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Az értekezlet résztvevőinek túlnyomó többsége évek óta vendégelőadó-
ként vagy lektorként tevékenykedik (vagy tevékenykedett korábban) Európa 
egyetemein. Valamennyiünk elsődleges feladata minden időben: nyelvünk 
oktatása, valamint népünk történelmének és kultúrájának ismertetése. 

A körülmények időnkint úgy alakulnak, hogy a fő feladatok elvégzésén 
kívül egyéb munka is hárul ránk. Szakképzettségünk tekintetbevételével 
egy-egy külföldi tanszék vagy intézet vezetője olyan kollégium megtartásá-
ra is fölkérhet bennünket, amelyhez nincs helyi szakember. Előfordul, hogy 
az uráli népek és nyelvek általános bemutatását kell esetleg elvállalnunk, de 
az is megtörténik, hogy valamely általunk tanultnak, ismertnek vélt uráli 
nyelv oktatásában kérik közreműködésünket. Az uralisztikai tárgyú előadá-
sok megtartására az a körülmény jogosít fel és képesít minket, hogy a ma-
gyarországi egyetemeken ill. főiskolákon mindannyian hallgattunk finnugor 
alapkurzusokat, sőt finnugor vizsgajegyeink is vannak. 

Jól tudjuk, hogy a diákok között mindig akad többet akaró, érdeklődő 
típus, aki — s itt most kissé túlzok — megkérdezheti például, hogy holt-e az 
a rokonnyelv, pl. a vogul, amelynek a vokalizmusáról óráinkon olyan sok 
szó esik. De az a kérdés is elhangozhat, hogy milyen művészete »folklórja, 
szépirodalma van azoknak a népeknek, amelyeknek „egzotikus" nyelvéről 
(pl. a lívnek) és annak különféle jövevényszavairól részletekbe menő elő-
adássorozatot hallgatott végig. 

A válaszadás azonban nem mindig könnyű. Nem könnyű, mert az adott 
szakterületen uralisztikai képzésünk bizonyos hiányosságainak következté-
ben a mi tudásunk is hiányos lehet. De nem könnyű felelnünk azért sem, 
mert vagy nincs kéznél vagy pedig nem megfelelő szintű és bizonyító erejű 
a rendelkezésünkre álló dokumentáció és szakirodalom. 

Ha viszont tudunk válaszolni, s esetleg néhány könyv, kép fölmutatásával 
illusztráljuk is a mondottakat, újabb s feltehetően még nehezebb kérdések 
követhetik egymást. Ilyenek pl.: Miért cirill betűsek a kis uráli népek kiad-
ványai? Miért viselnek orosz nevet a kis uráli népek fiai? Nem csupán szovjet 
propaganda-e az, amit mi a kis uráli népek irodalmának mondunk?. . . S így 
sorjázhatnak ezek a nem is túl kényelmes kérdések! Tisztázásukhoz kezdve 
már benne is vagyunk a kis uráli népek története és művelődéstörténete kel-
lős közepében, noha ezek a stúdiumok nem szerepeltek kellő nyomatékkal 
a mi egyetemi tanulmányainkban sem. 
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Amennyiben ezeken a foglalkozásokon az NSZK-ban, Franciaországban, 
Olaszországban és egyebütt helyt tudunk állni, s hallgatóink látókörét a 
kívánt irányban is szélesíteni tudjuk, munkánkkal feltétlenül nyer az egye-
temes uralisztika is. Ehhez a munkához szeretnék néhány ötlettel, gondolat-
tal a segítségükre lenni. 

1. A Szovjetunióban élő kis uráli népeket a szovjet tudomány általában, 
általánosítva „fiatal írásbeiiségű"-nek könyveli el. Ez a „fiatalság" relatív, 
hisz már-már köztudott, hogy a zürjéneknek a XIV. században saját írás-
beliségük volt, de legalább a XVII I . századtól a többi kis uráli nép köréből 
is ismeretesek különféle nyelvemlékek. (Csupán példaképp említem az 
1770-es években Kazányban kiadott cseremisz és votják nyelvtant, ame-
lyeknek összeállításában egészen bizonyosan írástudó cseremisz és votják 
személyek is résztvettek.) Ezeket a „kezdeményeket", amelyek az adott 
irodalmak első lépéseinek tekintendők, nem szabad lebecsülnünk.1 (Nem 
véletlenül adták ki a közelmúltban mindkét grammatikát pl. az Amerikai 
Egyesült Államokban is!) 

2. A kis urális irodalmakat a szovjet kollégák hosszú időn át az 1917-es 
(októberi) forradalom „szülöttei"-ként emlegették, holott pl. a zűrjén és 
a votják irodalom évekkel, sőt évtizedekkel a forradalom előtt is létezett 
már, és több neves alkotójuk is megemlíthető a XIX. század végéről, így a 
zűrjén G.Sz. Litkin és votják G. Verescsagin.2 

3. E kis irodalmak 1917 előtti periódusában a művek jelentős hányada 
még orosz nyelven íródott és jelent meg. Ez a körülmény nem jelenti azon-
ban azt, hogy a kis uráli irodalmak első alkotásai az orosz irodalom részei, 
miként pl. a finn Runeberg költészetét sem tekintjük a svéd és Janus Pan-
nonius életmüvét sem a római irodalom tartozékának. A pályáját oroszul 
kezdő Mihail Lebegyev a húszas évektől kezdve az egyik legtisztább szavú 
lírikussá vált zűrjén anyanyelvén.3 

4. A szóbanforgó irodalmak divatos szakkifejezésekkel tipológiailag is 
differenciálhatók, két egymástól jól elkülöníthető csoportba oszthatók. 

Az első csoportba a szerves irodalmi életet, irodalmi intézményhálózatot 
(írószövetség, kutatóintézet, kiadó, nyomda, színház, folyóirat, stb) is kiala-
kító nagyobb lélekszámú népek, a mordvinok, a cseremiszek, a votjákok és 
a zűrjének irodalma sorolható. 

A másodikba a kis lélekszámú népeknek, a voguloknak, az osztjákoknak 
és a nyenyeceknek a belső szervezettséget, az intézményszerűség elemeit és 
a folyamatosságot nélkülöző irodalma tartozik4. De itt sem szabad szem 
elől téveszteni a nemzetiségi iskolákat, az alapfokú tankönyveket és az 
újságokat, azaz az említett irodalmak potenciális közönségét és szerény 
fórumait. 

5. Mindegyik nép esetében a szépirodalom érdemleges tanulmányozása, 
tárgyalása előtt — a jobb megértés érdekében — összetett munka vár ránk: 
legalább alapfokon meg kell ismerni az illető népre vonatkozó néprajzi, 
történeti, nyelvészeti szakirodalmat. Több tartalmas kézikönyv5 és biblio-
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gráfia is segítheti a tájékozódást. 
6. Hamar felismerhető, hogy a kis uráli népek irodalmában meghatározó 

tényező, mintegy az identitás biztosítéka: a történelem (a saját történelem), 
a folklór és a tudatosan vállalt anyanyelv. Tanulságos „uráli antológiát" le-
hetne összeállítani pl. az „anyanyelv"-ről szóló versekből, vallomásokból7. 

7. Az irodalomtörténészek és a folkloristák számára egyaránt tanulságo-
sak a kis népek eposzkísérletei. Hogy mit jelent az eposz egy nemzet életé-
ben, művelődéstörténetében, azt ebben a körben nem kell részletesebben 
kifejtenem. Csupán annyit említek meg, hogy a harmincas évek elején nagy 
vitát váltott ki a szovjet tudósok között egy orosz nyelven kiadott, vogul 
motívumokon alapuló eposz, amely Gorkij érdeklődését is felkeltette8. 
Évtizedek óta íródnak a cikkek pro és contra a votják eposz ügyében9, 
legújabban pedig valóságos „csata" dúl Mordóviában a Szijazsar kapcsán10. 
A központi kérdés itt is a következő: mennyi a műben az eredeti folklór-
szöveg és mennyi a szerzői lelemény? 

8. A történetiség sem egyszerű kérdés! Mivel a kis uráli népek történel-
mére vonatkozó kutatások csak későn indultak meg, az irodalmak korai 
szakaszában — források hiányában, érthetően — gyakran találkozunk még 
áltörténeti regényekkel, drámákkal, elbeszélő költeményekkel. Ilyenek 
valaha egyébként még az „óriási" irodalmakban is létrejöttek! Időközben 
azonban olyan értékes irodalmi alkotások is napvilágot láttak, amelyeknek 
a valóságalapja szilárd, tehát a művek hitelesek, realista igényűek. Itt töb-
bek között a votják Mihail Petrov „Vuzs Multan"-jára hívnám fel a figyel-
met, amely mutatis mutandis a mi tiszaeszlári perünk votják megfelelőjé-
nek, feldolgozásának tartható11 . Élvezettel olvasható a mordvin Kuzma 
Abramov dilógiája is a kalandos életű és világhírű mordvin szobrászról, 
Sztyepan Erzjáról12. 

9. Ezek az irodalmak 1984-ben már semmiképpen sem tekinthetők 
„gyermekcipőben járóknak", a műfajok és formák többségét sikerült elsa-
játítaniuk, számos kiemelkedő alkotóval és teljesítménnyel hívják fel ma-
gukra a figyelmet, s mennyiségi „termésük" sem lebecsülendő. A mordvin 
nyelvű szépirodalom „korpusza" ezer önálló kötet körül járhat már nap-
jainkban13, s háromkötetes szakmunka dolgozza föl történetét14. — A 
vogul Juvan Sesztalov önálló köteteinek száma közel ötven. (Úgy hiszem 
egyébként, hogy a kis uráli irodalmak művelői közül az ő nevét - s műveit 
— ismerik a legtöbbfelé Európában. Nyelvünkön ezideig két szép, néprajzi 
vonatkozásokban gazdag, lírai hangvételű regénye is megjelent már15.) 

10. Oktatómunkánk során soha sem lesz elegendő időnk és lehetőségünk 
arra, hogy részletesen foglalkozzunk egyetlen nép irodalmának a bemutatá-
sával. Törekedjünk ezért inkább a klasszikusok életművének s nem érdek-
telen életrajzának ismertetésére, továbbá az érdekességek, az egyéb tanul-
mányokhoz is kapcsolható mozzanatok megemlítésére. 

— A zűrjén irodalom „atyjának", túlságosan „korán" jött költőjének, 
hazájából száműzött, tragikus sorsú fiának, Ivan Kuratovnak egyik első fel-
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fedezője és méltatója pl. Bán Aladár vol t1 6 . Vaszilij Litkin, a legnagyobb 
zűrjén nyelvész Hja Vasz néven a zűrjén irodalom egyik nagysága, akinek 
óriási szerepe volt a zűrjén nyelvújításban17 is. Kevesen tudják, hogy egy 
Petőfi-vers fordítása volt az ürügy letartóztatására és hosszú évekig tartó 
száműzetésére. 

— A votják Gerd Kuzebaj valóságos motorja volt népe irodalmának, 
sokoldalúsága és rendkívüli munkabírása mindenkiben tiszteletet ébreszt18. 
Finn és magyar mintára szerette volna népe szellemi életét megszervezni. 
Nagy formátumú alkotó, akit kicsinyes és irigy környezet vett körül. 

— Az évtizedek óta ágyhoz kötött és béna Ivan Isztomin, a nyenyec 
irodalom „nagy öregje" szép és fontos könyvek sorát írta népéről — egyet-
len mozgatható ujjával dolgozva írógépén19. . . S ezt a sort még hosszasan 
lehetne folytatni, több nevet is említve valamennyi szóbanforgó irodalom-
ból. 

11. Bevallom őszintén: gyakran irigylem külföldön, főként azonban a 
Finnországban dolgozó kollégáimat a Castrénianum, a Finnugor Társaság és 
a helsinki Szláv Intézet hatalmas könyvtáraiért, a ritka könyvek sokaságá-
ért. Az ott levő anyag alapján alaposan át lehetne tanulmányozni a kis uráli 
népek irodalmát. Gondolom és remélem, erről a kérdésről több cikket és 
tanulmányt írtak már a külföldi szakemberek, mint amennyit én ismerek, 
ismerhetek. Örvendetes lenne, s mindannyiunk munkáját megkönnyítené, 
ha erről a témáról valamikor minden országban, ahol uralisztikával foglal-
koznak, bibliográfia is készülhetne, olyasféle, amilyent Magyarországon 
Jávori Jenő állított össze20. Ugy tudom egyébként, hogy sajnálatosan ke-
vés a különböző nyelveken a kis uráli népek folklórjából és szépirodalmából 
készült műfordítások száma. 

Addig is, amíg nem vállalkoznak közösen a külföldi uralisták, köztük az 
adott „poszton" tevékenykedő magyar és finn lektorok és a helyi költők, 
ilyen típusú antológiák összeállítására, nem szabadna megfelejtkeznünk 
Zempléni Árpád — ma már bizonyára „elavultnak" nyilvánított — németül 
és angolul is kiadott „ turáni" (érts: urál-altaji) dalairól21. 

12. Az uralisztika legnagyobb alakja, M.A. Castrén és Reguly Antal 
népük őshazáját és ősi kultúráját keresték, amikor elindultak nehéz és ve-
szélyes útjaikra. Végső soron el is érték céljukat, ha nem is koruk romanti-
kus felfogásának megfelelően. Az utókor sokat tett a megtalált rokonnépek 
és főként a rokonnyelvek minél alaposabb megismeréséért és megismerte-
téséért. Úgy érzem, hogy a múlt és a jelen után nekünk már a jövőre kellene 
függeszteni tekintetünket: a kis rokonnyelvek további fönnmaradásának a 
gyakorlatban használt, művelt és továbbfejlesztett nyelv a feltétele és az 
értelme. Ez a nyelv pedig a legmagasabb szinten a szépirodalomban ölt 
testet. Személyes érdeklődésünkkel és közvetítő közreműködésünkkel 
Európa különböző pontjain és nyelvein magunk is járuljunk hozzá ahhoz, 
hogy az egykori folklóradatközlők mai költő leszármazottjai valódi pers-
pektívát lássanak anyanyelvük fejlesztésében, sa népüket és az emberiséget 
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gazdagító újabb alkotások létrehozásában. 
Meggyőződésem, hogy így összességében is gazdagodik majd maga az 

uralisztika tudománya is, s leghagyományosabb diszciplínája a nyelvészet 
a friss és gazdag, élő „korpusz"-ból még igen hosszú időn át tanulmányoz-
hatja a nyelv, illetve a testvérnyelvek ezer ágú problematikáját. 
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