyar 
értelmiség számára, olvasmányaik és utazásaik alapján bizonyos illúziókat tápláltak az 
északi modell „harmadik út” jellege iránt, de az őszinte, jó szándékú, és akár tévedéseket 
is vállaló keresés-kutakodás választja el a „lényeglátókat” a „hamis realistáktól”, akik a 
távoli önzetlen példák helyett mindig a közeli hatalmi központok kegyét keresték.

A magyar történettudomány számára ma már nem számít különösnek, hogy a magyar 
parasztság társadalomtörténetét más, hasonló sorsú országokéval párhuzamosan vizs-
gálja. A magyarországi történészek mindinkább fölismerik, hogy a magyar társadalom 
fejlődését nem lehet pusztán belső okokkal, magából Magyarországból megmagyaráz-
ni. Nem tekinthető véletlennek, hogy éppen a társadalomtörténeti kérdések azok, ame-
lyekben szinkronikus szemléletű kutatásokra nyílik lehetőség. A társadalom lassabban 
változó történeti egység, mint a politika, ezért a társadalomtörténet alapot ad a látszólag 
egymástól távol fekvő régiók és kultúrák összehasonlításához.

Örvendetes, hogy a magyar és finn agrártörténészek összefogtak abban a vállal-
kozásban, hogy szinkronban bemutassák a magyar és a finn parasztság sorsát a 20. 
században. 2017. május 18–19-én konferenciát szerveztek A mezőgazdaság fejlődése 
Magyarországon és Finnországban címmel, amely nem kisebb célt tűzött ki, mint a 
magyar és finn agrártársadalom párhuzamos bemutatását. A konferencián elhangzott 
előadások 2018-ban angol nyelven megjelenhettek egy szép kiállítású kötetben. A Varga 
Zsuzsanna és Anssi Halmesvirta által szerkesztett kötet már külsejében is tetszetős. A 
fedőlapon és hátlapon látható fénykép, amely kévekötést ábrázol, nosztalgiát ébreszt egy 
mára letűnt világ iránt. Találó választás volt a zöld szín, amely az erdők-mezők színe, 
és egyébként a politikatörténetben a 20. századi parasztpártok és paraszti mozgalmak 
színe. A tizenkét tanulmányt egyenlő számú, hat-hat finn és magyar történész írta. A 
könyv erőssége, hogy gazdagon ellátott grafikonban, térképben, amelyek lényegesen 
megkönnyítik az eligazodást a gazdasági, statisztikai adatok tengerén. A 182 oldalas 
könyv tizenhat táblázatot és tizenöt grafikont tartalmaz, ami önmagában is sokatmondó.

Varga Zsuzsanna és Anssi Halmesvirta bevezetője fölvázolja a 20. századi magyar és 
finn társadalom eltérő alakulását. A két ország a hasonló gazdasági és társadalomtörténeti 
indulás, valamint a parasztság nagy súlya ellenére a politikai kultúra és a pártrendszer te-
kintetében különbözött egymástól. Magyarországon nem történhetett volna meg – több ok 
miatt sem –, ami Finnországban, nevezetesen, hogy 1937-ben a Szociáldemokrata Párt az 
Agrár Ligával és a Nemzeti Progresszív Párttal közösen alakított kormányt. Ez olyan volt, 
mintha a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a Független Kisgazdapárttal és például a 
Rassay Károly-féle Polgári Szabadságpárttal lépett volna koalícióra! A szociáldemokraták, 
agrárpártiak és progresszívek úgynevezett „vörös föld” kormánya igyekezett javítani a me-
zőgazdasági népesség és az ipari munkásság helyzetén (6. oldal). Talán ennek fényében sem 
csodálható, hogy a magyar népi mozgalom tagjai példaként tekintettek Suomi-ra. Az 1937-
ben hivatalba lépett kormány reformjai a háború után is folytatódtak, megalapozva a finn 
jóléti államot. Ezzel szemben Magyarországon a háború utáni évek ínsége, majd az 1949-től 
az államszocialista diktatúra körülményei lehetetlenné tették a jóléti állam megteremtését 
(nyilván azt most nem lehet és nem érdemes megvizsgálni, milyen társadalmi és gazdasági 
feltételei vannak általánosságban a jóléti állam modelljének). Amíg Finnországban a családi 
birtok és farm volt a domináns, Magyarországon – két sikertelen nekifutás után – az 1960-as 
évek elejére befejeződött a téeszesítés, és ezzel a történelmi parasztság fölszámolása.
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Jari Ojala és Ilkka Nummela finn gazdaságtörténészek részletes, statisztikailag adatolt 
tanulmánya (9–30.) mindenki számára eloszlathatja a képet arról a mítoszról, miszerint 
a finn jóléti állam valamilyen egyszerű csoda eredménye. A „csoda” az, miként sikerült 
ennek a kis országnak fokról fokra az éhínségtől (amely bizony még a 19. században és a 
20. század elején is visszajáró kellemetlen vendég volt) eljutni a túltermelés korszakáig. 
A 20. század elején a finnek még éheztek, és ötven év se telik bele, máris leküzdik az 
éhínség, szegénység és kivándorlás ikerördögeit. Az 1960-as években kezdődött a finn 
társadalom lassú lakóhelyi, foglalkozásszerkezeti átalakulása, hasonlóan a többi skandi-
náv országhoz, valamint a teljesen más társadalmi, gazdasági és politikai modellt követő 
Magyarországhoz (ami abban a tekintetben is elgondolkoztató, hogy ne tekintsük-e a 
politikai rendszerváltásokat képlékenynek a gazdasági ciklusokhoz, konjunktúra-dekon-
junktúra változásokhoz képest). Egyetlen adatot idézünk csak: 1950-ben a finn lakosság 
egyharmada városlakó, míg az ezredfordulón már a lakosság kétharmada él városban. 
(14–15.) Ennek a tanulmánynak párja témáját és statisztikai megalapozottságát tekintve 
Varga Zsuzsanna tanulmánya (31–56.), amely a több szempontból is jó határkőnek te-
kinthető 1920-as évtől indulva elemzi a magyarországi vidék fejlődését, az agrárkérdés 
körüli meg-megújuló vitákon és a kollektivizáláson keresztül a rendszerváltásig.

Papp István tanulmánya (57–68.) bemutatja a parasztságról szóló politikai gondolko-
dást a két világháború között, elsősorban Szabó Dezső, Németh László, valamint ideoló-
giai ellenfelük, az újkonzervatív Szekfű Gyula gondolatai alapján. Papp szellemes módon 
egy olyan forrásból bontja ki a „ki a paraszt” kérdésfeltevését, amely rámutat a Horthy-
kori elit valóságismeretének hiányára. Kállay emlékiratára hivatkozik, amelyben a mi-
niszterelnök kormánya tagjainak listájával védekezik azon állítás ellen, miszerint egy „fe-
udális, anakronisztikus” kormány élén állt volna, és ennek bizonyítására hosszan sorolja a 
részben paraszti származású minisztereinek nevét. (57.) A tanulmány kapcsán foglalkozni 
kell egy terminológiai kérdéssel. A szerző az angol nyelvű szövegben következetesen a 
populist kifejezés alatt tárgyalja a magyar népieket. Igen ám, csakhogy a Populism, azaz 
populizmus kifejezés értelme mára eléggé kitágult, és nem elég, hogy a populizmus nagy-
részt pejoratív kifejezés lett a köznapi publicisztikában, de egymással is ellentétes politi-
kai, ideológiai tartalmak rendelődtek a populizmus tartalma alá. Megfontolandó lenne az 
agrarian populist, azaz agrárpopulista jelzős szerkezet használata, amely lényegesen pon-
tosabb, mint a populista, és közvetlenül utal arra, hogy a cél az agrárnépesség fölemelése.

Tóth Tibor, Jorma Wilmi, Marchut Réka és Holger Fischer tanulmányai a 20. századi 
finn és magyar agrártörténelem egy-egy szűk fejezetét tárgyalják. Tóth Judit tanulmá-
nyában részletesen bemutatásra kerül a mezőgazdaság kollektivizálása. Erkki Laitinen 
egy szűkebb esettanulmány, a karéliai finnek megsegítését és repatriálását célzó finnor-
szági politika idehaza alig ismert történetével ismerteti meg az olvasót.

Külön erénye a könyvnek, hogy nem csupán az agrártörténet múltjáról, hanem kicsit 
jelenéről is olvashatunk. Porkoláb Péter antropológus arra vállalkozott, hogy összefoglalja 
az értékváltozásokat a magyar agrártársadalomban a 20–21. században. Porkoláb negatívan 
érzékeli a magyar falu helyzetét: véleménye szerint a „hagyományos magyar mezőgazdaság 
és a falusi társadalom romokban van”, és ebben a megállapításban nehéz nem egyet érteni 
vele. (166.) Porkoláb egy konkrét falu (Tiszadob) társadalmából és egy konkrét család életé-
ből vett esettanulmánnyal támasztja alá széles történelmi perspektívájú állítását.

A paraszti vagy utó-paraszti lokális társadalmakat, kisközösségeket jellemző köl-
csönös segítőkészség, amely nem jutalmazáson, hanem a baráti, rokoni, közösségi 
hálózatok összetartásán alapult, segített tovább éltetni a paraszti közösségekre jel-
lemző szolidaritást a Kádár-korszakban is. Porkoláb fájlalja, hogy mindez elveszett a 
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20. század végére, és csak egyetérthetünk ezzel a következtetéssel. Pilvi Hämeenaho 
tanulmánya a finn társadalom parasztsággal kapcsolatos idillikus hozzáállásáról szívde-
rítőbb. Magyarország és Finnország hasonló abban a tekintetben, hogy a város–vidék 
ellentét hosszú ideig befolyásolta a politikát, és részben ma is befolyásolja. Ám míg 
Magyarországon a falvak válsága érzékelhető, Finnországban a falusi életmód, kultúra 
ma is élő, és népszerű, függetlenül a modernitástól. Hämeenaho szerint a finn társada-
lom széles rétegét jellemző „vidéki idill” nem csupán egy kulturális koncepció, hanem 
szorosan kötődik a falusi hagyományok folytonosságához. (174.) Természetesen, aho-
gyan minden országban, a foglalkozásszerkezet módosult Finnországban is, ám ez nem 
vezetett a paraszti értékek anómiás megrendüléséhez. A finn társadalom indusztrializá-
lódott, de másként, mint Magyarországon a szocializmus idején: a mezőgazdasághoz és 
természethez való viszony jobban megőrződött.

A finn és magyar agrártörténelem múltja sok hasonlósággal szolgál, de jelenük rend-
kívül eltérő. Remélhetőleg még több hasonló finn–magyar közös történettudományi 
vállalkozásra kerül sor, és ezek révén talán egyre inkább megismerjük és megszeretjük 
a skandináv világot, amely sok tanulsággal szolgálhat napjaink magyarságának is. Nem 
csupán történészek, hanem közgazdászok, szociológusok számára is új információkkal 
szolgálhat a Varga Zsuzsanna és Anssi Halmesvirta által szerkesztett kötet.

(Zsuzsanna Varga and Anssi Halmesvirta: Agriculture and Rural Life in Finland and 
Hungary. Sarka, 2018, Suomen maatalousmuseo Sarka, 182 p.)


