
A f innek rokonai 

(Három finn kézikönyv és némely magyar vonatkozásai) 

Mindig eseménye a tudományos irodalomnak, mikor Finnországban, a finnugor 
tudományok, így nevezetesen a néprajz kimagasló őrhelyén, a finnugor népekről néha 
rövidebb, néha hosszabb időszakaszokban egy-egy könyv jelenik meg korszerű össze
foglalásul ,,Suomensukuiset kansat" címen. Volt idő, amikor az ilyen események mellett 
hallgatva mentünk el, vagy csak alig vettünk róluk tudomást. Ma már ez nem lehetséges. 
Azért — visszatekintve előzményeire — foglalkoznunk kell a legújabb ilyen című mun
kával. Meg akarjuk kísérelni, hogy ismertetését történeti méltatássá szélesítsük ki, 
beiktatva a finnugor néprajzhoz számbaveendő forrásmunkák sorába. Hogy eközben 
a magunk kérdéseire is ki-ki fogunk térni, az elkerülhetetlenül következik abból a 
tényből, hogy ezekben a néprajzi kézikönyvekben mindig szó van rólunk is: ha a sor 
végén, ha néha szerényen is, a magyarság is mindig ott szerepel a velünk nyelvileg 
rokon népek sorában. 

Néhány évvel ezelőtt, ha a finnugor népek felől érdeklődött valaki, akkor ZSIRAI 
MIKLÓS könyve, a „Finnugor rokonságunk" (1937), volt a hazai tanárság egyetlen 
számbajöhető forrása. Jó könyv az kétségtelen, megérdemelt sikert ért el. Elvezetés 
stílusa, magyar szempontúsága még külön is emlékezetessé tette és teszi részben még 
ma is. Hozzánk nőtt, és a hozzá fűződő érzelmi szálakat sohasem szakíthatjuk el. Mégis, 
az a nagy meglepetés, amelyet megjelenésekor keltett, részben akkori perspektíva
hiányunknak volt a következménye. Könyve néprajzi részében Zsirai nagyszabású és 
élményszerű összefoglalását adta annak, ami a finn, a magyar és az orosz nyelvű szak
irodalomban megtalálható volt. Abban a korban a rokon népekkel nyelvészeken kívül 
alig törődött valaki nálunk. így maradt rá, nyelvészre, a rokon népek ismertetése: 
ez a nyelvészettel határos terület, amelyen a többi szaktudomány, különösen a nép
rajz, nagymértékben érdekelt. ZSIRAI feje fölött visszatekintve azonban ma már rá kell 
mutatnunk arra, hogy a néprajzban a „Finnugor rokonságunk" nem egyetlen, nem is 
a legfontosabb, csak éppen leginkább kéznél levő forrásunk. Jótékony útmutatásain 
túlmenően rendelkezésünkre állnak már korábbi, részben szakszerűbben néprajzi, össze
foglaló külföldi forrásmunkák, elsősorban a finn szakirodalomból, amelyeknek a számát 
ez a mostani eggyel újra gyarapítja. 

Messzire vezetne, ha erről a finnugor néprajzi irodalomról áttekintést akarnánk 
szerezni. Némi összefoglaló tájékoztatásul hivatkozhatok finnugor bibliográfiai kísér
letemre, amelyet alkalmi célra — figyelemkeltésül — állítottam össze. Hosszú sora van 
azoknak a magyarságot többé-kevésbé népszerűen ismertető munkáknak is (ANTTI 
ALAVÁtól, BÁN AiiADÁBon á t WEÖRES GYULA és mások dolgozataiig), amelyeket rólunk 
Finnországban finn nyelven adtak ki a múlt század óta. Mostani dolgom azonban nem 
az, hogy ezekkel foglalkozzam, hanem csupán annyi, hogy a „finnugor néprajz" vona
lán haladva három tudományos kézikönyvről számoljak be. Ezek címükre s jellegükre 
nézve azonosak. Bennük a magyarság mindig a többi finnugor néppel együtt, azok közé 
besorolva szerepel, s nem is valamely nagyarányú, hanem rugalmas, rövid és mégis 
lehetőleg szakszerű előadásban. Megjelenési évük •— 1921, 1932, 1960 •— szinte egy fél
század eredményeit képviselik. Egymással kapcsolatba hozva kidomborítják a kutatás 
fejlődésének irányát és annak korszakonként minket érdeklő, felénk néző részét. 

I. 

A tárgyalásra kerülő művek közül az első (1921-ből) a ma is köztünk élő és mun
kálkodó neves lappológus-etnográfusnak, a finn nemzeti múzeum néprajzi osztálya volt 
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vezetőjének, T. I. iTKONENnek a munkája.1 Címe („Suomensukuiset kansat") egyaránt 
fordítható A finnek rokonai-nak vagy A finnugor népek-nek. Csak sajnálhatjuk, hogy 
ez a kitűnő kézikönyv már akkor — a magyar fejezet elhagyásával — magyar fordítás
ban meg nem jelent: oly élvezetes előadásban hozza közel olvasóihoz nyelvrokonaink
nak nagyobbrészt nyelvészeti gyűjtőutakon frissen feltárt életét.2 A finn nyelv- és 
— tegyük hozzá — néptudomány virágkora van e kis munka mögött. A függetlenné 
vált Finnország önmagára eszmélése tükröződik a rokonnépek felé szívvel-lélekkel 
kitekintő művecske lapjairól. Megírását az első nagy finn lexikon, a „Tietosanakirja" 
összeállításához begyült cikkecskék készítették elő. A nyelvész gárda T. I. Itkonent 
kérte fel a lexikális adatoknak a feldolgozására. Az akkor még fiatal etnográfus azon
ban mint vérbeli tudós és kutató, nemcsak népszerű és tájékoztató, hanem egyúttal 
tudományos értékű munkát adott ki a kezéből, — olyat, amely bizonyos vonatkozás
ban mintája lett az efféle kézikönyveknek. A közelebbi rokonoktól, a balti finn népektől, 
a nyelvrokonság mértéke szerint haladva jut el az obi-^ugorságig, az Obtól téve meg 
hozzánk a nagy lépést, a Dunához. Velünk büszkélkedve — de azért rólunk sem hall
gatva el egy-két kritikai megjegyzést pl. az analfabetizmusról (261) s földbirtokviszo
nyainkról (270)—végeredményben bizakodó előre- és hátrapillantással fejezi be szemléjét. 

Természetesen nem kerülheti el figyelmünket, hogy ebben a munkában ma már 
korszerűtlennek minősülő nézetek is vannak. Ugyanakkor azonban a finnugor népeknek 
a közöttük lakó oroszokhoz való viszonyáról itt-ott elejtett pesszimista észrevételek 
híven fejezik ki a finn nyelvészek többségének véleményét a század eleji cári Oroszor
szágról. A könyvet tehát lehetetlen másképp, mint történetileg értékelni; aktuális értéke 
elsősorban az adatokban, a tényekben, a leírásokban keresendő. 

Ezek a leírások mint tükördarabok nyelvrokonaink életéből, különösen néprajzá
ból, valóban becsesek. TrKONENt szaktudományi szempont vezeti az anyag megválo
gatásában. Kiélvezi az úttörőknek azt az örömét, hogy elsőnek vehetnek birtokba 
valamely területet. A néprajzi kutatók pedig, mint a tapasztalat mutatja, mindenkor 
különös vonzalommal fordultak a frissen felfedezett népek vallása és házasodási szo
kásai felé. Ezek a kérdések ragadták meg ITKONEN érdeklődését i s ^ mivel éppen a finn
ugor népek vallásának és szokásvilágának a bemutatása a többi hasonló kézikönyvben 
kevésbé található meg, ezért szükséges munkájának ma is meglevő forrásértékét ezen 
a helyen is méltatni. Míg más hasonló munkák, nevezetesen e mű folytatói, leginkább 
a néprajz tárgyi világában lehetnek kalauzaink, addig Itkonen úttörő könyvének az 
az egyik fő érdeme, hogy következetesen eligazít bennünket nyelvrokonaink szokás
hagyományaiban. Alig van fejezete, amely adatszerűen vagy leírás formájában meg ne 
emlékeznék az illető finnugor nép lakodalmi szokásairól, vallásáról és népköltészetéről. 

A vallásról szólva többnyire rátér a temetkezési szokásokra. Muzeológusként 
pedig a szerző nem hanyagolja el sem a viselet, sem az építkezés két fő néprajzi probléma
körének rövid, de szakszerű megvilágítását, a lappok esetében természetesen a rén
szarvastenyésztés, az obi-ugorok esetében pedig a vadászat ismertetésére is nagy gondot 
fordítva. így válik műve tartalmilag gazdaggá, sokoldalúvá. Ha még ehhez hozzá
vesszük, hogy a viszonylag kis terjedelmű (mindössze 288 lapnyi) munkának az olvas
mányosságát helyenként szubjektív úti benyomások is élénkítik, azt kell mondanunk, 
hogy pompásan megfelelt rendeltetésének, és híveket toborzott a maga idején — s éppen 
néprajzi körökben — a nyelvrokonság gondolatának. A tudományos igények ugyan 
hamar túlnőttek rajta. Már 1926-ban Finnországban nagy terjedelmű kiadvány indult 
meg „Suomen suku" címen, sokkal több képpel, hatalmas irodalmi apparátussal, de 
az már nem volt olyan ügyes, olyan rövid, olyan szemelvényes és mégis mindent váz
latosan magában foglaló tájékoztatás. Abba is maradt a III . kötettel, feldolgozatlanul 
hagyva a néprajznak a szokásvilággal foglalkozó területeit. A finnugor néprajz szin
tézise felé vezető úton előmunkálatként maradt reánk T. I. ITKONEN ma is haszonnal 
forgatható kis könyve. 

1 Ez a cikk már készen volt, mikor finn részről éppen a szerző, T. I. ITKONEN, 
felhívta rá figyelmemet, hogy munkáját jóval megelőzve Finnországban már JULIUS 
KBOHN kiadott egy kisebb arányú (76 lapnyi) népszerű (az ottani Népművelő Társaság 
kiadványai közt megjelent) leírást nyelvrokonainkról 1887-ben „Suomen suku" címen, 
amelynek történeti jelentősége — ha ma kevéssé hivatkoznak is rá — nem vitatható e l . 
A sokoldalúságáról ismert JULIUS KROHN ebben a helsinki Munkásegyesületben ta r to t t 
előadásait tette közzé. 

2 Röviden ismertette N. SEBESTYÉN IRÉN: MNy. XVHT, 55. 
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Még az 1920-as évek végén új finnugor kézikönyvvel jelentkezett — előbb észt, 
aztán finn, majd 1932-ben német nyelven „Die finnisch-ugrischen Völker" címmel •— 
annak a kornak egyik legkiválóbb etnográfusa, ILMARI MANNINEN. O, mikor ezt a művét 
írta, egyetemi tanár volt Észtországban, Tartuban. Ismeretes, hogy az újabbkori észt 
néprajzi kutatásokat ő szervezte és indította meg. Finnugor kézikönyvét egyetemi elő
adásai összefoglalásául adta ki. Kérdezhetjük: miben különbözik szerényebb kiállítású 
elődjétől? Címben és tárgyban nincs különbség köztük. Beosztásuk is egyezik, kivéve, 
hogy MANNINEN a lappokat az utolsó fejezetek egyikében, az obi-ugorok elé iktatva 
tárgyalja. A különbség röviden abban határozható meg, hogy MANNINEN nagyobb 
súlyt vetett az anyagi kultúra vizsgálatára, s kutatásaiban összehasonlító szemponto
kat érvényesített. Műve specializálódási folyamatot indít meg. Őt már nem érdekli 
az illető rokonnép egész alkata, műveltsége, világa, hanem különösképpen csak esz
közei és látható, fényképezhető darabjai, ezeket azonban egymáshoz hasonlítva, elterje
désükben és kölcsönhatásaikban vizsgálja. Ebből következőleg kötete elmélyültebb 
voltával válik ki. Kézikönj've a tárgyi világra központosított néprajzi munka, képanyaga 
pedig a legszigorúbb szakmái követelményeket kielégítő válogatás ugyanebből a tárgy
körből. Rendszeresebb MANNINEN művének a formája is. Más-más szedéssel szedette 
a szerző a történeti bevezetést, ill. az egyes fejezetek egyéb részeit s bizonyos mindig 
ismétlődő sorrendben foglalkozott népenként előbb a viselet, aztán az építkezés, majd 
az étkezés, a közlekedés s végül — esetenként — a népművészet problémái val. Bibliog
ráfiai függelékei is megmutatták, milyen otthonos volt a hazai és a külföldi (főként orosz-
nyelvű) irodalomban. Kifejezetten elemzésre termett összehasonlító látásmódján kívül 
éppen nyelvismerete biztosította, hogy a kelet-európai etnográfia anyagában oly meg
lepő könnyedséggel tudjon mozogni. így vált elődje munkáját terjedelemben vagy 
100 lappal (384 1.) felülmúló kézikönyve a finnugor néprajz területén az egyik legtöbbet 
idézett, leggyakrabban forgatott összefoglalásunkká. 

Említést érdemel magyar fejezete miatt is. Minthogy MANNINEN könyve írásakor 
még nem járt Magyarországon (erre csak rövid élete utolsó esztendejében került sor, 
de útja eredményeit learatni már nem tudta), ezért VISKI KÁROLYnak egy kevéssel előbb 
a magyar népi műveltségről észt nyelven megjelent tanulmányára hagyatkozott, annak 
vette át az ábraanyagát is. így jutott a magyar néprajz rövid, de szakszerű össze
foglaláshoz, amely mindenesetre külföldön is terjesztette hírünket, s rólunk tudomá
nyos ismereteket adott. MANNINEN ugyan ezt a fejezetet, amellyel előadásait zárta, 
csak függeléknek tekintette a többi finnugorság tárgyalásához, de ezzel nem esett sére
lem rajtunk; művének 12 fejezete után, az obi-ugorokhoz odacsatlakozott tizenharma
diknak — kissé szerényen, kissé idegenül — a finnugorságnak Közép-Európába szakadt 
ága: a magyaris. A vizsgálódás ilyen fokán a néprajzi kutatás olyan adatszerűvé alakult, 
hogy a puszta tények magukért beszéltek; MANNINEN könyvét sem bevezetés, sem be
fejezés (mint iTKONENét) nem kerekítette ki. Népünk műveltségének tárgyi oldala 
került bemutatásra, mint valami múzeumi kiállításon. 

II. 

Ilyen előzmények után a finn néprajzi és nyelvészeti körök ma időszerűnek 
találták, hogy újra elkészíttessék — a korszerű igényeknek megfelelően — a finnugor 
népek néprajzi ismertetését. A szép, de nehéz feladatot Toivo VUORELA docens vállalta 
magára. Tetszetős könyve a múlt évben jelent meg. Terjedelemre, felszerelésre — 343 1., 
282 képpel, szó- és tárgymutatóval, rövid könyvészettel — lépést tar t tudományunk 
fejlődésével. 30 év alatt azonban a finnugor néprajz terén Finnországban nem csekély 
eltolódás következett be. Az 1920-as években,a finnugor néprajz virágkorát élte: újab
ban krízis zavarta meg fejlődését. A gyakorlati munka ugyan nem állt meg, de azt 
az elméleti bázisát, hogy a finnugor népek néprajzi kutatás szempontjából összetar
toznak, egy idő óta elvesztvén, a finnugor kutatások elvi alap nélkül maradtak. Ilyen 
körülmények között most, 1960-ban, már csak egy régi program felújításáról, egy egye
temi tankönyvszükséglet kielégítéséről lehetett szó, a finn tudomány értékes hagyo
mányainak toyábbfűzéseképpen, de már nem ama régi korszak szintézisre törekvése 
szellemében. Érthető kíváncsisággal vettük tehát kezünkbe a régi címet („Suomen-
sukuiset kansat") viselő új munkát, elsősorban az érdekelvén bennünket: hogyan felel 
meg — az említett elméleti kétségek között — a finnugor népek ismertetése s ekképpen 
a finnugor néprajz összefoglalása feladatának. 

Olvasva az érdekes és gazdag anyagú könyvet, feltétlen elismeréssel kell adóz
nunk a szerzőnek nagy és fáradságos munkájáért, amellyel a „finnugor néprajz" kétségbe 
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vont tudományának épületét, mint valami múzeumot, új épületszárnyak hozzátoldá-
sával kitatarozta és — belső anyagában megújítva — a nagyközönség számára hozzá
férhetővé tette. Anyaga, súlypontilag, kétségkívül még a régi. A század eleji gyűjtések
ből kivirágzott kutatásokat aknázta ki még jobban, mint elődei. A finn néprajzi kuta
tóknak a szovjet korszakban nem volt módjukban folytatni gyűjtéseiket keleti nyelv
rokonaik körében. Kz újabb kutató nemzedékek orosz nyelvismeretben is elmaradnak 
az egykori nagy finn terepjáró nyelvészek mögött, akik csekélyszámú néprajzos társaik
kal összefogva mind a finnugor nyelvekről, mind pedig a finnugor népekről való ismere
teinket megalapozták az első világháború kitörését megelőző évtizedekben. Ebből 
következően az egyes rokonnépek életének leírása inkább a múltba fordult, minteem 
a jelenbe; bizonyosak lehetünk afelől, hogy Urál vidéki rokonainkról egyes szovjet 
etnográfusok jóval maibb képet tudnának festeni. Nyereségünk annyi, hogy a finn 
szerző legalábbis a korszakalkotó nagy változások előtti néprajzi helyzetet rögzíti, 
visszavezeti a kutatásokat abba a korábbi mederbe, ahonnan e kezdetleges műveltségű 
népek mai rohamosabb fejlődése kiindult. Az összehasonlító kutatásoknak innen vissza
felé nyomozva tárulnak fel egyre kecsegtetőbb lehetőségei. 

VUORELA könyvén — mint egy új összehasonlító, de elvileg még megalapozatlan 
rokonnépi kutatás tanúján, amely már a krízisből kifelé visz — belső reformra való 
törekvés vonul végig. A törekvés atmoszféra nyomása még nem elég erős ahhoz, hogy 
egyenlő erővel hassa át és kitöltse az egészet, viszont vannak fejezetei, amelyek részben 
szempontjaik, részben anyaguk újságával örvendetesen lepnek meg és optimizmusra 
hangolnak bennünket. 

Ha csak a mű szerkezetét és belső arányait tekintjük, érdekes változást vehetünk 
észre, ami persze a többször említett krízis következménye. ITKONEN és MAKNINÉN 
érdeklődése egyforma súllyal kiterjedt a balti-tengeri meg az Urál vidéki finnugorságra; 
nem tettek különbséget a finnek szempontjából közelibb és távolibb rokonnépek között. 
VUORELA esetében ez az egyensúlyi helyzet megbomlott. Könyvének több, mint a fele 
a balti finn népekkel foglalkozik és megmarad ezeknek műveltségi és földrajzi kör
nyezetében. — Ebben a súlyponti eltolódásban benne van — nézetünk szerint — az 
utóbbi évtizedek egész finn néprajzi orientációja: elszakadás a kelettől és hozzácsapódás 
a nyugathoz. Kiolvashatjuk belőle a „finnugorság" fogalmának néprajzi elszíntelene. 
désével együtt a finn régészet és néprajz erős balti érdekeltségét, a „közelinek" előny, 
ben részesítését a „távolinak" rovására. (Lehetséges azonban, hogy a budapesti finn. 
ugor kongresszus hozzájárult ennek az irányzatnak visszafordításához.) 

Amíg Zsirai bennünket magyarokat hagyott kívül, addig VUOBELA viszont a 
finneket hagyja kívül a finnugor népeket bemutató könyvéből. A körültekintő szemle, 
földrajzi rendhez szabva magát, a legnyugatibb lapokkal kezdődik, aztán a karjalaiakra, 
ezek déli szomszédaira: a vepszékre tér, onnan jön át a vótokhoz, az észtekhez, s köt ki 
végül a legdélibb finnségi törzsnél: a liveknél. Ez volna a rokonsági kör közelebbi, mond
juk: belső ciklusa. Innen már a nyelvrokonsági fok szerint távolodik a külső ciklus vonala. 
Először a Volgához vezet (mordvinok és cseremiszek), onnan északabbra kanyarodik el 
(votjákok, zűrjének), hogy végül átcsapva Szibériába az Ob folyóhoz, obi-ugor rokonaink
tól már csak egy utat kelljen megtennie, de igen nagyot: hozzánk, Magyarországra. 

Vajon ez az út hová viszi a kutatást? — kérdezhetjük magunktól. Eltávolítja-e 
reális céljától, vagy közelebb hozza-e forrásához, eredeti kiindulásához ? Ez az a nagy 
kérdés, amely e kígyózó vonal nyomában kérdőjelként rajzolódik ki előttünk. Ehhez 
különös nyomatékkal esnek latba a mű utolsó fejezetei. Vajon az ugorok csak a nyelvi 
rokonság jogcímén foglalnak helyet ebben a leíró sorozatban? Talán a finn nyelvészek 
néprajzi fáradozásai indokolják, hogy a nekik távoli, nekünk közelibb nyelvrokonaink 
méltóképpen képviselve legyenek? És hát akkor a szamojédok, mint szintén nyelv
rokonok, miért maradnak ki az összeállításból, akik felé a nyelvészeti kutatás annyi 
figyelmet összpontosított a legutóbbi években? — A mű elmosódó kereteinek láttára 
egy befejezetlen szimfónia rejtélyeit látjuk magunk előtt feltornyosulni. De jó előre 
igyekszik megnyugtatással szolgálni a könyv bevezető cikke, amelynek címe: „A finn
ugor népek a nyelvtörténet megvilágításában" (Suomalais-ugrilaiset kansat kielihistorian 
valóssá). 

Kétségeinket azonban ez a cikk nem igen oszlatja el, inkább állandósítja és 
táplálja. Ilyen mondatok olvashatók benne (kissé rövidítve): a nyelvrokonság nem jelent 
közeli műveltségi kapcsolatot; finnugor műveltség voltaképpen nincsen, mint ahogy 
indoeurópai műveltség sem létezik; a finnugor néprajz feladata nem lehet a közös mű
veltségi örökség megállapítása, rekonstruálása. A néprajz finnugor területre terjesz
kedő kitekintéseinek a szerző szerint csak'az a haszna van, hogy megismerteti a kutatást 
mind kezdetlegesebb, mind fejlettebb fokú állapotokkal, s ezáltal a hazai viszonyokkal 
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foglalkozó szemet hozzászoktatja másféle viszonyok megértéséhez és vizsgálatához (5, 7, 
21—22). Figyelmen kívül hagyva azt, hogy ezekben a megállapításokban mennyi a 
negatív hangsúly (éppen olyan kérdésekben, amelyeket a jövő számára nyitva kellene 
hagynunk), a magyar olvasót már csak azért sem elégítik ki, mert — talán természet
től fogva is optimistábbak lévén — éppen a finnugor kutatások fellendülésétől várjuk 
horizontunk kitágulását és műveltségünk kezdeteinek alaposabb megismerését. 

A magunk részéről a szerző szerencsés retorikai fogásának tartjuk, hogy a finn
ugor műveltség kétségbevonását az indoeurópai műveltség tagadásával emlegeti együtt. 
Ez az érvelés kapcsolatot létesít a két kijelentés között: mintegy matematikai egyen
letbe foglalja őket. E szerint ha az egyenlet egyik tagjának az értéke megváltozik, — 
ha nStán mégis kiderülne, hogy vannak, akik az indoeurópai műveltség kutatását lehetsé
gesnek tartják (amire számos példa van a múltból) —, akkor az egyenlősítés révén a 
kijelentésnek a finnugor néprajzot illető másik fele is nyomban értékváltozáson megy át : 
önmagától bebizonyosodik, hogy annak az értéke sem azonos a nullával. így aztán a 
„finnugor műveltség" lebecsült fogalma már csak az ily merő okoskodások révén is 
elérheti, hogy figyelemre méltassák. 

Egyébként megjegyezni kívánjuk, hogy a szerző finnugor elvi általánosításai 
nem mind negatívok. Azt pl. nem tagadja, hogy a nyelvi rokonság v a l a m i k o r 
műveltségi kapcsolatot is jelentett. Érdekes: elfogadja U. T. SiRELiusnak azt az állás
pontját is, hogy nyelvrokonaink körében az alacsonyabb szinten élő népek viszonyai 
felvilágosíthatnak bennünket a fejlettebb szintű népek korábbi életéről, műveltségének 
előzményeiről (22). Éppen ezért badd tegyünk hozzá ezekhez a pozitív szempontokhoz 
még egyet, olyat, amely a könyv bevezetésében külön nem kerül szóba, de amely a 
finnugor népek együttes vizsgálatát ősműveltségi kételyektől függetlenül indokolhatja. 
Ez az, hogy alakulásának valamely szakaszában kivétel nélkül minden finnugor nép 
ki volt téve szláv hatásnak, többségükhöz pedig eljutottak török hatások is. Már ebből 
—• a kelet-európai környezettel való genetikus kapcsolat tényén kívül is — adódik 
annyi egyező vonatkozás, amely — ha egyebet nem, de — e népek művelődésének pár
huzamos figyelembevételét javallja. Nem keveset számít az sem, hogy minél hátrább 
megyünk vissza a nyelvészet kalauzolásával, területileg és műveltségben is annál köze
lebb kell őket egymáshoz képzelnünk ! Szerintünk a hipotézisek jogosultságát nem helyes 
lebecsülnünk a tudományban (kivált, ahol a néprajzot egy másik tudomány, a nyel
vészet, megbízhatóan támogatja). A finnugor néprajz lehetőségének elvi fenntartása 
addig nem fenyeget veszéllyel, ameddig akad valaki, aki az egyes finnugor elméletek 
hitelességének esetenként gondosan utána tud járni, és véleményét sem rejti e l véka alá. 
A finnugor néprajz kérdésében a végső döntést mindenesetre a konkrét kutatások ered
ményeitől kell várni. Szubjektív és divatos általánosításoktól tartózkodni kell. 

III . 
Miután a műről általánosságban, továbbá beosztásáról és elvi állásfoglalásáról 

már szóltunk, forduljunk most figyelmünkkel egyes részletei és fő mondanivalói felé. 
Tanulmányozva a könyvet, nincs az az érzésünk, mintha a finnugor néprajz nélkülözné 
a konkrét problémákat. Hogy csak néhányat említsünk: a kota kérdés tárgyalása (amely
ről magam is írtam: NyK. LVI, 70) szinte az egész munkán át követhető, nevezetesen 
a lapp, a lív, a cseremisz, a votják és az obi-ugor építkezés feldolgozásában. Hiábavaló 
lenne tagadni, hogy it t finnugor problémával van dolgunk. Általában a szerző, aki 
doktori értekezésével a finn néprajznak ezt a virágzó területét fogta művelés alá,3 lépten
nyomon kimutatja otthonosságát az építkezés vizsgálatában. Ebben a tárgykörben 
számottevő az a nyilatkozata a kúpsátor alakú száritócsűr (finn keilariihi) problémájá
ról — amelyhez a finn kutatók A. O. H E I K E L óta finnugor jelentőséget fűztek —, hogy 
az nem oly mértékben finnugor, mint általában feltették; megvan a mordvin, a csere
misz és a zűrjén népen kívül egyes szomszédos török népeknél, a csuvasoknál és a bas
kíroknál is (215). Ehhez annyi észrevételem van, hogy valamely jelenség megvolta 
finnugor népeken kívül azok szomszédságában is még nem feltétlen bizonyítéka a finn
ugor vonatkozás hiányának (vö. ALingu. X, 137—138, 10. §). Érdekes analógiákkal 
szolgál a többi között az oszloplábas csűr (finn patsasaitta) egyrészt a lappok és kar-
jalaiak, másrészt az obi-ugorok között, a sítalp, amely alá a lappok — éppúgy, mint 
az obi-ugorok — prómbőrt erősítenek, bizonyos eurázsiai csónakformák, a háton való 
teherhordásnak a lappoknál, a zürjéneknél és a voguloknál egyező eszköze (finn szak
kifejezéssel: kantokehys, kb. am. 'háti keret'), a méhészetnek az oroszországi rokon
népeknél az északi zűrjének kivételével mindenütt feltalálható régi elterjedése, továbbá 

3 Toivo VUORELA : Etelä-Pohjanmaankansanrakennukset. Helsinki, 1949. 
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a gusli hangszer megvolta a cseremiszeknél és votjakoknál, s ugyanakkor szomszédjaik1 

a volgai tatárok és a csuvasok között. Míg a viselet kutatása nyelvrokonaink művelt
ségében különösen az orosz meg a török kapcsolatok révén vet fel közös szempontból 
vizsgálandó problémákat (pl. egyes főkötőtípusok elterjedtek a lívektől és az észtektől 
a cseremiszekig ós a zürjénekig), több régiséget őriznek egyes finnugor népek ételei és 
ételnevei. Az észt nyelvben ugyan túlteng a szláv hatás, de pl. a finn és a permi nyel
vekben nem hiányoznak a tárgyi és nyelvi megfelelések (f. roTcha, mämmi), s ezeknek 
a művelődéstörténeti jelentőségét bajos volna elvitatni. 

VUORELA maga is, mint MANNINEN, elsősorban tárgyi etnográfiával foglalkozván 
elődje munkáját értékesen fejlesztette tovább azzal, hogy nemcsak a leíró, hanem az 
összehasonlító eredményekről is alapos és sokoldalú ismertetést adott. Műve túlnyomó 
részben a tárgyi műveltség körében mozog. Ebből a problémakörből ritkán és csak 
kivételesen lép ki, pl. akkor, mikor a votjákokról szóltában A. HÄMÄLÄLNENnek a lako
dalmi szokásokat tárgyaló monográfiáját kivonatolja; majd pedig az obi-ugorokról 
adott ismertetésébe beleszövi W. STEINITZ kutatásait az osztják totemizmusról. Fő téma
körei ugyanazok, mint MANNINENÖÍ (viselet, építkezés, táplálkozás stb.), csakhogy ő 
még részletezőbb ismeretanyagot tömörít könyvébe. Munkáját legjobban az dicséri, 
hogy MANNINENIIBZ sok újat adott hozzá; MANNiNENt lapozgatva mindenesetre VOURELA 
felvilágosításait is sűrűn kell használnunk. 

Műve leghasznosabb, valóban eligazító részeinek azokat a lapjait tartjuk, ame
lyeken beszámolt az utóbbi évtizedek kutatásairól. Ilyenek: az észt F. LINNUS méhé
szeti, valamint RÄNK építészeti és más tanulmányai, szovjet részről V. N. CSERNYECOV 
és V. N. BELICER munkái, a finn T. I. ITKONEN sorozatos lapp kutatásai, úgyszintén 
TYYNI VAHTER könyve az obi-ugor ornamentikáról. Különösen sokat köszönhet VUORELA 
a Svédországban élő észt GUSTAV RANK munkásságának, akinek észt monográfiáját 
meg kéziratos vót tanulmányát szinte kimerítően felhasználhatta összefoglalásához. 
Műve kétségkívül ezekben a fejezeteiben emelkedik a legteljesebben összehasonlító 
szintre. Összefoglalóan megállapítható, hogy a finnugor néprajz a szerző áttekintésében 
főként balti kutatók vizsgálatainak számbavételével gazdagodott; jóval kevesebb az, 
amit az orosz nyelvű szovjet irodalomból merített; még kevesebb, szinte súlytalan a 
nyugati tudomány hozzájárulása művéhez. I t t a német M. VASMER álláspontja a kihalt 
merja nép hovatartozandóságáról említendő meg a szintén nyelvész STEINITZ ered
ményein kívül. 

Bár ilyen sokrétű s nem egyszer másodkézből vett forrásból dolgozott, a szerző 
érdemének tulajdonítható, hogy a nagy anyag felhasználása még sem történt meg egyéni 
állásfoglalás nélkül. Könyve tanulsággal domborítja ki legtöbb finnugor nyelvroko
nunknál a földművelés túlsúlyát a többi foglalkozási ághoz képest; hangsúlyozza is 
annak roppant múltját pl. az észt nép műveltségében. Fontos megállapítása (amely 
nyilván RANK véleményét visszhangozza), hogy a halászat az észteknél korántsem 
finnugor örökség, hanem jellege szerint az észak-európai halászműveltség része. A rén
szarvas-tenyésztésről azt olvassuk, hogy a lappoknál valószínűleg ősi skandináv eredetű, 
az obi-ugoroknál és a zürjéneknél pedig átvétel a szamojédoktól. Antropológiai tekin
tetben a szerző kitart a finnek között elterjedt azon nézet mellett, hogy az obi-ugorok 
nem lehetnek a finnek faji rokonai, hanem biológiailag kevert fajú s a finnugor nyelvet 
átvett népek. Hasonló módon emlegeti a magyarság kevert fajúságát is (297). Ilyenekben 
könyve (úgy, mint elvi kételyeiben is) hű tükre azon elgondolásoknak, amelyek a finn 
nyelvészek, etnográfusok, antropológusok többségét vezérlik. 

Munkájának egyenetlenségei szembetűnőbbek tudománytörténeti és magyar 
vonatkozásokban. Nem jár el következetesen abban, hogy némelyik rokonnépről szólva 
számot ad a köztük járt kutatókról (főként finnekről), másoknál azonban ezt a tájé
koztatást elhagyja. Mint különös furcsaságot jegyezzük fel, hogy PAUL ARISTE észt 
nyelvészt intézetével együtt nem az észt fejezetben tartja nyilván, hanem a mordvinban. 
Sajnos, témájának szépszámú magyar vonatkozásai is kívül esnek a nagyérdemű szerző 
látókörén. Magyar kutató, akit könyve szöveg-részében névről megemlít, mindössze 
egy van: REGULY. De őt is hol hozza szóba? Nem az obi-ugor fejezetben, ahová 
való, hanem •— meglepő módon — a mordvinok ismertetése után. Rövid magyar bib
liográfiájából, afnellyel az egész kézikönyv zárul, sem volna szabad hiányoznia HERMÁN 
OTTÓ Magyar Halászatának, azon munkának, amelynek a finn halászati kutatásokra is 
történeti jelentőségű, indító hatása volt. Nem akarjuk az ott szereplő adatokat egyen
ként latra vetve bírálni; legyen elég annak a megállapítása, hogy MANNINEN a maga 
korában korszerűbb válogatást adott . Vuorela figyelme nagyobbrészt csak azokra a 
munkákra terjedt ki, amelyek a finn kutatók számára ottani, finn nyelvű kiadványok
ban elérhetők voltak. Kapcsolataink elhanyagolása olyan korszakra mutat, amelyben 
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a sokat emlegetett együttműködés a finn és a magyar tudományosság között még nem 
vagy csak fogyatékos mértékben valósulhatott meg. 

IV. 
Ezután hátra van, hogy a könyv magyar fejezetéről szóljunk, amely a 297—320. 

lapon olvasható. Ha összeadjuk azt a szedéstükröt, amit a benne közölt 19 kép elfoglal, 
akkor ez kb. 10 lapnyit von el a szövegből; tehát 14 lapnál alig terjed többre a fejte
getés szövege. Elég kevés ahhoz, hogy néprajzunk minden szempontból kielégítő ismer
tetését várhassuk tőle. Ezt a fejezetet VUOBELA a budapesti egyetemi néprajzi intézet 
egyik munkatársának segítségével állította össze, akinek műve előszavában köszönetet 
is mond. A tájékoztatás — a bevezető (2 lapnyi) történeti szakasz kivételével — mind
amellett nem úgy sikerült, hogy megütné az egész munka tudományos színvonalát. 
Nehéz lenne megállapítani, mi esik az eredeti magyar szövegezés, s mi a fordítás rovására. 
Mi úgy vesszük a kérdéses fejezetet, amint előttünk van, mintha egy finn egyetemi 
hallgató készülgetne belőle vizsgára. 

Kétségkívül ismertetésünknek itt következő része megengedne többféle tárgya
lási módot. Lehetne pl. örvendezni azon, hogy a mai viszonyok között egyáltalán meg
jelent rólunk egy első pillanatra rokonszenvesnek és szakszerűnek tetsző néprajzi leírás. 
Amikor mégis a szigorú kritika mértékét alkalmazzuk vele szemben, úgy gondoljuk: 
közérdeket szolgálunk. Azonkívül komoly kifogásaink felsorolásán kívül elvi kérdése
ket is vetve fel, konkrét hibákon szeretnők érzékeltetni, mit várunk hasonló adott körül
mények között néprajzunk korszerű, külföldi megismertetőjétől. 

Elsősorban is a magyar fejezet fogalmazását érezzük bágyadtnak és nem egy 
helyütt értelemtől üresnek. Ilyeneket olvasunk benne: ,,A magyar népi építkezés módjára 
hatottak a fátlan és kőben szegény alföldtől az erdős hegyvidékig váltakozó természeti 
viszonyok, az építőanyagot feltételező technika, a parasztság vagyoni állapota és végül 
a különböző vidékek története meg az azok teremtette műveltségi örökség" (306—7). 
Ugyanazon a lapon alább: „Építkezési anyagának a magyar paraszt a mindenkori 
természeti viszonyoknak megfelelően használt agyagot, téglát, követ, nádat, gallyakat 
és fát." Majd megint: „A magyar parasztság hagyományos hajlékai vidék, életmód és 
a vagyoni helyzet szerint váltakoznak, a kezdetlegesektől a fejlettebbekig" (310). 
,,A magyar népviseletben a fejlettebb formák mellett megmaradtak régies vonások" 
(uo.). „A díszítő motívumok ritmikusan alkalmazkodva váltakoznak a díszítés tárgya, 
mindenkori természete és a készítés technikája szerint" (317). A külföldi olvasó, aki 
ezeket megtanulta, eddig rólunk semmivel sem tud többet, mint hogy nálunk „alkal
mazkodás" van. Nem bölcsebb ennél ez a történeti bevezetés elején álló megállapítás: 
„A magyarok legkorábbi története a múlt homályába vész el" (298). 

Népi műveltségünk ismertetésének másik fogyatékossága a fejezet mondanivaló
jának roppant aránytalanságában van. Voltaképp csak a pásztorkodással foglalkozik, 
többi gazdálkodásunkat ily röviden intézi el: „A földművelés, amelynek régi korát 
tanúsítják nagyszámú kultúrszavaink, a kora középkortól kezdve a magyarság főfoglal
kozása volt. E mellett régtől fogva jelentősége volt a halászatnak, a vadászatnak és a 
szőlőművelésnek" (303). Halászati kutatásainkról egy szó sincs. S bizony a fenti mon
datok sem tartalmaznak ismereteket ! 

Szerintem a pásztorkodás túlzott kihangsúlyozásának van egy nagy veszélye, 
amit mindjárt megért az, akinek csak egy kis kultúrpolitikai érzéke van. Ki az a pász
tor, aminek mi népünk említésre méltó néprajzi típusát jellemezzük ? Harcias, de tengő
lengő és félig nomád életet élő, az európai kultúrába alig-alig meggyökeresedett réteg. 
Pontosan olyan, amilyennek bennünket ellenségeink szeretnek látni, akik szerint még 
azt a földet sem nagyon érdemeljük meg, amelyet Magyarországnak mondhatunk. 
Mit kellene mármost tennie annak, aki népünket híven és a fenti vádak elleni védekezé
sünkben ésszerűen akarná képviselni? Először is a valóságnak megfelelően — és nem a 
múltszázadi szellemben: romantikusan — ábrázolni, s másodszor: törekvéseinknek 
megfelelően kimutatni, hogy mennyire itteniek vagyunk mi, mennyi szál köt össze 
szomszédainkkal, hogy a magyarság túlnyomó többsége már nem pásztoréletet él, hanem 
dolgozik és beilleszkedett az európai tájba, az európai népek békés közösségébe.* 

4 Nem hagyhatom szó nélkül azt az észrevételemet sem, hogy a magyar szerző a 
nacionalizmus hibájától való félelmében egy olyan cikkben, amelynek feladata nem 
Magyarország, hanem a magyar nép ismertetése, szorgalmasan felsorolja a hazai csekély 
számú nemzetiségeket, megemlíti, hogy legnagyobb lélekszámú kisebbségünk, a németség 
az összlakosság 1,5%-át teszi ki, ezzel szemben megfeledkezik a nagyszámú külföldi 
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Ezt a szempontot domborítják ki magukról szólva a finnek; a nyugati műveltség 
átalakító hatását hangsúlyozzák a nyugati finn népekre. Mi pedig úgy állunk oda azok 
elé, akik minket nem ismernek, mint pásztorok; tetszelgünk magunknak egy csaknem 
kihalt néprajzi típus exotikusan torzító s az európai népek közül bennünket különcül 
kiszakító szerepében. S tesszük ezt kényelemszeretetből és lustaságból; mert megszoktuk, 
hogy HERMÁN OTTÓ és GYÖRFFY ISTVÁN szemével nézzük múltunkat és népünket; 
elszakadunk a valóságtól és néprajzi álmainkat kergetjük még a külföld számára írt 
dolgozatokban is. 

Az előttünk levő fejezetben a pásztorélet leírására parasztházaink jellemzése, 
majd viseletünk és díszítőművészetünk kérdései következnek. Gazdálkodásunk szerszám
anyagából még ízelítőt sem kapunk. A díszítőművészet aránytalanul aprólékos tárgya
lásával aztán véget is ér az egész magyar néprajz bemutatása, amelynek utolsó lap
jairól — díszítőművészetünkről szólva — a fejezet vezér-motívumaként ismét csak a 
magyar pásztornak a dekorációival kapcsolatos dicséretet halljuk. Az exotikusnak, a 
másmilyennek, a feltűnőnek ez a kultusza már nem néprajz, hanem propaganda. Nem 
kézikönyvbe való, hanem idegenforgalmi füzetekbe . . . 

Kellő összehasonlító ismeretek lennének az i l y e n ön- és népjellemzésnek 
egészséges ellenszerei. Összehasonlító néprajzi megállapítást azonban az egész cikkben 
keveset találni, s hogy azok milyenek, egy-két idézet megmutathatja: ,,A magyarok 
már a volgai bolgárok [helyesebben: bolgár-törökök] szomszédjaiként megismerkedtek 
a földműveléssel, miként ez a magyar nyelv bolgár [értsd: bolgár-török] jövevényszavai 
bizonyítják. Ilyenek például: árpa, búza, eke, sarló, bika, disznó, sajt, szőlő, bor" (303). 
Az eredetiben a magyar szavak mellett finn értelmezésük is ki van téve. — Ez a két 
mondat, amint első pillanatra látni, azt a logikai botlást követi el, hogy a f ö l d m ű 
v e l é s elsajátítását többek között állatnevekkel és állati termékek nevével (bika, 
disznó, sajt) igyekszik igazolni. 

A magyar pásztorkodás eredetéről és fejlődéséről egy lapon (304) három külön
böző kijelentést találni. „Pásztorkodásunk a történeti korban általában megfelelt a közép
európai paraszti állattartásnak." „De a XVI. századtól kezdve különösen a török hódolt
sági területen nagymértékben meghonosodott (sai jalansijaa) egy olyanfajta pásztor
életforma, amely a keleti pásztornépek műveltségére emlékeztet. Ez aztán a magyar népi 
műveltség különös hagyományává fejlődött." Eddig tudjuk követni a fejtegetés gon
dolatmenetét. Azt értjük ki belőle, hogy a hódoltsági századokban állattartásunk mű
veltségi szintjében visszaprimitívesedés ment végbe. Tehát a közép-európai átlag gaz
dagodott keleti ősibb vonásokkal, amelyek nálunk a pásztorkodásnak új jellegét, színe
zetét teremtették meg. De most következik a harmadik megállapítás, s ez felborít min
den előbbit: ,,A magyar pásztorműveltség, amilyennek részben századunkig fennmaradt, 
természete szerint ősi keleti nomád hagyomány folytatása. " Most már képtelenek vagyunk 
tisztán látni a dologban. Fennmarad a kétség, hogy hát akkor a három tényező milyen 
arányban van egymással: 1. közép-európai pásztorkodás, 2. késői keleti hatás ós 3. 
eredeti ősi keleti hagyomány. Vajon a finn néprajz-szakos egyetemi hallgatók jobban 
el fognak-e tudni igazodni e kérdéseken, mint mi magunk? 

Hasonló nehézségek kísérik a kerámiai művészetünkre vonatkozó megállapítá
sokat. I t t két mondat vetekedik egymással. Egyik ez: „Népi díszítő kerámiánk mégis 
csak a XVIII. század végén vert gyökere t . . . " (finnül: juontaa juurensa, magyarul 
lehetne így is: onnan ered, akkor keletkezett). A másik ellenben ily ellentétesen foly
tatja: ,,. . .de a legújabb leletek alapján vannak rá példák már a középkorból." (317) Az 
olvasó itt teljes bizonytalanságban marad afelől, hogy vajon középkori, vagy XVHI. 
századi eredetűnek tartsuk-e kerámiánkat. 

Még folytatni lehetne, de elhagyom. Kiragadott példáim mutatják, hogy messze 
vagyunk általában, s — pontosabban szólva — messze van a kifogásolt fejezet magyar 
szerzője, K. KOVÁCS LÁSZLÓ is attól, hogy az északi országok összehasonlító kutatásai
val alapos magyar néprajzi összehasonlító eredményeket állíthasson szembe. Az, hogy 
ebben mindnyájan érezzük fogyatékosságúnkat, gondolom: mindennél jobban menti, 
de nem teljesen, K. KOVÁCS cikkének Hlyen sikertelenségét. 

magyar számarányának kimutatásáról és elhelyezkedésének ismertetéséről. A nagyobb
részt szocialista országokban élő külföldi magyarságról a közölt térképvázlat (299) 
sem ad kielégítő képet. Egyáltalán a határainkon túl élő magyarok összes száma a 
nyilvántartásból (297) csak kivonás útján tudható meg. Viszont ugyanott a bukovinai 
csángókról kár volt említést tenni; ilyenek már nincsenek. A legutóbbi háború idején 
tudvalevőleg hazatelepítették őket. 
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Egy további,negyedik kifogást is kell emelnem —s ennek fontossága nem kisebb ! — 
a műveltségünkben észlelhető török hatás egyoldalú és célzatos túlhangsúlyozása ellen. 
Megállapítást nyert (vö. ALingu. X, 136, 7. § és 140, 16. §), hogy népi műveltségünk 
kialakulásának négy alapvető tényezője van: 1. finnugor elemek, 2. török, 3. szláv, 
4. nyugati hatások. Ezek közül a 3. azért jelentős, mert közép-európai —, a 4. pedig 
azért, mert európai beágyazottságunkat jelenti. Egyik sem lebecsülendő, amikor itteni 
helyhezkötöttségünk kerül szóba. Van kultúrpolitikai gondolat mind az egyiknek, mind 
a másiknak az emlegetésében. Természetesen egy olyan munkában, amelynek ,,A finn
ugor népek" a címe, még sokkal inkább várná az ember a finnugor szempontok érvé
nyesítését, ha egyéb módon nem, hát legalább finnugor eredetű szókincsünk segítségével. 
De nem ! Az előttünk levő cikk a legáltalánosabb célzással tér napirendre — viseletünk
ről és bútorainkról szólva (310, 316) — a folyton erősödő nyugati jelleg kérdése fölött, 
ugyancsak átsiklik a szláv hatás problémáján is azzal, hogy nagy általánosságban szóba 
hozza szláv jövevényszavainkat (303). A finnugor eredet és kapcsolatok kérdését viszont 
még csak meg sem említi. Ennek következtében a finn olvasók csak arra lesznek figyel
mesek, amiben népi műveltségünk elüt az övékétől, de arra nem, amiben köztünk talál
kozás van. Csakhogy ők a török hatást nem fogjak fel helyesen. Nem látják tisztán, 
hogy annak nálunk két rétege van: egy honfoglaláselőtti meg egy késői, hódoltságkori 
rétege. Ügy képzelik, hogy az valamiképpen annak a tájnak a sajátja, amelyben mi 
élünk. (Holott jelenleg a törökök ugyan jó messze vannak tőlünk !) Erről tanúskodnak 
a Vuorela munkájának előszavából és bevezetéséből vett következő idézetek: ,,A magya
rok az elmúlt évezred alatt műveltségükbe színdús törökös-középeurópai alapjelleget 
fogadtak be" (turkkilais-keskieurooppalaisen pohjasävyn : 6. 1.). ,,A magyarság műve
lődéstörténete másfajta gazdasági élethez: Közép-Európához, a Balkánhoz és a török 
hatáshoz kapcsolódik" (22). 

Nem térve ki a magyar fejezet illusztrációinak megválogatására, amiben a nem 
mindig szerencsés döntés valószínűleg szakköreinktől függetlenül történt, s mellőzve 
(helynevekben) egyes sajtóhibák kimutatását is, befejezésül az ilyen dolgozatokkal 
szemben legyen szabad még egy általános követelményt támasztanom. Az olyan nép
rajzi leírások megjelenése, amilyent Vuorela könyvében olvashatunk, nemcsak a magyar 
nép ismeretének, jobban mondva megismertetésének, hanem egyúttal a magyar néprajz 
külföldi reputációjának, azaz becsületének és jó hírének is ügye. Ha szabad volt VUORELA-
nak lépren-nyomon finn és észt kutatókra hivatkoznia, akkor magyar szerzőkre kellett 
volna hivatkoznia néprajzunk magyar ismertetőjének is. Szívesen olvastuk volna a 
magyar népi műveltség bármily rövidre szabott leírásában HERMÁN, JANKÓ, GYÖRITY 
ISTVÁN nevét. Szívesen vettük volna, ha néprajzunk jelen törekvéseire is történik utalás. 
Hadd lássa az a külföldi, hogy nálunk is folyik kutató munka ! Sajnos, a cikknek a jelen
hez való kapcsolata meglehetősen halvány. Néprajzi kutatót egyet sem említ, hanem 
csak egy írót idéz (314), akire senki sem gondolna it t : BAKSAY SÁNDORÍ ! De ami mint 
idézet jól elfér a magyar néprajzi leírásokban, fonákul hat egy, a külföld részére írt 
tájékoztatásban, azt a félreértést keltve, mintha éppen BAKSAY lenne nálunk az az 
etnográfus, akinek olyan történeti kutatók mellett, mint pl. CASTRÉN, HEIKEL, SIRELIUS, 
HARVA stb. (hogy csak a finn néprajzosok egy csoportját említsem) ebben a kézikönyv-
ben helyet kellene biztosítani. A bajok nyilván abból származtak, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ 
nem tudta, milyen könyvbe ír, nem vette észre, hogy ilyen hozzáállással a magyar nép
rajz a külföldivel való összehasonlításban okvetlenül alul fog maradni. 

Végső véleményem. VUORELA könyvének magyar fejezetéről az, hogy mind iro
dalmi, mind tudományos szempontból elmarad értékben előzményei: ITKONEN és MAN-
NINEN megfelelő magyar fejezetei mögött. Nem is szólva jelenünkről, a könyv magyar 
fejezetének szerzője néprajzunk eddigi kutatásait sem foglalta jól össze. Elmulasztotta 
azt, hogy egy nagyigényű feladat egyéni kockázatát tudományos bátorsággal és ráter
mettséggel vállalja. Hangoztattuk már és megismételjük, hogy a feladat nem volt 
könnyű. A vérszegény eredmény azonban az ideiglenes szükségleteket is csak átlagon 
aluli színvonalon elégíti ki. 

KOROMPAY BERTALAN 


