Nyelvrokonaink irodalmáról
Valamivel több mint kétszáz esztendeje tudjuk, hogy a magyar finnugor
nyelv. A lappok beszédét hallva egy hivatásos csillagász, Sajnovics János
fedezte fel a rokonságot, melyet „halzsírszaga" miatt ugyancsak idegenkedve
fogadott a hazai közvélemény. írók, majd tudósok tagadták meg sorra a csak
hírből ismert „szegény atyafiságot", csillogóbb múltú „nagy" népek felé keresgélve inkább rokoni szálakat.
Nyelvünk finnugor sőt uráli mivoltát az idők során megdönthetetlenül
bebizonyította a tudomány. Kutatóink sokszor életük és egészségük kockáztatásával sorra keresték fel a hatalmas területen szétszóródott finnugor népeket, megfordultak Nyugat-Szibériában a voguloknál, osztjákoknál és szamojédoknál, jártak Északkelet-Európában a Sziszola, Vicsegda és Pecsora folyók környékén a zürj éneknél, a Vjatka és Káma közén a votjákoknál, felkeresték a Volga-parti cseremiszeket és a közelükben lakó mordvinokat, és
többször is elutaztak a Baltikumra az észtekhez és Fennoskandia finnjeihez,
ahonnan alkalmuk volt fellátogatni a lappokhoz is. A bizonyítás munkájában
természetesen finn, észt és más nemzetiségű tudósok is derekasan kivették
részüket.
Útjaikról soha nem tértek meg üres kézzel, sok ezer oldalnyi nyelvi szöveget jegyeztek le roppant munka árán, s így gyarapodott Reguly Antaltól
napjainkig tekintélyesre a gyűjtések anyaga. Postakocsin, trojkán, rén vontatta szánokon, csónakokon, nehéz terheket cipelve közelítették meg a múltszázadbeliek az Ob környéki vogul és osztják településeket, repülőgéppel, vonattal, helikopterrel, terepjáróval, majd megint csak csónakon és rénfogaton
jutottak el kortársaink is a zűrjének északi lakóhelyeire.
A füstös, kényelmetlen, hideg jurtákban mécsbél. pislogása mellett körmölt jegyzetekből, később a telepes magnókra énekelt és mondott szövegekből rendkívüli fárasztó böngészés árán könyvek, tudományos kiadványok készültek. Megtörtént az is, hogy a helyszíni gyűjtőmunka körülményeinek mostohasága (éghajlat, táplálkozás) a kutató életét áldozatul követelte, kéziratait
ilyenkor barátai és tanítványai fejtették meg évtizedes fáradozás árán. Reguly
meghalt anélkül, hogy gyűjtését feldolgozta volna, „hét lakattal lezárt kincsesládájáról" napjainkban törik le az utolsó lakatot.
Mit is tartalmaznak ezek az egyre sokasodó kötetek? Szótárak, nyelvtanok
és kifejezetten nyelvészeti szakmunkák mellett elsősorban szövegeket — valamennyi velünk rokonságban álló nép nyelvéből. Szövegeket eredeti nyelven —
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a legnagyobb hangtani pontossággal lejegyezve, és minden sor hű, szó szerinti
fordítását.
A szövegek miféleségét is illetheti kérdés. Nos azok — többségükben —
egy-egy nép költészetének alkotásai, megtalálhatók közöttük a legkülönfélébb
műfajok: mesék, mondák, dalok, közmondások, találós kérdések, ráolvasások,
átkok, szitkok, káromkodások, imák, sámánénekek, mondókák, hősénekek,
medveénekek, balladák, epikus dalok.
Tudományos kiadványokról lévén szó, ezeket a könyveket általában csak
nyelvtudósok forgatták, s a magyar nyelv finnugorságának újabb és ú j a b b
bizonyítékait bányászták elő belőlük. Hogy egyéb értékeket is tartalmazhatnak,
nevezetesen a magyar ősköltészetre, népköltészetre, hitvilágra, népzenére,
versre vonatkozó tanulságokat is, arra azonban már kevesebben gondoltak, s
ilyen szempontú vizsgálatokat is ritkábban és óvatosabban folytattak a kutatók.
Még kevesebb volt azoknak a száma, akik e könyvek alapján az ott megnyilatkozó valamely finnugor nép életének és szellemi alkotásainak megismerésére törekedtek, sorsukról, történetükről, kultúrájukról hosszú évtizedeken
át beértük néhány ismétlődő száraz adattal: halász, vadász, írástudatlan, történelem nélküli népnek könyvelve el többségüket.
Költőink közül — eddig talán csak Arany János, majd József Attila, s néhány kortársunk: Képes Géza, Juhász Ferenc, Nagy László, Kormos István
figyeltek fel e „néma" könyvekben rejlő nagy értékekre, magyar megszólaltatásukra azonban Képes Gézán kívül alig akadt vállalkozó. Joggal jegyezte meg
Kodály Zoltán 1940-ben: „Nagy hiánya irodalmunknak, hogy a rokon népek
költészetét alig ismerteti."
A finn és az észt irodalom magyarországi fogadtatását mindemellett nem
az érdektelenség jellemzi. A Kalevaláról — alig néhány évvel felfedezése u t á n
— Reguly Antal tudósítja a hazai olvasókat, a remekbe szabott finn eposz lefordítására a múlt század dereka óta többen is vállalkoztak; Barna Ferdinánd
botladozó és Vikár Béla virtuóz átültetése óta újabb kísérletekről is tudunk.
Az észt irodalomról az észteknél is előbb írt összefoglaló tanulmányt Hunfalvy
Pál. Mind a finn, mind az észt irodalomból szép számú színvonalas fordítás készült az idők folyamán, sőt teljes képet adó antológiák is napvilágot láttak
(Kivi, Sillanpáá, Waltari, Linna, Tammsaare, Wilde, Tuglas regényei, „Finn
versek és dalok", „Az észt irodalom kistükre"). Közreadtak egy finn és észt
mesekötetet is.
A felszabadulás óta valamelyest a kisebb finnugor népek iránt is fokozódott az érdeklődés, s ezt elsősorban néhány mesekötet (vogul, osztják, zűrjén,
cseremisz, lapp), valamint a cseremisz elbeszélések gyűjteménye (Forrás) és a
vogul Sesztalov magyarra fordított lírai kisregénye (Kék vándorutak) jelzi.
Apró közleményekkel, ismertetésekkel, egy-két fordítással folyóiratainkban is
találkozunk.
Mindez azonban — különösképp kisebb nyelvrokonainkra gondolva — kevés, s a rokon nyelvű irodalmak rendkívüli gazdagságához és sokszínűségéhez
képest információnak és ízelítőnek is szegényes. Ha az irodalom szót szélesebb
értelemben alkalmazzuk, s valamely nép közösségi, ill. az adott néphez tartozó
személyek egyéni alkotásainak összességét értjük rajta, akkor még kevesebb az,
amit nyelvrokonainkról tudunk. Népköltészetüknek nem a mese a legjellemzőbb műfaja, írásos irodalmuk pedig több és jelentősebb annál, amit egy-egy
, .soványka kötet tartalmazhat belőle. A legtöbb finnugor nép esetében a szépí irodalom annyi szállal kapcsolódik a néphagyományokhoz, hogy azok ismerete
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| nélkül nem is érthető. Ezért nem is célszerű szétválasztásuk, nyelvrokonaink
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szellemi kultúrájáról teljes képet csak együttes bemutatásuk adhat.
Az itt átnyújtandó csokrot óriási területről szedegettem össze, szálanként.
Szokatlan, sőt ismeretlen virágok sokaságából válogattam, vadonnőttből is,
kertben gondozottból is. Arra törekedtem, hogy a csokor színeinek és formáinak sokféleségével a teljes finnugorságot képviselje, s bizonyítsa irodalmuk bámulatos gazdagságát. Az osztják sorsének és a modern finn novella, a mordvin
ballada és a zűrjén természetleírás egyaránt helyet kap e válogatásban, amely
a nyelvrokonság sokfelé ágazó, több rétegű irodalmáról így is csak pillanatfelvétel.
Tudósok és költők példaszerű közös munkájának eredménye a fordítások
többsége, nyelvészek készítette nyers szövegek alapján dolgoztak a műfordítók.
A folklórszemelvényeket általában régebbi gyűjtésekből emeltem ki, de akadnak közöttük egészen ú j keletűek is. Az osztják sorséneket pl. 1971 tavaszán
jegyezte le Hanti-Manszijszkban Schmidt Éva. A szövegek többsége itt szólal
meg először igényes tolmácsolásban, s csupán töredékük jelent meg korábban
más fórumon is.
Nyelvrokonaink közül csak a finnek, az észtek és a zűrjének rendelkeznek
viszonylag régi írásbeliséggel. A finn és az észt írásbeliség talaján számottevő
irodalom sarjadt, amely a XVIII. századtól napjainkig magas színvonalúvá fejlődött, legjobb alkotásait világszerte ismerik és becsülik. A korai zűrjén írásbeliség ellenben elsorvadt, és egy fényes, váratlan XIX. századi lobbanástól —
a tragikus sorsú Iván Kuratov szereplésétől — eltekintve, lényegében csak a
XX. század elején válik a zűrjén (illetőleg hivatalos nevén a komi) irodalom
alapjává. A votják (udmurt), a cseremisz (mari) és a mordvin irodalom fejlődése sok tekintetben a zürjénre emlékeztet, bizonyos korai kezdemények után
tulajdonképpen csak a XX. században bontakoznak ki, fejlődésüket elsősorban
a szocialista nemzetiségi politika tette lehetővé. 1918-tól beszélhetünk a karjalai-finn irodalomról, amely finn nyelvű szovjet irodalom. A magyarhoz legközelebb álló finnugor nyelvű népek a vogulok (manysik) és osztjákok (chantik), valamint a szomszédságukban élő szamojéd nép, a tőlünk nyelvileg távol
eső nyenyecek irodalma a többihez képest is új. Tömegesebben csak a harmincas évektől tanulnak meg írni-olvasni e kicsiny népek gyermekei, irodalmuk
is ekkoriban születik. Olyan körülmények ezek, amelyekről nem felejtkezhetünk meg az egyes literatúrákról alkotott ítéleteinkben. A finnek kivételével e
népek mindannyian szovjet népek, és különféle rangú és fokozatú közigazgatási területeken élnek, amelyeknek etnikai, nyelvi többségük alapján ők a névadói (pl. Komi Autonóm Szocialista Szovjet Köztársaság). A négy országban
(Norvégia, Svédország, Finnország, Szovjetunió) szétszóródva élő lappok között
sok az írástudó, a lapp írásbeliségnek is vannak bizonyos hagyományai. Irodalmuk, irodalmi életük azonban nélkülözi a legcsekélyebb szervezettséget is,
ezért talán helyesebb lapp írásos irodalom helyett lapp írókról beszélni.
A finnugor irodalmak (amelyekbe a továbbiakban a folklórt is beleértjük)
— a finn és az észt kivételével — az európai ember, s így a magyar olvasó
számára is rengeteg meglepetéssel, szokatlansággal, sőt furcsasággal szolgálnak.
Azt a világot tükrözik, melyben létrejöttek, azoknak a népeknek életformáját,
gondolkodásmódját, szemléletét, szokásait, történeti emlékeit és munkatapasztalatait adják vissza, amelyek létrehozták őket. Minél távolabb esnek földraj:5

zilag hazánktól (s itt már kevesebbet számít a nyelvi rokonsági fokozat minősége), annyival idegenebb, nehezen érthető vagy érthetetlen irodalmuk nem
egy célzása, motívuma. Ne feledjük azonban, hogy együttélő őseink legalább
négyezer éve vettek búcsút egymástól, s más és más égtájak felé vették ú t j u kat. Az idegenkedést félretéve, és a megértés vágyával közeledve feléjük és
alkotásaikhoz, sok esetben győződünk meg arról, hogy csak a második vagy
harmadik olvasás visz közel a mű lényegéhez, juttat el mondanivalójának felfogásához, szépségének érzékeléséhez. Dante, Shakespeare, Arany János, József
Attila vagy némelyik magyar népballada sem érthető olykor az első pillantásra, néha csak többszöri nekifutás, ill. utánajárás árán válik ragyogóvá, zseniálissá bizonyos képük, gondolatuk. Valamelyes történelmi, földrajzi, néprajzi
ismeretek a teljes műélvezetnek a finnugor irodalmak esetében is mintegy előfeltételei.
Nyelvrokonaink mindegyike (a kis balti-finn népek: lívek, vótok, vepszék,
inkeriek, valamint néhány apró szamojéd nép: enyec, szölkup, nganaszán kivételével) megszólal a következő lapokon igen széles skálán, a ráolvasástól a
mesedrámáig, az eposztól a több jelentésű modern elbeszélésig az irodalom
számos műfaja jut szóhoz, s természetesen az esztétikum különböző fokain. Az
értékbeli különbségek persze sohasem a folklórban, hanem az egyéni alkotásokban mutatkoznak. Míg a finn és azt észt költők az intellektuális líra magas
vonulatait járják, addig a többiek — örvendetesen gyarapodó kivételekkel —
általában még az út kezdetén, közepén tartanak, a gondolatiság helyén többnyire primer élményeik, érzéseik fogalmazódnak meg, azok azonban kristályosan, üdén. Most fedezik fel a világot, s benne önmagukat. A közösségi alkotások általában felette állnak az egyéni megnyilatkozásoknak, ha azonban a
költő bátran nyúl a tradíciókhoz, műve szárnyalni kezd, ú j élmények és gondolatok kifejezésére is alkalmassá válik — bármely fiatal, tapasztalatok és
múlt nélküli irodalomról legyen is szó.
A továbbiakban arra törekszem, hogy az áttekintés a költészet ismeretlenebb és távolibb tájairól az irodalom ismerősebb, szokottabb és kiszámíthatóbb
vidékeire kalauzoljon. Ezért kezdem az ismertetést a vogulokkal és osztjákokkal, akik — noha nyelvileg legközelebbi rokonaink — tőlünk már több ezer
éve elszakadva, s az Urálon túlra sodródva, a magyartól nagymértékben eltérő
műfaj struktúrájú szóbeli művészetet fejlesztettek ki. Igaz, a néprajzosok találnak benne rokon motívumot, nem is egyet, a szövegek gyanútlan olvasója
ellenben nehezen oldható és érthető szóindákat lát, jelzők sűrűjébe keveredik,
fárasztó ismétlések kedvetlenítik. Keresztény terminológiához szokott fülének
és a nyugat-európai képzőművészet alkotásaihoz idomult szemének idegen a
„Termő hét határt járó férfiú! Vadas hét határt járó férfiú!" megszólítás és a
benne rejlő kép az istenhez szóló vogul énekben. Pedig ha maga elé képzeli a
végtelen szibériai tajgát, s az abban hetekig bolyongó jóféle bogyókat is gyűjtő
vogul vadászt, aki legfeljebb két-három igénytelen kunyhóból álló településről
indul hosszú, magányos útjaira, megértheti, hogy a vogul a maga képére teremtett felső lényt csakis hatalmas termő és vadas határt járó férfiúnak láthatja.
Mindenkinél nagyobb becsben áll a vogulok körében, de a többi finnugor népnél is a jó énekes, az „énektudó apó", aki a fejedelemnek (azaz egykori nemzetségfőnek) is csak harmadszori hívására jelenik meg, hogy a vogulok legnagyobb ünnepén, a „vad karmú Karmos Vadállatnak" vagyis a medvének ünnepén művészi énekkel, hangszerjátékkal — más szóval „kéztekergető jeles já:6

tékkal" — és tánccal —, pontosabban „lábpergő jeles játékkal" — gyönyörködtesse az egybeseregletteket. Ha az a félelmetes állat, melynek a nevét sem szabad kimondani, csupán „karmos" lenne s nem „vad karmú Karmos Állat",
nem is érzékelnénk veszélyességét, amikor ütőérfeltépő sokkörmű mancsával
támadásba lendül./Észak-Európában és Észak-Szibériában is gazdag költészet
alakult ki a medve körül, a voguloknál viszont valóságos medvemitológia keletkezett a medveénekek különleges műfajának füzérével. A „sok tájú föld táján")
élő kicsiny nép a „négyszögletű szögletes" keresztet csak az erőszaknak engedve vette nyakába. „Fekete-ribiszke-fényes" szeme hiába tekintett az égre
„koncér-hal-szemnyi" felhőt sem látott, a „Felső-Ég-Atyja", Numi-Torem nem
segítette meg bajában. A „keresztelés éneke" a gyarmatosítás és a civilizációterjesztés tragikumát fejezi ki olyan megdöbbentő erővel és rendkívüli szemléletességgel, hogy egy leigázott nép énekeként a világirodalomban is párját ritkítja. Az idézett sorok sokat sejtetnek meg velünk a vogul ember látásmódjáról, képeiről, a természettel való szoros kapcsolatáról (a szem ribiszke forma
vagy azzal egyenesen azonos, a felhő hal alakú), sőt valamit elárulnak vallásos
képzeteiről is, melyben pl. az ég is több rétegű, s az alvilág sem pokol, csak
a halottak országa.
A ma mintegy hétezres lélekszámú vogulság — a Chanti-Manysi Nemzetiségi Körzet félmillió km 3 -nyi területén megoszolva —, amely a korábbiaknál
lényegesen jobb körülmények között még ősei foglalkozását űzi, őrzi még igen
becses hagyományait, de szárnyra bocsátotta első hivatásos íróit is. Matra
"Vahruseva versei és kis prózai írásai realista és friss életképek szűkebb hazájáról. Rövid kis mondatai, pontosságra törekvésé a felsorolásokkal, földrajzi
nevek és növények előszámlálásával sejtetik azokat a nehézségeket, amelyeket
egy szabályokba még nem rögzített, s lexikálisan ki nem fejlesztett nyelv
írásba foglalása, s az e nyelven való megszólalás jelenthet. Juván Sesztalov elementáris költői ereje minden gátat áttör, lírája tiszta, zengő, ha kell áradó
és szenvedélyes, földje és népe forró szeretetéről tanúskodó^ Sesztalov mestere
a nagyl^gz£lű-.po.émán^c is. A műfajt az orosz költészetből ismeri, de s a j á t '
képére és a vogul költészeti hagyományokhoz tudja formálni, s akárcsak sá- ).
mánősei az ünnepeken, valósággal elrévül írásuk idején, amely számára az
áldozatbemutatást helyettesíti. Budapesti látogatása ihletté a Juliánusz-poémát,
ezt a nagy látomást, melyben a Juliánusz által megtalált magyarok a vogulokkal azonosak. A vogulok oly kevéssé ismert történelmének fényesebb, majd
sanyarúbb szakaszainál is elidőzik a költő, s végezetül lelkesen üdvözli a két
testvérnép mai egymásra találását.
Az osztják költői világ archaikusabb és rejtélyesebb, mint a vogul. Mitológiai fogalmak, rég elhalt nemzetségfők nevei, sokszor csak számukra érthető
célzások és asszociációk, a régmúlt egy-egy eseménye, vallási életük és szertartásaik szavai kavarognak előttünk, hősénekeik, sorsénekeik, imáik olvastán.
Az ismétlések itt is törvényszerűek, a megismételt kifejezésben azonban a
legtöbb esetben egy változó elem is megtalálható, a kétszerezés funkciója itt is
a nyomatékosítás, a teljesebbé tétel, a fokozás, vagy mindennek az ellenkezője,
a biztos és pontos ismeretek hiánya. Ez a jellegzetesség ugyanakkor ritmikusabbá, s ezáltal is megjegyezhetőbbé tette a szövegeket, amelyeket kizárólag a
népi emlékezet — és a számunkra, sajnos sokszor ismeretlenül maradt dallamok — konzerváltak évszázadokon át. A sajátságos, egyedülálló nyelvi köntös
mögött egyszerű történet is meghúzódhat, a hősénekek hangzatos fordulatai
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más műfajokban is fel-felbukkannak, anekdotává alakult sorsénekben is. igazolva, hogy a mai osztjáknak is vérében van a heroikus stílus. Anton apó, aki
„hasonszőrű két fehér ökrét" „fejedelemhősi útra" fogja be, hogy „tavi emberek távoli tanyájára" induljon, nem harcra készül, mint az egykori fejedelemhősök, hanem üzleti útra vagy rokonlátogatásra. Útközben megrészegszik, s „lópata-vájta mély gödörbe, tehénköröm-koptatta gödörbe", azaz magyarán k á tyúba esik, s elveszti rénszarvasait. A jóízű esetből, mely egy egyszerű osztják
életének epizódja, a hagyományos eszközökkel valódi költészetet improvizált a
szenvedő alany. Örök emberi gondot hordoz viszont a „könyörgés feltámadásért", melyben a halál ellen tiltakozva különféle felső lényekhez — „mókusprémszedő Uralkodó", „lánykákat küldő dühös Sámánnő", „futó ló f o r m á j ú
Város", „Mocsár-lakó Bundás Nagyúr" — „cobolyprém lágyságú imával, állatprém lágyságú imával" fordul „a veszejtő nagy szent betegségtől" szenvedő
ember. Az ima megértéséhez azonban tudni kell, hogy isteneiknek, erdőben,
felállított bálványaiknak szebbnél szebb prémekkel áldoztak az osztjákok, a
dühös Sámánnő idegbeteg lehetett (mint a sámánok többsége általában),
akinek rendkívüli varázserőt tulajdonítottak pl. a gyermekáldás vonatkozásában is. A „város" — utalás rég leomlott faváraik valamelyikére, mely
futó lovat formázott, a Bundás Nagyúr pedig szent állatuk, istenük fia, az égből a földre aláereszkedett medve. Az egész imát áthatja a zoomorfikus szemlélet, hasonlataiban, viszonyításaiban ott van életmódjuk meghatározója, életük
feltétele, az állat.
Ma huszonegyezer körül jár a voguloktól keletre élő osztjákok lélekszáma.
Változatlanul kitűnő vadászok, valóságos mesterlövészek, s mesterei a halfogásnak is, melyet újabban szövetkezetekbe tömörülve is űznek. Mivel nyelvük
több, erősen eltérő nyelvjárásra tagolódik, az írásbeliség megteremtése náluk
komoly nehézségekbe ütközött. Néhány korábbi irodalmi kísérlettől eltekintve
csak a hatvanas évektől beszélhetünk számottevőbb osztják (chanti) irodalomról. Mikul Sulgin, Vlagyimir Völgyin, Prokopij Szaltikov és Román Rugin
minden leírt sora osztják mivoltuk bizonyítéka. Mértéktartóan merítenek a
gazdag örökségből, nem árasztják el képek és ismétlések verseiket, amelyek
ezáltal könnyedebbek és áttekinthetőbbek a népi énekeknél, de erőtlenebbek is.
így is visszaadják azonban Szibéria hangulatát, megelevenítik a fagy és a hó,
s a tovasikló rénszarvasszán világát. Szinte magunk előtt látjuk a verseny m á morától részeg pásztor „csillagokig érő fejét", a virágokkal, fenyőkkel, mókusokkal ' szóba álló hazalátogatót, s azt az Északot, melyet „sovány, szigorú
szemöldű, hallgatag apjának" nevez a költő. Kifogyhatatlanok e zord, de szépséges táj rajzában, s Rugin némelyik sorában már ott bujkál a nagy költészet
lehetősége is. Mindannyian erőteljesek, egészségesek, optimisták, Szibéria lírikus honfoglalói.
Obi-ugor rokonaink közvetlen szomszédságában — ugyancsak irdatlan kiterjedésű területen — élnek az északi szamojédok. Közülük a nyenyecek a legszámosabbak — huszonkilencezren vannak. Életmódjuk igen sokban egyezik a
vogul-osztják életformával, de ők elsősorban állandó vándorlással egybekötött
réntartásukról nevezetesek. A vadrén befogása, háziasítása, tenyésztése,
északra, majd délre ingázó nomád tartása tölti ki életüket. A rénszarvasnak
minden porcikáját felhasználják táplálkozásra, ruházkodásra vagy különféle
csonteszközök készítésére, útjaikon rén vontatta szán hordozza őket. Költészetükben — melyben jócskán akad közös vonás más arktikus és szibériai nép
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folklórjával — előkelő hely illeti meg a réneket. Vad, kegyetlen és a vérbosszú elvén alapuló egykori életüket tükröző epikus énekeik hősei réncsordákat nyertek vagy vesztettek csatáikban, asszonyszerző hadjárataikban, de a
rénszarvas és a réntartás kellékei jelentik például bőven termő találós kérdéseik körülíró motívumainak tárgyát is. Ami „tavalyi sátra helyébe újat állít",
azaz új agancsot növeszt az elhányt helyére, az csak a rénszarvas lehet. A laszszót, mely befogására szolgál, levegőben úszó féreggel, kígyóval azonosítják.
Hurokrésze a kiszemelt állathoz közeledve egyre szűkül, majd agancsára vagy
nyakára szorul. Rejtvényeikből meg lehetne rajzolni mindennapi életüket, tárgyaikat, nyomon követhető logikájuk is. A környező világot ők is állathasonlatok segítségével írják le, a föld és ég számukra egyforma nagyságú cobolyprém és hódprém, s két egyforma tavi hal a nap és a hold.
Szépirodalmuk alig több három évtizedesnél, és — érthető módon — Észak
fagyos talajában gyökerezik. Sámánról szól az első nyenyec dráma, a nomád
és a letelepedett életformák küzdelméről az első nyenyec kisregény. Leonyid
Lapcuj lírája állandó megidézése és újra felfedezése szülőföldjének. A tundra
téli hattyúfehérségével, tavaszi szőnyegének üdeségével, gúnárnyak alakú halmainak ívével nem tud betelni, s tökéletesen érthető hűségnyilatkozata: „Nem
tudnék máshol élni sohasem." A rénszarvas említése nélkül pedig szinte elképzelhetetlen a modern szibériai vers, költemények sora említi szeretettel, hálával mint az ember leghűbb társát, életének fenntartóját a kérlelhetetlen fagy
világában. Az esztétikailag'^is szép, nemes tartású és mozgású állat minden
bizonnyal az északi élet és művészet egyik szimbóluma is. Hogy egyébként
milyen a formás és jó járású rén, hogy ki az igazi pásztor, hogy milyen módon
és hangulatban pereg le a nyenyec réntenyésztők rénversennyel egybekötött
mozgalmas ünnepe, afelől érzékletesen és szakszerűen tájékoztat bennünket
Lapcuj megelevenítő erejű életképe.
Ma már a kihalt déli-szamojéd nyelvek közé tartozik a kamassz, melynek
beszélői még nem is olyan rég a Száján hegységből indultak nomád útjaikra.
A tőlük gyűjtött csekély szöveganyagban találjuk nyelvrokonaink költészetének egyik legcsodálatosabb, szívbemarkoló szépségű darabját, egy nép hattyúdalát, sírversét vagy halotti beszédét. Az 1914-ben lejegyzett sirámban a kamasszság utolsó képviselőinek egyike búcsúzkodik „nagy nemzetsége" nevében
is „messzemaradó fekete hegyeitől", „mélán magasodó fehér hegy ormaitól",
„árván hagyott tavaitól", a világtól és az élettől. A kamasszokhoz hasonlóan
több kis uráli nép érkezett el századunkban a „vándorút" végére, s nyelvük
felejtésével, feladásával az egykori merják, muromák, szajáni szamojédek után
a parányi baltikumi finn népek is a közvetlen nyelvi környezetükbe való beolvadás utolsó stációjához érkeztek.
A még ma sem tisztázott származású, de finnugor nyelvet beszélő lappok
harmincezres népe — igencsak széttagoltan — a vogulokkal, osztjákokkal, nyenyecekkel sok tekintetben hasonló körülmények között él. Nyelvrokonaink közül viszonylag velük foglalkozott legtöbbet a tudomány és az irodalom, Sajnovics is beszédükre fülelve állapította meg, hogy a „magyarok és lappok nyelve
ugyanaz". A gazdag lapp folklór genetikailag is több rétegű, mitológiájuk is
összetett. Az archaikus szövegek és a bennük megőrződött egykori világkép
mellett fel-feltünedeznek költészetükben újabbkori hatásokat mutató műfajok,
a keresztény hitvilág egyes motívumai is. Középkori himnuszokra, zsoltárokra
s ugyanakkor humanista költők verseire (pl. nagymértékben Balassi néhány
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•sorára) emlékeztet az „ének a naphoz", melyet a fél évre sötétbe boruló t á j
lakója intéz a „hegyeket aranyba borító", „földeket változó formákkal újító,
embereket is mindenkor vidító", éltető égitesthez. Keresztény hangulatot, a
sorsba való beletörődést áraszt — szemben az osztják könyörgés-sel — az
„ének a halálról". Kitűnő költő lehetett az énekszerző, az énekek bizonyos stilisztikai jegyeik alapján ugyanis inkább egyéni alkotásoknak, s nem közösség
^ által formált verseknek tűnnek. A gyűjtő, Halász Ignác, mindenesetre népköltészeti szövegként jegyezte le mindkét éneket a múlt század végén.
Bár a lapp írásbeliség nagyobb múltú, mint a föntebb tárgyalt népeké,
jiem vált számottevő irodalom alapjává. Tudunk ugyan néhány lapp íróról, de
ők egymástól elszigetelten éltek és dolgoztak, működésükből és műveikből nem
fejlődött irodalom, talán nem is voltak irodalomteremtő szándékaik. Alkotásaik
néprajzi, szociográfiai leírások vagy részletes és színes önéletrajzok számos
^egyedülálló megfigyeléssel a lappok életviteléről, folklórból merített adattal
múltjukról. Pedar Jalvi, az első finnországi lapp író kis versei egyszerű emberi
örömök és vágyak igénytelen formájú rímbe szedései, „lapp meséi és elbeszélései" az írástudó lapp gondos szövegezésű folklórlejegyzései honfitársai ajkáról.
A látható és a láthatatlan világ lényeinek (ez utóbbiak egy Gufittar nevű hiedelemlénynek alattvalói) harca több lapp mese témája. Ez a világ szereplőivel
együtt hamisítatlanul északi, a mesebeli harc, vetélkedés vagy feleségrablás
célja — vagy éppen jutalma — a rénszarvas, vagy esetleg egy fehér rénekből
álló nyáj megszerzése. Érdekes, hogy Jalvi és a többi lapp író művei is sokkal
közelebb állnak a folklórhoz, mint a fentebbi ténylegesen népi énekek.
Nyelvrokonságunk következő nagyobb csoportja is európai lakos már, a
Káma és a Volga és mellékfolyóik partjain található lakóterületük. A zűrjének,
a votjákok, a cseremiszek és a mordvinok létszámukban is lényegesen nagyobb
népek a szibériai finnugoroknál, a társadalmi, gazdasági szerveződésnek is magasabb fokára jutottak el, s jobb földrajzi, természeti adottságaik következtében életük is megalapozottabb. Az ősi halász, vadász, gyűjtögető életmód háttérbe szorult a földművelés mellett, amelyet immár évszázadok óta folytatnak,
s ebből következőleg kultúrájuk, mitológiájuk is életformájuknak, foglalkozásuknak megfelelően módosult. Műveltségükben elsősorban tatár és orosz hatások érvényesülnek, de az idegen befolyás sohasem veszélyeztette nemzeti nyelvük és hagyományaik létét. Az utóbbi ötven esztendőben a szovjetunióbeli
általános fellendülés egyik érthető következménye ugyan az orosz nyelv és
kultúra terjedése a nem orosz népek között, ez azonban az önálló nemzeti irodalmak fejlődését nem hátráltatja.
A zűrjének, a Komi ASZSZK lakói a velük lényegében egy nyelvet beszélő komi-permjákokkal együtt négyszázhetvenötezres lélekszámú népet alkotnak. Életrevalóságuk közmondásos, a forradalom előtt Észak legtalpraesettebb
kereskedői voltak, a nyenyecektől eltanult réntenyésztést is magasabb szinten
l űzik, mint mestereik. Zürjénekből nevelt misszionáriusok közreműködésével az
; orosz fejedelmek már a XIV. századtól keresztény hitre térítik őket, sőt zűrjén
° nyelvű egyházi írásbeliséget is teremtettek számukra. A kisebb finnugor népek
sorában a zűrjének között volt a legtöbb írástudó 1917 előtt. A többiénél korábbi civilizálódásuk következményeként folklórjukból számos régies elem
pusztult ki, mondakörük megcsappant, epikus énekeikben, meséikben számos
az orosz eredetű szöveg. Folklórjuk azonban így is igen sok nemzeti sajátságot
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•őriz, s magához hasonít más néptől kölcsönzött műfajokat is. Az asszimilálás
szép iskolapéldája az „Ének a rátarti lányról" című epikus ének, melyet a
nyenyecekkel (vagy régebbi nevükön: jurákokkal) együttélő északi komik a
nyenyecektől vettek át. Anyanyelvükre fordítya némiképp humanizálták a
nyers alapszöveget, s költőibb, balladisztikus hatású dallá alakították a nyenyec elbeszélőkölteményt. E különben énekelt szöveg eredete arról is felismerhető, hogy szereplői nyenyecek. A nősülni induló, de hoppon maradó jurák legény s a rátartiságát keservesen megfizető leány énekét 1966 őszén jegyezte fel
Vászolyi Erik a zűrjén folklór változatlan virágzásának bizonyítékaként.
A „zűrjén irodalom atyja" s egyben legjelentősebb alakja, Ivan Kuratov, a
múlt század harmadik negyedében élt. Korából és környezetéből kimagasló
"tragikus sorsú költő, akit csak több évtizeddel halála után fedezett fel és értett
meg népe. Művelt, sokoldalú, több nyelven beszélő lírikus, Goethét, Schillert,
Byront fordít anyanyelvére, melynek első tudós kutatói közé tartozik. Kitűnő
versek sorát írja a komi életről, embertípusokról. Megírja megrázó hatású sírversét is, mely vallomás is egyben: „Népem nem hallotta, ha szóltam, pedig ő
volt vágyam és sorsom." A demokratikus nézetei miatt meghurcolt, majd Tur.kesztánba száműzött költő azonban mégsem vált elesett, megtört gerincű emberré, forrón szeretett népét nem taszítja el magától, halála percében is bízik a
zürjénség sorsának majdani jobbrafordulásában s a maga költői feltámadásában. A „lágyan és tisztán zengő" zűrjén nyelv a huszadik században valóban
ú j erőre kap, ezt bizonyítják Mihail Lebegyev pergő ritmusú életképei, a nyelvtudósként is jól ismert, Petőfit és Adyt is fordító Hja Vasz hazafias versei,
Albert Vanyejevnek a nagy költő elődhöz írt tisztelgő és értő sorai, ill. kedves
gesztusa a zűrjén nyelv világszerte ismert magyar kutatója, Fokos Fuchs Dávid felé, Gennagyij Juskov anyját idéző költeménye és Tyima Veny remek
prózája, amely egy favágó munkáját felejthetetlen irodalmi élménnyé varázsolja.
A komi-permják irodalom tulajdonképpen a zűrjén irodalom részének tekinthető. A komi-permják írók kicsiny csoportja, a zűrjén fővárostól távol is,
Kuratov szellemében dolgozik, s irodalmi szintre emelt helyi nyelvjárásukon
több verseskötetet, antológiát és regényt jelentettek meg. Valerian Batalov
kisprózája a természetben élő, s a minden kis apró jelenségre reagáló író művészi felvételsorozata az Urálhoz közel eső Inyva-parti szülőföldjéről.
Az Udmurt ASZSZK 42 ezer km 2 -nyi területén él a hétszázezres lélekszámú vVotjákság. A zürjénekkel ellentétben befelé forduló, zárkózott népként
jellemezték őket az elmúlt századok utazói. Hagyományaikhoz körömszakadtáig
ragaszkodtak, vallási szokásaikkal még néhány évvel a forradalom után sem
hagytak fel. Egykori életmódjukról, foglalkozásaikról', nemzetségi tagolású társadalmukról, harcaikról számos mozzanatot őriz népi emlékezetük, eposzi jellegű hősmondáik, epikus énekeik „vitézi múltat" sejtetnek. Az egymással és a
•cseremiszekkel váltakozó szerencsével csatázó nemzetségfők mikor a tatár,
majd orosz túlerővel kerülnek szembe, gyengéknek bizonyultak. Sorozatos vereségeik következményeként kánok, később cárok rabságát sínylették a votjákok — hosszú évszázadokon át. A Kalmez folyó menti votják hősök bukását
viszont még fatális véletlenek, ill. félreértések sora idézi elő (az üzenetet félreértő ángy-asszony — azaz a báty özvegyen maradt felesége, akit az öcs köteles
nőül venni —, a pej ló, a láb alatt beszakadó híd); innen keltezhető történeti gyöíkerű közmondásuk is: „Három dolognak ne higgy a világon: asszonynak, ló:11

nak, csónaknak!" Rég tovaszállt időkre emlékeztetnek dalaik is, amelyek a n é p
történetét éppúgy végigkísérik, mint az egyénekét. Dalolni a votják is legalább
úgy szeret, mint bármely más finnugor nép. Lakodalmas dalaikban régi vadászdalok motívumai élnek, a^menyasszonyért egykor valóságos hadjáratot vezettek, máskor meg szinte vadhoz hasonlóan kellett becserkészniük a kiszemelt
leányt. Katonadalaik szomorúságát érthetővé teszi a huszonöt éves nehéz szolgálat a cári ármádiában. A vidámság sem idegen azonban tőlük, értenek a
huzakodáshoz, incselkedéshez, szellemesek és rejtvényszerűek erotikus dalaik,
akad köztük jó néhány artisztikusan szép darab is.
Az újabb votják irodalom is a népköltészetből sarjad. Asalcsi Oki, az első
votják költőnő versei a líra kis gyöngyei, egy finom és érzékeny női lélek
'megnyilatkozásai, amelyek népdal ihletésűek és — valódi alkotói kölcsönösség
„alapján — néhány év múltán népdallá lettek. A legszínesebb és legsokoldalúbb
votják költői egyéniség Gerd Kuzebaj, lírájában sikeresen egyezteti a népi tradíciókat az európai irodalmak vívmányaival, ezerfelé figyelve és fülelve népének minden gondját, baját, örömét érzékeli, formái változatosak és választékosak, nemesen patrióta, s meggyőző közéletiségű költészete a votják irodalom
legrangosabb teljesítménye. Gennagyij Kraszilnyikov prózája érett, kulturált,
mestersége titkait értő íróra vall. Mai ember, mai problémalátással, érzékenységgel, finom lélekrajz, gyengédség, apró jelenségek, gesztusok pontos rajza jellemzik elbeszéléseit és regényeit, amelyek általában falun játszódnak, s az ott
élő értelmiség helyzetét, közérzetét elemzik. A mában él a tegnap tudatával és
a holnap távlatait fürkészve a lírikus Flor Vásziljev is, akitől nem idegen a
filozófia, s akiben az intellektuális votják vers egyik első képviselőjét üdvözölhetjük. Tolla hegyén költészetté válik a hétköznapok bármely aprósága is,
közvetlen lényéről és emberségéről árulkodik minden sora — innen is érthető
nagy népszerűsége a votják fiatalok körében.
Az 1970-es népszámlálás hatszázezerben állapította meg a 23 ezer km 2 -es
Mari ASZSZK lakóinak, a cseremiszeknek a számát. (Ez az 1960-as adatokhozképest százezres népszaporulatot jelez.) Volga-parti nyelvrokonaink különféle
török népek szomszédságában élnek, s ez a körülmény kultúrájukban és n y e l vükben is erőteljesen jelentkezik. A magyarral együtt emlegetett egyező hajlású
dalaikban éppúgy a török hatás érvényesül, mint a cseremisz folklór és mitológia számos más vonatkozásában. Az évszázadok óta földművelést folytató nép
vallását, hiedelmeit egyébként teljesen foglalkozásához, adott életfeltételeihezigazította. Imádságaiknak nem a felsőbb lények költői szépségekben tobzódő
magasztalása, s nem a misztikum, hanem az emberi vágyak, reális kívánságok
részletes és következetes kifejtése kölcsönöz erőt. „Okos ész", „derék fiak",
„kövér barmok" végett fohászkodnak az évszakok isteneihez, azaz a t e r m é szethez, s a sorjázó kérések gyakran megragadó, szemléletes költői képekben,
körülírásokban fogalmazódnak meg, s az imából végezetül kibomlik előttünk
szorgosan munkálkodó, az ősi vadászathoz, halászathoz s a méhészethez is értő
vendégszerető, s a pohár fenekét is meg-megnézegető cseremiszek mindennapi
élete. Találékonyak és szellemesek ráolvasásaik, bűvöléseik is, néprajzilag és
pszichológiailag érdekes tartalmuk, színes nyelvezetük azokat a magyar apokriF
imákat idézik emlékezetünkbe, melyeknek létére, különlegességére csak napjainkban figyeltek fel a tudósok és az előadóművészek is.
Paraszti sorból való a cseremisz írók túlnyomó többsége, újabb irodalmuk:
is egészében népi gyökerű. Első s egyben legjelentősebb írójuk, Szergej Csa:12

vajn lírai, drámai és prózai műveit egyaránt a folklór ihlette, a cseremiszség
sorsa, múltja, jelene foglalkoztatta egész életében. „Egyetlen bűnöm lehet, hogy
nagyon szerettem a népemet" — mondotta nem sokkal halála előtt a burzsoanacionalizmussal megvádolt, és 1937-ben elhurcolt költő, aki a XX. kongresszus
után teljes rehabilitációban részesült. Dalbetétekkel színesített egyfelvonásos
allegorikus mesejátéka az „élet vizé"-ről szóló cseremisz monda feldolgozása,
amely népének múltbeli hanyatlására keres és talál magyarázatot. Az egykor
független, erős, ellenségein (medve; Hideglelés; az alvilág ura, a Keremet; a
"lovon háttal ülő boszorkányfélék, az ovdák) győzelmeskedő marik az összeszövetkező ellenség gonoszsága következtében elvesztik a varázsos hatású élet
vizét, s attól kezdve sorsuk rosszra fordul. A cseremisz költők idősebb nemzedékének tagja G. Mikaj is. Forradalmat köszöntő, lelkes hangulatú verse a
"hattyú allegória révén Gorkij viharmadarára s Ady pávájára emlékeztet. Valentyin Kolumb viszont napjaink lírikusa, morális, esztétikai és filozófiai kérdések egyaránt érdeklik, költészetében már a gondolatiság dominál, egyes sorai
Jevtusenko és Voznyeszenszkij hatását sejtetik.
A moksákra és erzákra tagolódó mordvinok lélekszámukat tekintve a magyarok és a finnek után következnek, számuk egy és negyed millió. Nemcsak a
IMordvin ASZSZK 26 ezer km 2 -nyi területén élnek, hanem szűkebb hazájuktól
távol is erősen szétszóródva, hagyományaikhoz és nyelvükhöz ezért kevésbé
"kötődnek, mint a többi finnugor nép. Falvaikban mindamellett igen gazdag és
"változatos folklóranyagot jegyeztek le a gyűjtők. Népköltészetüknek vannak
-egészen kiemelkedő szépségű és jelentőségű alkotásai is, nevezetesen a történeti epikus énekek és balladák, Kőmíves Kelemennénk több részletében hű
megfelelője mellett bizonyára néhány más balladájukban is rábukkanhatunk
párhuzamokra. A mordvin balladák általában epikusabbak, kevésbé drámaiak
mint a mieink, de a részletesség költői becsüket mit sem csorbítja. Az apa helyett bevonuló, fiúnak öltöző leány története nem csak kerekdedségével, hiteles
alakjaival és helyzeteivel fog meg, hanem kitűnő korrajzával, az egykori mordvin falu szokásainak hű leírásával is. A szülői házat elhagyó gyermek, a férjliez menő leány és a bevonuló legény búcsúja, búcsúztatása valóságos ceremónia, sírnak a távozók, sírnak a honmaradók, s e siratok szövege igen közel áll
^egymáshoz, és rokonságban van._a_környező--népek, hasonló alkalmakra szerzett
siratóival is. JA. „leány-katona" története egyébként valamilyen fokon — pl.
"Lözös forrásból való párhuzamos átvételként — kétségtelenül összekapcsolható
a. Semptei névtelen által 1570-ben „horvátról fordított" „Az Béla királyrul való
•és az Bankó leányáról szép história" című verses elbeszélésünkkel.
A művek számát tekintve ma gazdagnak mondható mordvin irodalom viszonylag lassan bontakozott ki, nemzeti karaktere bizonytalanabb mint nyelvxokonságunk más tagjainak irodalmáé. A népi alapok és előzmények hiánya,
"bizonyos tradíciók mellőzése jellegtelenséget és színtelenséget eredményezett, s
a kivételek száma bizony csekély. Jeszenyin barátja volt Dmitrij Morszkoj, aki
a moszkvai közönség soraiban is sikert aratott jól eltalált zsánerképeivel, a
"hazai táj, emberek és szokások megidézésével, s a mordvin múltról írt orosz
nyelvű elbeszélő költeményeivel. Nagy kár, hogy pályáját megtörte a személyi
kultusz, s így nem játszhatott szerepet a mordvin irodalom alakításában. Alekszandr Maikin politikus költő, lírája a „magánélet és a közélet egységének"
megvalósítása, s ő még képes tartalommal is megtölteni ezerszer hallott és elismételt tételeket. Az oroszul író S. Jegorov szép versét hagyománytisztelet és
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a művészi élmény kiváltotta hódolat ihlette. A világszerte ismert mordvin,
szobrász, Erza emlékét idézi, s néhány sorban az alkotó géniusz művészetének,
természetéről is találó sorokat ír. A mordvin költők és írók csak nehezen szabadulnak a negyvenes évek szovjet-orosz költészetének rég túlhaladott témáitól, sémává merevült fordulataitól, úgy tűnik, népüket és hagyományaikban,
rejlő lehetőségeiket még nem fedezték fel.
A finnugor népek között az észtek és a finnek jutottak el — a magyarok
mellett — a társadalmi, gazdasági szervezettség legmagasabb lépcsőjére, az.
államalapító nemzet fokára, s módjukban állt a nemzeti kultúra tudatos és
teljes kifejlesztése is.
A történelem folyamán számtalanszor megtizedelt, napjainkban mintegy
milliónyi észt nép költészete a dal és a szépség szeretetéről tanúskodik. Életük
minden eseményéből dal fakadt, a dalról valóságos népi ars poeticát alakítottak ki, a dalnak szinte csodatevő hatalmat tulajdonítanak. Dalaik epikusabb jellegűek mint a magyar vagy cseremisz dalok, egy-egy képet teljesebben megrajzolnak, s újabb és újabb vonások hozzáfűzésével teszik kerekké, egésszé.
A dal nagy ünnepei ma is lázba hozzák az Észt SZSZK népét, amely ú j a b b
irodalmára is éppoly büszke lehet, mint a hagyományosra, a szóbelire. Költőik
között meglepően sok a nő. Az észt hazafias líra első nagy alakja, Lidia
Koidula és a XX. századi észt költészet legnagyobb alakja, Marié Under mellett a Petőfit egészen magas szinten tolmácsoló Ellen Niit és az egyre nagyobb
feltűnést keltő Linda Ruut nevét említeném csak ezúttal, akik a kortárs észt
líra reprezentánsai. Az élvonalbeli költők közé tartozik a Madách-fordító J a a n
Kross is. Költészetük filozofikus jellegű, verseik igen kulturált, sokat töprengő,
sokfelé látó költőkre vallanak. Megszabadultak a nyelvi és formai béklyóktól,
a maguk és népük sorsát az emberiség sorsának részeként szemlélve modern
költeményeket írnak merész asszociációkkal, váltásokkal, egzotikus képekkel és
banális fordulatokkal. A korábbi évek nehézveretű, nagy formátumú, realista
prózája helyébe napjainkban mozgékonyabb, a cselekményt háttérbe szorító,
ízig-vérig modern szemléletű, kis formákban megszólaló próza lépett. A fiatal
észt írók közül Arvo Válton kelti a legnagyobb érdeklődést, immár Észtország
határain túl is. Többjelentésű „zöld hátizsákos ember"-e a megszokásra és
paragrafusokra berendezkedett világ tehetetlenségére villant rá. A gondolatokat ébresztő, helyenként metszően szatirikus elbeszélés gogoli, kaffkai, bulgakovi emlékképeket kelt az olvasóban.
Végezetül még elmondható, hogy Kalevipoeg népe arányszámához viszonyítva a világon a legtöbb könyvet kiadó és a legtöbb könyvet elolvasó nép.
Karjala daltermő földjén, a Karéi-Finn ASZSZK végtelen erdői közt szétszóródva egyre csökkenő számban ma mintegy másfél százezernyi karjalai-finn
kezdi felejteni lassan az archaikus dalokat, meséket abból a gazdag folklórkincsből, amelyből a Kalevala is lett. Gyűjtenivaló azonban bőven akad még
falvaikban, halásztelepüléseiken. Több száz feljegyzett közmondásuk nemcsak
gazdag tapasztalatokon alapuló életbölcsességet, elmés, talpraesett tanácsokat
tartalmaz, hanem apró adatok hosszú sorát is, melyből megismerhető a mindennapi betevő falatért igen keményen megdolgozó északi ember, és fény derül
gondolkodásmódjára, erkölcsi értékrendjére, valamint életének eseményeire,
tárgyaira is. Ö aztán igazán tudja, hogy „jó szerszámmal a kéz is erősebb",
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aminthogy az a megállapítása sem véletlen, hogy az „embert a feje, a farkast:
a lába élteti".
A karjalai-finnék írásos irodalma nem helyi nyelvjárásukon jött létre, hanem emigráns finn írók tevékenységének eredményeként finn nyelven. A finn.
és a szovjet-orosz irodalom erős hatása alatt tulajdonképpen még nem talált.,
rá önmagára. Az idősebb nemzedék költészetében a reflexiók uralkodnak, alapformájuk a dal, a sematizmus iskoláját kijárt középkorúak írásaiban még m i n dig a politikum dominál, de már elerőtlenedve, a fiatalok között pedig még.
egyelőre nem tűnt fel kiugró, erős tehetség. A karjalai-finn irodalom csúcsát,
egyelőre a romantikus-népies hangvételű Helo Lea lírája jelenti.
Az „ezer tó hazáját", Finnországot a Kalevala révén ismerte és szerette
meg a világ. Noha a közel ötmilliós finn nép hírét azóta írói, tudósai és művészei is tovább öregbítették, s százhúsz év óta milliókra növekedett a f i n n
folklórból feljegyzett sorok száma, az érdeklődés homlokterében ma is a Lönnrot összeállította több mint 22 ezer soros népeposz áll. A Kalevalát megjelenéseóta újra és újra lefordították idegen nyelvekre, könyvtárnyi a róla szóló irodalom, s mi több — éppen nálunk — dramatizálására is sikerrel vállalkoztak.
Űgy tűnik, Vikár szenzációs fordítása felett is kezd eljárni az idő, s legalábbkét ú j magyar Kalevala-átültetés munkálatairól lehetne beszámolni. Képes
Géza mellett a nemrég tragikus körülmények között elhunyt erdélyi Nagy K á l mán vállalkozott a roppant munkára. A dal születése, a dalra készülődés, a
dalolás módja, a dalos jellemzése, lelkiállapotának érzékeltetése — ez a t a r talma az eposz híres Előhangjának, melynek kedvességét, játékosságát, pergő •
ritmusát és hamisítatlan finn miliőjét nem győzzük csodálni.
A Kalevala a finn nemzeti művelődés alapja, a finn nemzeti mozgalom
serkentője lett, a finn irodalom, képzőművészet, zene és tudomány ihletőjének,,
forrásának bizonyult. A finn nyelvű szépirodalom, amely éppen száz esztendeje •
Kivivel lépett ki a világba, s Aho, Linnankoski, E. Leino, Sillanpáá, majd ú j a b ban Linna és Waltari révén korábban megszerzett pozícióit tovább erősítette,,
napjainkban már messze jár az ősi runóktól. Minden újra fogékony, kísérletező
kedvű, kötött formáktól és hagyományos témáktól elforduló költőkké és írókká.-,
váltak Váinámöinen késő utódai, s a kantele agg énekesére csak annyiban
emlékeztetnek, hogy dalolni éppúgy szeretnek, s vele együtt mélységesen hu- manisták. Néha szabadszájúan szókimondóak, máskor túlságosan elvontak, nemidegen tőlük a szatíra, sem a groteszk, de mindig a lényeget keresik, s filozofikus hajlamukkal gondolkodásra késztetik olvasójukat. Csak néhányuk röpkebemutatására adottak a lehetőségek. Uuno Kailas a kortárs finn költők egyik
példaképe, a modern finn líra nagy alakjai közé tartozik, feledhetetlen sorokat,
írt az elmúlásról. A magyar lírát kitűnően ismerő és tolmácsoló Toivo Lyy
mestere a klasszikus és a szabad formáknak is. Anna-Maija Raittila sokat:
utazó, színekre és tájakra figyelő költő, az ú j magyar líra szerelmese. Juhani
Peltonen, aki még harmincéves sincs, máris befutott költőként is, íróként is,.,
drámaíróként is. Elbeszélései őszinteségükkel lepnek meg, érzelmi, morális,
szociális és világnézeti bizonytalanságot fednek fel, s bizonyos rossz életérzést:
fejeznek ki keresetlenül, eszköztelenül.
Áttekintésem éppen csak vázlat, s az itt következő válogatás is csupánízelítő nyelvrokonaink irodalmáról és irodalmából. Az uráli irodalmak teljes,
felmérésére, kiterjedésének és mélységének érzékeltetésére nem hogy ez a kis15=.

írás, de testes monográfia sem vállalkozhat, mivel előtanulmányok sora hiányKik a feldolgozáshoz. Az irodalmak nagy gazdagsága jelentősen nehezbítette a
válogatást, amelybe eleve nem kerülhetett bele terjedelmesebb epikus mű vagy
dráma.
Nem állt módomban, hogy a bevezetésben minden ismeretlen névnél elidőzzek, s nem állhattam meg a nehezebben érthető részletek, célzások kifejtése céljából sem. Mindez szakcikkek feladata. Bízom abban, hogy az olvasót a
szövegkörnyezet és az adott mű körülményeinek ismerete eligazítja a homályosabb helyeken.
Az ismertetésben és a válogatásban is arra törekedtem, hogy inkább a kevésbé ismert rokonok irodalmáról essék több szó, de a kerek kép megalkotása
végett az észtek és a finnek sem hiányozhattak a bemutatásból. Az egyes irodalmak képviseleti aránya tehát nem értékítélet, hisz az észt és a finn irodalomról szűkös kereteink között érdemben nem is lehet beszélni, ugyanakkor a
fiatalabb irodalmak szemügyrevétele kevesebb fáradsággal jár (hiszen pl. a
vogul, osztják, nyenyec írókat akár kezünkön is megszámolhatjuk). A művek
'közé sem teszek egyenlőségjelet már csak azért sem, mivel az irodalom fejlődési folyamatának különböző fokozatain jöttek létre (ld. az osztják, a cseremisz
és a finn irodalom alkotásait). Nyelvrokonaink irodalmában most csak egy
?közös motívumra figyelmeztetnék: valamennyi uráli nép szereti a dalt, a dalolást, s magáról a dalról is dalol. Hisznek a szó erejében, s az ősi szó szeretete,
megőrzése őket is megőrizte, fenntartotta Észak zord viszonyai és a történelem
viszontagságai közepette.
A legújabb gyűjtések azt bizonyítják, hogy a népköltészet felett nem lehet
meghúzni a vészharangot, nyelvrokonaink többségénél még ma is lehet találni
kihaltnak vagy nem létezőnek hitt műfajokat, s egy-egy eldugottabb tájon
nemcsak az öregek, a fiatalok is tudnak még mesélni, dalolni. Veszély csak az
elhaló nyelveket, a környezetükbe olvadó népek költészetét fenyegeti. A vótok
nyelvének legjobb ismerője, Paul Ariste írja: „Versenyt futok a vótul tudókkal. Majd elválik,. melyikünk bírja tovább. Vajon én hagyom-e abba a vót
nyelvi anyag gyűjtését, vagy kihalnak előbb azok, akiktől még gyűjteni
l e h e t n e . . . Amíg él a vót nyelv, addig eljutunk általa az egykori vót világba . . . "
Az uráli nyelvek többsége azonban élve él, s nemcsak a folklórban, hanem
leírt formában, szépirodalmi művekben is. Az irodalmak megteremtőinek, az
úttörőknek nem volt könnyű dolguk, ezért mielőtt ítéletet mondunk róluk,
fontoljuk meg Csavajn szavait: „írásaimban találhatnak kivetnivalót, de mikor
olvassák, ne feledjék, én indítottam útnak a cseremisz irodalmat." 30, 50, 100,
200 éves irodalmakról van szó, amelyek mindegyike — fiatalságához viszonyítva — máris magasra jutott, s hagyományaira támaszkodva, de széttekintve
. a világba is, még magasabbra hághat.
Mindannyiuknak adósai vagyunk. Sajnos, kevéssé szívleltük meg Lönnrot
•száz éve elhangzott figyelmeztetését egy magyar barátjához:
1 És te ne mondd otthon, hogy vad barbárok a
p Emberek élnek fenn, távoli Északon is

finnek,

s ezért, ha a finneké nem is, de a többi nyelvrokonok sorsa a mellőzés maradt.
..Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika népeit és irodalmait hovatovább jobban ismerjük, mint azokét, akikhez legtöbb közünk van. Mi ez? Arisztokratizmus?
.A „halzsírszagú atyafiság" elutasítása? Kapaszkodás a fényesebb vélt rokonok:16

hoz (pl. újfent és megint a sumérokhoz)? Kozmopolitizmus? Félelem a nacionalizmus könnyen felhangzó vádjától? Mindez szerepet játszhatott az érdektelenségben, a fanyalgásban, a hallgatásban, a számunkra sokat mondó kultúrák feltárásának elmulasztásában, s irodalmuk elhanyagolásában. Régi és mai
tudósok gyűjtéseiből, nyelvészek és költők közös munkájával kezdjük a törlesztést, melyben részt vállalt Bede Anna, Bereczki Gábor, Fehérvári Győző,
Gombár Endre, Hajdú Péter, Honti László, Képes Géza, Kálmán Béla, H. Kiss
Judit, D. Mátai Mária, Rab Zsuzsa, Rédei Károly, Schmidt Éva, Veress Miklós.
Az egy-egy nép irodalmából közölt válogatás előbb mindenütt a népköltészeti anyagot adja és ezt követik a műköltői alkotások.
DOMOKOS PÉTER

S z e r k e s z t ő s é g ü n k itt k ö s z ö n i m e g D o m o k o s P é t e r m u n k á j á t , m e l l y e l e f o l y ó i r a t s z á m u n k
összeállítását segítette. D o m o k o s Péter a Hajdú Péter professzor vezette szegedi f i n n u g o r tanszék t u d o m á n y o s k u t a t ó j a , ö r ö m m e l a d t u n k h e l y t n y e l v r o k o n a i n k i r o d a l m á n a k b e m u t a t á s á r a , m e r t
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k i s u g á r z á s á t is b i z o n y í t j a . K i t e k i n t é s e i n k b e n e z i u á n a s z o m s z é d n é p e k n e m z e t i i r o d a l m a m e l lett f i g y e l m e t f o r d í t u n k m a j d n y e l v r o k o n a i n k i r o d a l m á r a is.
2 Tiszatáj
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