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KARJALAI

A karjalai nyelvet elsősorban Oroszország Finnországgal határos vidékén,
a Karjalai Köztársaságban (Карельская республика)1 beszélik. Más részük
Tver városa környékén, a Volga felső folyásától északra él, ők a 18. század-
ban telepedtek be ide északról. A magyar szakirodalomban a karél elnevezés
is előfordul, ez az orosz карельский [kareľszkij] alakváltozatra megy vissza.

A 172 400 km²-es Karjalai Köztársaságot nyugatról Finnország, északon a
Murmanszki, keleten az Arhangelszki, délkeleten a Vologdai, délen a Lenin-
grádi terület határolja. Itt fekszik Európa két legnagyobb tava, a Ladoga és az
Onyega. A köztársaság fő folyói: Szuna, Onda, Suja, Kem, Vodla.

Fővárosa a 278 ezres Petrozavodszk (karjalaiul Petroszkoj, Petroskoi).
További nagyobb városok: Kondopoga (33 ezer), Szegezsa (30 ezer), Kosz-
tomuksa (28 ezer), Szortavala (19 ezer).
                                               
1 A politikai-földrajzi fogalmak megértése érdekében szólnom kell a Szovjetunió és

Oroszország közigazgatási beosztásáról. Az 1922-ben létrejött Szovjetuniót eleinte
négy, majd többszöri átszervezés eredményeként a II. világháború után 15 ún. tagköz-
társaság alkotta. Ezek a következők voltak: Orosz, Észt, Lett, Litván, Belorusz, Ukrán,
Moldáv, Grúz, Örmény, Azerbajdzsáni, Kazah, Türkmén, Üzbég, Tadzsik, Kirgiz
SzSzK. A birodalom szétesése után ezek független országokká váltak. A következő
szinten az oroszországi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságok (ASzSzK) álltak.
1964 és 1991 között 16 ilyen létezett, ezek közül öt finnugorok lakta terület volt: a
Karjalai, Mordvin, Mari, Udmurt és Komi ASzSzK. Ma ezeket magyarul – jobb híján
– köztársaságoknak nevezzük, de önállóságuk és nyelvi jogaik igen csekélyek. A
szovjet közigazgatás harmadik szintjét a hat határterület (край, ennek szó szerinti je-
lentése ’vidék’) alkotta, ezek közül jelentősebb finnugor (obi-ugor) népesség csak a
krasznojarszkiban lakott. A negyedik szinten a 49 область (terület) állt. Uráliak laktak
kisebb-nagyobb arányban az Arhangelszki, Gorkiji, Kalinyini, Kirovi, Kujbisevi, Le-
ningrádi, Murmanszki, Novgorodi, Orenburgi, Penzai, Permi, Pszkovi, Szaratovi,
Tyumenyi és Uljanovszki területen. A legalsó szinten az autonóm körzetek álltak,
ilyenben éltek a komi-permjákok (Komi-Permják AK), az obi-ugorok (Hanti-Manysi
AK) és a szamojédok (Nyenyec AK, Tajmir AK, Jamal-Nyenyec AK). – A mai Orosz-
országban van 17 köztársaság (köztük az öt finnugor), 9 határterület (a Krasznojarsz-
kiban és a Permiben laknak uráliak), 46 terület, egy autonóm terület és négy autonóm
körzet (ebből uráliak laknak a Nyenyec, a Jamal-Nyenyec és a Hanti-Manysi AK-
ben). A mai orosz közigazgatás egyik furcsasága, hogy míg a szocialista korszak emb-
lematikus alakjairól elnevezett városok visszakapták régi nevüket (pl. Leningrád >
Szentpétervár, Uljanovszk > Szimbirszk, Szverdlovszk > Jekatyerinburg), addig az e
városok köré szerveződött közigazgatási egységek megtartották a szovjet idők nevét:
Leningrádi, Uljanovszki, Szverdlovszki terület.
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A köztársaságot 630 ezer fő lakja. Közülük több mint félmillióan oroszok,
arányuk 82%-os. A fehéroroszok négy, az ukránok két, a finnek 1,8%-ot
tesznek ki. A karjalaiak aránya mindössze 7,4 százalék. (Az eloroszosítás
mértékére jellemző, hogy az őslakosok aránya 1926-ban még 37% volt.)

A legutóbbi, 2010-es népszámlálás adatai szerint 60 800 karjalai lakos él
Oroszországban. Számuk drasztikusan csökken, 2002-ben 93 300, 1989-ben
131 ezer, 1979-ben 138 400 fő vallotta magát karjalainak. 2002 és 2010 kö-
zött a népesség 35%-kal csökkent, ez a kis finnugor népek egyik legkedve-
zőtlenebb mutatója. Közülük 45 600 fő lakik a Karjalai Köztársaságban,
7400 a Tveri területen és 1400 fő Szentpétervár térségében. Még szomorúbb
a helyzet, ha azt vizsgáljuk, a karjalai identitással rendelkezők közül hányan
beszélik a nyelvet is: mindössze 42%-uk, azaz a karjalaiul tudó lakosság
összlétszáma mára 25 000 főre csökkent.

A karjalai népnévről

A karjalai nép és nyelv megnevezése kapcsolatban áll a mai finn és karj.
karja ’marha, nyáj, csorda’ szóval (vö. karjalainen, karjakko ’pásztor’). Ez
vagy egy germán (*χarja) vagy egy balti (vö. ópor. *karja) eredetű szóra
megy vissza, ennek valószínűleg ’embercsoport, katonacsoport’ jelentése vo-
nódhatott át népnévvé (ugyanez a motivációja az osztjákok másik nevének, a
hanti-nak).2

A népnév skandináv és orosz forrásokban fordul elő először. A legendás
viking király, Ivar Vidfamne 700 körül hunyt el Karjalabotnában (Kariala-
botna). A név más sagákban is előfordul Kirjálabotnum, Kirjálabotna, Kaer-
jáland, Kirjale, Kirjáland, Kirialaland alakban. A Novgorodi első évkönyv-
ben 1143-ban tűnik fel, корела [koŕela] formában.3 A latin forrásokban
1241-től említik, a pápai levelezésekben bukkannak fel a Carela, Carelia,
Cariali nevek. Első finn előfordulása Mikael Agricola Újtestamentum-fordí-
tásának (1548) előszavában olvasható (Cariala).4

                                               
2 GRÜNTHAL 1997: 80–96; KYLSTRA 1996: 47; SSA 1: 313.
3 „Ugyanabban az évben a karélok a hämeiek ellen mentek, és ezek megfutamodtak, és

két hajójuk összetört” (KLIMA 2016: 278).
4 GRÜNTHAL 1997: 78–80. – Karjala a magyar irodalomba is bekerült, Dugonics András

Etelka-trilógiájának második része itt játszódik (Etelka Karjelben, 1794). Persze Du-
gonics szerint – aki ismerte Sajnovics munkásságát – Karjelben régen magyarok (azaz
hunok) laktak (Ingermanland = Ungermannia, a hungárusok földje). Karélia nevét Du-
gonics a király szóra vezeti vissza.
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A karjalaiak múltja és jelene

A karjalai népesség az időszámításunk első évszázadaiban vándorolhatott
be erre a területre. A térségben valaha a halász-vadász, gyűjtögető életmódot
folytató lappok laktak, erről sok karjalai helynév is tanúskodik. A 11. század-
tól a nyugatról jövő viking telepesek és a délről ide benyomuló szláv népes-
ség északra és keletre szorította a karjalaiakat, akik pedig északra tolták a
lappokat.

A karjalaiak a 11. századtól lettek a novgorodi állam adófizetői. A 13.
században a svédek is bejelentették igényüket erre a területre, 1293-ban meg-
építették Viipuri erődjét. A svéd–orosz háborúskodást 1323-ban a pähkinä-
saari béke zárta le. Nyugat-Karjala Svédországhoz (pontosabban a svéd biro-
dalomhoz tartozó Finnországhoz) került, míg a keleti területek Novgorod ér-
dekkörében maradtak. Előbbi központja Viipuri, utóbbié Käkisalmi volt.

1617-ben, a Ladoga-tó déli partján fekvő Sztolbovo nevű településen
megkötött békében a svédek megszerezték a tóvidék feletti uralmat, a karja-
lai földszorost és Ingermanlandot. Az erőszakos lutheránus térítés (és az adó-
terhek) elől menekülő karjalaiak egy része ekkor települt át Tver környékére,
ahol Moszkva jó minőségű termőföldeket ajánlott fel nekik.

A nagy északi háború (1700–1721) újabb fordulópontot jelentett: az oro-
szok szinte az egész Karjalát megszerezték. Ez a fellendülés időszaka, Viipu-
ri jelentős kereskedelmi és kulturális központtá vált. 1703-ban megalapították
az I. (Nagy) Péter cár nevét viselő Petroszkojt (orosz neve Petrozavodszk).
Eredetileg ipari centrumnak szánták, vasgyárat és ágyúöntödét telepítettek
ide; innen látták el hadianyaggal a frissen épített új fővárost, a stratégiai he-
lyen fekvő Szentpétervárt.5

1809-ben Finnország az Orosz Birodalom részévé vált, keleti határa a
sztolbovói békében meghúzott vonal lett, így Karjala nagy része hozzájuk
került. A helyi lakosok finn identitása erősödött, de ez ütközött a népesség
ortodox vallásával.

A finnek úgy gondolták, hogy az igazi népköltészetet a „romlatlan” kar-
jalai erdőségek érintetlen falvaiban lehet fellelni. Elias Lönnrot itt gyűjtötte
hatalmas népköltészeti anyagát, amelyből megformálta a Kalevalát. Az eposz
óriási sikere után alakult ki a művészetekben a karjalai romantika, az ún.
karelianizmus irányzata.

A bolsevikok 1917-es győzelme ennek a vidéknek a sorsát is gyökeresen
megváltoztatta. A forrongó átalakulás időszakában a karjalaiak többsége

                                               
5 Ezt mutatja a város neve is: az orosz завод [zavod] jelentése: ’gyár, üzem’.
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Finnországhoz szeretett volna csatlakozni, de a szovjet-orosz haderő ezt
megakadályozta. Az 1920-as finn–orosz békeszerződésben helybenhagyták a
korábbi határokat. A húszas évek elején több mint 30 ezren menekültek át a
határ finn oldalára.

Az 1917–22 között Orosz-Karjala néven létezett területet 1923-ban auto-
nóm köztársasággá (ASzSzK) nevezték át,6 melynek területét 115 ezerről
146 ezer km²-re bővítették, gyökeresen átalakítva ezáltal a közigazgatási
egység demográfiai viszonyait: 1926-ra a karjalaiak aránya 26%-ra, majd a
folyamatos betelepítések hatására 1939-re 23%-ra csökkent.

Az oroszok a karjalait sokáig nem tartották önálló nyelvnek, 1921-ben he-
lyette a finnt vezették be hivatalos nyelvként (az orosz mellett),7 így a kar-
jalai nyelv nem rendelkezett írásbeliséggel. A húszas évek viszonylag szaba-
dabb légkörében megindult a könyvkiadás, születőfélben volt a szépiroda-
lom, színházat hoztak létre, de aztán a sztálinizmus idején nagyon sok szen-
vedés várt a nemzeti kisebbségekre (is). A harmincas években sok karjalait
deportáltak, az értelmiséget 1939-re kiirtották, a finn nyelvet betiltották. A
tveri karjalaiak 1931 és 1937 között kaptak ugyan latin betűs ábécét, de mire
kialakulhatott volna az igazi irodalmi nyelv, a sztálini terror véget vetett e kí-
sérletnek.

A II. világháború elején, még 1939-ben a Szovjetunió megtámadta Finn-
országot (ez volt az ún. téli háború). A finnek hősies ellenállása miatt a szov-
jet hadsereg nem tudta elfoglalni az országot, de sikerült magukhoz csatol-
niuk Finn-Karjala nagy részét. Innen a lakosság átmenekült Finnországba,
helyükre oroszokat telepítettek be.

Karjala 1940-ben szövetségi köztársasággá lépett elő, és a hivatalos nyelv
ismét a finn lett (persze, nem a kisebbségek jogainak erősítése volt a fő cél,
hanem innen akarták Finnországot elfoglalni). A finnek az 1941–44-es ún.
folytatólagos háborúban sikereket értek el, de végül a háború után az 1940-es
határokat állították vissza.

A II. világháború után a térségből Finnországba menekültek helyére oro-
szokat telepítettek be, tovább rontva ezzel az etnikai arányokat. 1956-ban a

                                               
6 A legfőbb politikai vezetés úgy gondolta, hogy ha valamicske kulturális és politikai ön-

állóságot adnak a köztársaság lakosainak, akkor nem fognak a Finnországgal való
egyesítésre törekedni. Számításuk fényesen bevált.

7 Ebben nagy szerepe lehetett annak a baloldali értelmiségi rétegnek, akik az 1918-as
finn polgárháború után települtek át Karjalába. A karjalai kommunista vezetés (is) úgy
gondolta, hogy Finnország hamarosan kommunista ország lesz, és önként csatlakozik
a Szovjetunióhoz.
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területet ismét ASzSzK-nak minősítették vissza, s ez maradt egészen 1991-
ig.

A karjalai nyelv és a kultúra a 20. század második felében nem esett
annyira áldozatául a szovjetizálásnak, mint a cseremisz, mordvin, votják és
zürjén. A helyzet persze távolról sem volt rózsás, de például a hatvanas évek-
ben kiadott könyvek fele finn (karjalai) nyelvű volt, s megjelent egy napi- és
egy hetilap is.

1991-ben az ASzSzK átalakult Karjalai Köztársasággá, melyen belül – el-
vileg, papíron – a saját törvények elsőbbséget élveznek az országosokkal
szemben. A kulturális újjászületés idején létrejött a Karjalai Kulturális Társa-
ság, ez később a Karjalai Népi Szövetség nevet vette fel (elnöke a neves
nyelvész, Pekka Zajkov lett). A Szövetség tankönyveket és 1990 óta saját újsá-
got ad ki (Oma Mua ’A mi földünk’). Ez interneten is megjelenik (http://
omamua.ru/).

A Szovjetunió felbomlása utáni revitalizációs törekvések biztató jele, hogy
újból van anyanyelvi oktatás, fellendülőfélben van a tankönyvek, szótárak és
folyóiratok kiadása (nemrég jelent meg a nagy, hatkötetes értelmező szótár),
működik karjalai nyelvű színház, rádió és televízió. Ma három írott nyelvi
forma létezik, az észak-karjalai, az aunuszi és a köztársaságon kívül a tveri.

A nyelvpolitika nagy kérdése továbbra is az, hogy az önálló karjalai
nyelvet fejlesszék-e, vagy a finnt használják.

A főváros, Petroszkoj (Petrozavodszk) egyetemét a korábbi pedagógiai
főiskola utódjaként alapították 1940-ben, itt anyanyelvi tanszék működik.
Sokat tesz a nyelv fennmaradásáért a Nyelv, Irodalom és Történelem Intézet
is. 1992-ben tanárképző főiskolát alapítottak.

Sajnos, a karjalai nyelvű népesség öregszik, s a fiatalok nagy része már
nem ismeri, nem használja ősei nyelvét. Különösen rossz, a nyelv kihalásával
fenyegető a helyzet a köztársaság határain kívül.

Nagyon szomorú és tanulságos a tveri karjalaiak sorsa. Az első iskolát
1846-ban nyitották, 1931-ben tanítóképzőt alapítottak, nemzetiségi körzetet
hoztak létre, ahol a karjalai nyelvet is tanították. 1937-ben jött létre a 163
ezer lakosú Karjalai nemzeti körzet, ennek 53%-a volt karjalai (a tveri karja-
laiaknak 58%-a élt a körzetben). Nyelvoktatás már csak itt zajlott. 1939-ben
a körzetet felszámolták, az irodalmi nyelvet betiltották, a könyveket meg-
semmisítették. Az oroszosítás eredménye a rendkívül gyors népességcsökke-
nés lett: míg a II. világháború előtt még többen voltak, mint a köztársaságban
élő karjalaiak, ma már csak az – egyébként is nagyon zsugorodó – összkarja-
laiság 12%-át adják, mindössze hét és fél ezer fővel.
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Nem hivatalos számítások szerint Finnországban mintegy 11–12 ezer kar-
jalai élhet, s mintegy felük beszéli a karjalait. Karjalai nyelvészprofesszor
Petroszkojban és 2009 óta a finnországi Joensuu egyetemén működik. 2015-
ben a finn állami rádió megkezdte karjalai nyelvű műsorszolgáltatását. Finn-
országban jelenik meg a Karjal Žurnualu [Karjalai újság] című internetes
kiadvány (https://www.karjal.fi/verkolehti/), valamint számos honlap és blog
is működik karjalaiul.

A karjalai nyelvről8

A karjalai főbb nyelvjárásai: északi (a Ladoga és az Onyega tavaktól
északra); a délnyugati (aunuszi vagy olonyeci, a Ladoga északkeleti részén);
a délkeleti (lűd, az Onyegától nyugatra) és a déli, tveri dialektusok. Egyesek
a lűdöt külön nyelvnek tartják. A Finnország keleti vidékén beszélt nyelvjá-
rás tulajdonképpen megegyezik az észak-karjalaival (leszámítva a karjalaiba
bekerült rengeteg orosz jövevényszót), de mivel a karjalaiak másik ország-
ban, más kultúrkörben laknak, más a vallásuk (pravoszláv) és más az identi-
tástudatuk, így mégsem tekinthetjük pusztán kelet-finn nyelvjárásnak, hanem
önálló nyelvnek számít.

A finn irodalmi nyelvhez képest a legnagyobb hangtani különbségek a kö-
vetkezők: a hosszú a és ä diftongizálódik (moa ~ fi. maa ’föld, ország’, peä ~
fi. pää ’fej’); több mássalhangzó palatalizálódik (meńi ~ fi. meni ’ő ment’); a
h megőrződik az utolsó szótagban (pereh ~ fi. perhe ’család’); a p, t, k és s
zöngésül (poiga ~ fi. poika ’fiú’, lindu ~ fi. lintu ’madár’, käzi ~ fi. käsi ’kéz’);
az s az aunusziban ž-vé vagy š-sé válik (ižä ~ fi. isä ’apa’, muštan ~ fi.
muistan ’emlékszem’). A karjalaiban van affrikáta: ruočči ~ fi. ruotsi ’svéd’.

A fokváltakozás az észak-karjalaiban létező jelenség, de eltér a finntől:
muissan ~ fi. muistan, matan ~ fi. matkan ’út-GEN.’. A lűdben csak a geminá-
ták váltakoznak, az aunusziban nincs fokváltakozás.

A névszóragozásban csak 13 eset van, a finnhez képest hiányzik az allati-
vus és az instructivus. Az igerendszer megegyezik a finnel. Az andua ’ad’
ige ragozása kijelentő mód jelen időben:

állító alak tagadó alak állító alak tagadó alak

Sg 1 annan en anna Pl 1 annamma emmä anna
Sg 2 annat et anna Pl 2 annatta että anna
Sg 3 andā ei anna Pl 3 annetah ei anneta

                                               
8 MAKAROV 1966; RJAGOJEV 1993 alapján.
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A nyírfakéregtől a Bibliáig: a karjalai írásbeliség

A novgorodi nagyfejedelemség egykori területén végzett ásatások ered-
ményeképp a régészek több száz, Északföldön a papír megjelenése előtt be-
tűvetésre általánosan használt nyírfakéregre íródott szöveget találtak. Ezek
egy része balti finn nyelvi anyagot (személy- és helyneveket) is tartalmaz. A
leghosszabb, önállónak tekinthető, háromsoros szöveg a 13. század közepé-
ről származik. Ezt a tudományos közvélemény karjalai nyelvűnek tekinti, de
a neves finnugrista, Johanna Laakso legújabb kutatásai szerint inkább még az
egyes nyelvekre osztódás előtti nyelvállapotról lehet szó.9

Néhány karjalai tulajdonnév szerepel az 1323-as pähkinäsaari békeszerző-
désben. A 16–17. századból maradtak fenn orosz–karjalai szójegyzékek. Az
első nyomtatott karjalai nyelvemlék Peter Simon Pallas szótárának10 285 sza-
va. Az első vallási tartalmú, ill. ábécéskönyvek csak a 19. század elején je-
lentek meg. Az első (cirill betűs) nyomtatott könyv – imádságok és katekiz-
mus-fordítás – 1804-ben jelent meg aunuszi és tveri nyelvjárásban. 1820-ban
látott napvilágot a Máté evangélium tveri dialektusban.11

A 19. században ezeken kívül alig jelentek meg nyomtatott anyagok, egy
imádságoskönyvet (1870), egy olvasókönyvet (1887), egy ábécéskönyvet
(1894) és néhány daloskönyvet lehet csak említeni. A négy evangélium teljes
fordítása a 19. század végén készült el, 1895 és 1900 között, észak-karjalai
nyelvváltozatban. Aunuszi dialektusban jelent meg Máté (1913) és János
(1914) evangéliuma, majd Edvard Ahtia finn fordító jóvoltából Finnország-
ban látott napvilágot Lukács (1914), Márk (1920) és János (1921) evangéliu-
ma, ugyancsak aunuszi nyelvváltozatban.

A karjalai nyelvű könyvkiadás a 20. század húszas éveiben fellendült, de
a Szovjetunió vallási intoleranciája miatt az újabb bibliafordítások csak a
birodalom bukása után, az ezredforduló táján készültek el. A reménytelen
nyelvi helyzetben apró reménysugár a fordítások számának növekedése.

                                               
9 Az első pillantásra egyfajta rovásírásnak tetsző szöveget valójában „szögletesített” ci-

rill betűkkel rótták, olvasatában sok a bizonytalanság. Szövege Johanna Laakso értel-
mezésében: Jumala, nuoli i nimesi, Nuoli siihen/sillä, nuoli ammu, Jumala syytäni pa-
hovi. A nyírfakéreg-szövegekről: LAAKSO 1999: 531–555; WINKLER 1998: 23–29.

10 Linguarum totius orbis vocabularia comparativa. Сравнительные словари всех язы-
ков и наречий [A világ nyelveinek és nyelvjárásainak összehasonlító szótára, 1786–
87]. Ebben Pallas 200 (51 európai és 149 ázsiai) nyelven adja meg 285 tárgy, fogalom
nevét.

11 Герранъ мiянь Шюндю-руŏхтынанъ святой iôвангели Матв`йста, карьяланъ
кieл`лля [A mi Urunk Megváltónk szent evangéliuma Mátétól, karjalai nyelven].
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Megjelentek az észak-karjalai evangéliumok (Márk 1996, Lukács 1999, Já-
nos 2006, Máté 2007), közben az Apostolok cselekedetei (2004), majd a teljes
Újszövetség (2011). Ez utóbbi aunuszi nyelvjárásban már 2003-ban napvi-
lágot látott, előtte, 1993–97 között pedig mind a négy evangélium próbafor-
dítása megjelent, sőt, 1995-ben egy gyerekbibliát is kiadtak. Az Újszövetség
aunusziul 2003-ban jelent meg. Lűd nyelvjárásban csak egy bibliai olvasó-
könyv (1999) és egy imádságoskönyv készült el (2005). Tveri karjalai nyel-
ven jelent meg Jézus élete, 2001-ben.12 A fordítások a Helsinki–Stockholm
székhelyű Bibliafordító Intézet (Raamatunkäännösinstituutti) gondozásában
készültek.

A karjalai nyelvről, kultúráról, történelemről

BARTENS 1998: 16–21; BERECZKI A. 2000a: 49–53; DÉCSY 1965: 41–45;
DOMOKOS 1978: 325–330; HAJDÚ 1978: 322–325; 1981: 69–71; KEREZSI
2009: 243–265; LESKINEN 1998: 352–382; MAKAROV 1966: 61–80; NAGY
J. 1999a: 672–673; 2000b: 219–220; NEVALAINEN – SIHVO 1998; PASA-
NEN 2006: 115–131; PUSZTAY 2006; RJAGOJEV 1993: 63–76; SAARINEN –
SUHONEN 1995: 90–167; TAAGEPERA 2000: 101–137; ZAJKOV 1999; ZSI-
RAI 1937/1994: 418–429, 663–665.

Karjalai szótárak

FILIPPOVA – KNUUTTILA 2011; MARKIANOVA – PYÖLI 2008; PENTTONEN
2006; PUNTTILA 1998; PUNZSINA 1994; VIRTARANTA – KOPONEN 1968–
2005.

                                               
12 A karjalai bibliafordításokról: CSEPREGI 2005a: 23–27; FODOR 2007: 35–43; KUBÍNYI

2019: 73–80; PENEVA 2004: 101–112. A 19. század vallási és egyéb nyelvemlékeiről:
GROMOVA 2006: 29–39.


