
Pusztay János

Kis finnugor világ

A jelen összeállítás betekintést próbál adni az oroszországi finnugor és 
szamojéd népek lírájába. A 2015 szeptemberében Badacsonyban rende-
zett 13. finnugor írókongresszus alkalmából harmincnál több antológiát 
adtunk ki különböző finnugor nyelveken: az egyes finnugor irodalmak leg-
szebb 12 verse (a 12 legszebb magyar vers program mintájára, amelynek 
ötletadója és szervezője Fűzfa Balázs volt), az 50 legszebb magyar vers és 
a 12 legszebb magyar novella (mindkét antológia anyagát Fűzfa Balázs 
válogatta). Az egyes finnugor irodalmak legszebb 12 versét az adott nép 
irodalmárai választották ki. A jelen válogatás pedig szemelgetés ezekből 
a válogatásokból.

Fiatal irodalmakról van szó. Az oroszországi finnugor és szamojéd, 
összefoglalóan uráli népek irodalma a 20. század elején indult fejlő-
désnek, bár az előzmények a legtöbb esetben visszanyúlnak a 19. szá-
zadra. (A magyar után a legrégibb irodalmi emlékekkel egyébként a 
komik rendelkeznek, mivel Permi Szent István püspök már a 14. szá-
zadban megteremti a komi irodalmi nyelvet, ám az a püspök halálát 
követően kiszorul a használatból, s csak a 19. században kelt új életre.)  
A bolsevik hatalomátvétel utáni Oroszországban, majd Szovjetunióban a 
lenini nemzetiségi politika bevezetése kedvező hatással volt az őslakos – 
köztük az uráli – népek nyelvének és irodalmának fejlődésére. Eltekintve 
a lenini nemzetiségi politika tényleges hátterétől, hogy ti. az oroszul még 
csak nagyon mérsékelten tudó őslakosságot anyanyelvén keresztül nyer-
jék meg a bolsevik ideológiának, nagy ütemben indult meg az őslakosság 
nyelveinek fejlesztése, az anyanyelvű értelmiség kinevelése. Rohamtem-
póban, alig néhány esztendő leforgása alatt igyekeztek megalkotni a mo-
dern társadalmi, oktatási, tudományos igényeket kielégíteni képes szak-
szókincset. A humán értelmiség – pedagógusok, újságírók, írók, költők 
– képzése során az orosz irodalom jeles alkotóinak, mindenekelőtt Pus-
kinnak a műveit fordítva, majd ezek mintájára önálló alkotásokat létre-
hozva próbálták elsajátíttatni az irodalmi művek alkotásának csínját-bín-
ját. Nem egy nép esetében ezek a szárnypróbálkozások voltak az irodalmi 
élet első megnyilvánulásai.

A fiatal létnek tudható be, hogy még mindig tapasztalható bizonyos fá-
ziskésés a fejlettebb(nek mondott) európai, vagy akár az orosz irodalom-
hoz képest. Az oroszországi finnugor nyelveken létrejött szépirodalom, 
kiváltképp a líra nem csak formailag, hanem tartalmilag is különböző fej-
lettségi fokot képvisel. Némelyikük még nem lépett túl a fiatal irodalmak-
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ra jellemző tematikai hármasságon: a haza/nyelv – természet – szerelem 
megéneklésén. Hiányzik az elvont, filozófiai gondolatok kifejezésének 
lehetősége, s egyelőre talán az igénye is.

Az orosz kisebbség- és nyelvpolitika a hangzatos deklarációk ellenére 
az asszimilációt tekinti fő céljának. A nemzetiségek nyelve egyre jobban 
kiszorul a használatból. A többnyire gyenge identitástudatú oroszorszá-
gi uráli népek az évszázados lélektani nyomás következtében egyre in-
kább megadják magukat. Csak nemzetközi összefogással, a három önálló, 
finnugor nyelvű ország, Észtország, Finnország és Magyarország támo-
gatásával lehetne és kellene identitáserősítő programokat megvalósítani, 
amelyeknek fontos eleme volna a nyelvfejlesztés, hogy a finnugor nyelvek 
minden igényt képesek legyenek kielégíteni, továbbá az irodalmak támo-
gatása könyvkiadás és kölcsönös fordítás révén. (Magyar részről főként a 
Nemzetek Háza égisze alatt működő Collegium Fenno-Ugricum kezde-
ményezett és valósított meg ilyen programokat.) Az irodalomnak fontos 
szerepe van a nyelv és a kultúra megőrzésében és fejlesztésében, az iden-
titás erősítésében. Azonban – s ez újfent az erős asszimilációs nyomás 
következménye – immár azt a kérdést is meg kell válaszolni, ki tekinthető 
egyáltalán egy finnugor irodalom képviselőjének. A több évtizedes múlt-
ra visszatekintő finnugor írókongresszusok kapcsán is felmerült, hogy a 
csak orosz nyelven alkotó, de finnugor gyökerekkel rendelkező író, költő 
művei – pusztán szerzőjük származása okán – az adott finnugor irodalom 
részét alkotják-e. A témaválasztás többnyire és egyelőre köti az alkotót a 
gyökerekhez, de a nyelv már nem. Ez az irodalom az orosz nyelvű iroda-
lom tengerében folklorisztikus cseppként jelentkezik, ám az ilyen művek 
szerzője akár színorosz is lehetne.

A jelen válogatásban olvasható versek eredeti nyelve valamely oroszor-
szági finnugor nyelv.


