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Ajánlás

A nemzetközi finnugor mozgalom a harmadik évezred elején ismét jelentős állomásához
érkezett. 2000. december 11-14. között Helsinki lesz a IlL Finnugor Világkongrsszus házi-
gazdája, azaz a mintegy 25 milliós finnugor világ fővárosa. A viszonylag rövid szervezett
múltra visszatekintő nemzetközi finnugor mozgalom jelentős teljesítményeket tudhat maga
mögött, és ez a múlt alapot adhat a mozgalom 21. századi felzárkóztatásához és eredményei-
nek kibontakoztatásához.

Ahhoz, hogy egy olyan politikai, tudományos, kulturális, oktatási, gazdasági, környezet-
védelmi és ifjúsági kérdésekkel foglalkozó mozgalom, amelynek nyílt célja a több ezer éves
hagyományok megőrzése, rendszerezése és életben tartása, sikeres leg~en, és a résztvevők
saját érdekeiknek megfelelő eredményeket tudjanak felmutatni, szükség van a múlt feldolgo-
zására és összefoglalására. A "Nyelvrokonaink" címü könyv ezt a feladatot vállalta, és lett az
1996-ban megjelent Finnugorok világa című kötet átdolgozott, bővített kiadása.

A .Nyelvrokonaink" hét tartalmi fejezetben kíván a vállalt feladatokkal megbirkózni.
A történelmi részben áttekintettilk az uráli őshaza kutatásának történetét, valamint az

oroszországi finnugor és szamojéd népek, illetve az önálló állarnisággal rendelkező magya-
rok, finnek és észtek történetét a kezdetektől a 20. század végéig.

A nyelvészeti fejezetben a hagyományos csoportosításban sorra vettük a balti finn nyel-
vek mellett a volgaiakat, a permieket, az ugor és a szamojéd nyelveket.

Az irodalmakat tárgyaló fejezetben avatott szerzőink megpróbálták nyomon követni és
értékelni az egyes nemzetek, népek, népcsoportok ismertebb, illetve kevésbé ismert irodalmi
alkotásait, rámutatva arra, hogy ezek a művek miként járultak hozzá az emberiség kultúr-
kincséhez.

Könyvünk további négy fejezete elsősorban a finnugrisztika gyakorlati művelőinek és
felhasználóinak szól. Az elmúlt évtizedben fellendülésnek indult finnugor mozgalom, többek
között a négy évenként megtartott finnugor világkongresszusok és a velük közvetett vagy
közvetlen kapcsolatban lévő egyéb rendezvények, események, dokumentumok ismertetése
fontos és hasznos lehet mindazoknak, akik nem csupán az évszámokra, hanem az elfogadott
dokumentumokra és a finnugor mozgalom fontosabb elemeire is kíváncsiak. A fejezetben
természetesen kiemelt figyelmet kapnak az oroszországi dokumentumok, hiszen a finnugor
népek többsége az Oroszországi Föderáció területén él és képez nemzeti, etnikai kisebbséget.
További sorsuk, helyzetük függ az oroszországi törvényhozás és általában az orosz föderáció
politikai, gazdasági és társadalmi helyzetének alakulásáról.

A statisztikai és demográfiai fejezet a 2001-ben esedékes népszámlálást megelőző adatok
alapján készült. A Ill. Finnugor Világkongresszusta megjelenő statisztikai zsebkönyv* min-
den bizonnyal ennél bővebb adatokat fog majd tartalmazni, és a népszámlálás feldolgozott
adatainak birtokában legkésőbb 2003-2005. között még pontosabban fogunk tudni tájéko-
zódni a finnugorok világában bekövetkezett demográfiai változásokról.

• Végleges címét a könyv nyomdába adásakor még nem ismertük.
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A finnugor világ jelentősebb kutatóinak széles körű felsorolásával - tisztában léve a tel-
jesség elérhetetlenségévei - azt szerettük volna, hogy az érdeklődők legalább a legfontosab-
bakrói kaphassanak alapinformációt. Tulajdonképpen ugyanilyen, szinte lehetetlen vállalko-
zásnak ígérkezett az uralisztika válogatott szakirodaimának bibliográfiáját összeállítani.
Mindazonáltal itt is a tájékozódás megkönnyítése lebegett szemünk előtt. Ezúttal is elnézést
kérünk mindazoktól, akiknek művei nem szándékosságból esetleg kimaradtak.

Az uráli népek himnuszai, zászlói és címerei fejezet többnyire gyakorlati célokat szolgál,
Ezek a szimbólumok az oroszországi finnugor népek esetében összetartozásuk, nemzeti ön-
azonosságuk kifejezésére, erősítésére szolgálnak, ugyanis korábban ilyenekkel nem rendel-
keztek. A különböző - és remélhetőleg egyre gyakoribb - finnugor rendezvények, a finnugor
világban immár rendszeresen megtartott októberi rokonsági napok lebonyolításakor igen
hasznos lehet, ha kéznél van egy címer, egy zászló képe, miként az illető nemzetek himnu-
szainak kottái. Az általunk közölt egyszerű zongoraátiratok csupán arra alkalmasak, hogya
melódiát szükség esetén a legegyszerűbb körülmények között is reprodukálni lehessen.

Korábbi könyvünk tapasztalatai alapján igyekeztünk a rendelkezésünkre álló képanyagot
felfrissíteni, és olyan jellegzetes képeket kiválogatni, amelyek a tárgyalt ismereteket még
plasztikusabbá teszik.

Szerzőink legjobb tudásukat adták az egyes fejezetek elkészítéséhez. Ugyanakkor a
könyv használata során bizonyára több olvasónak lesznek észrevételei, pontosításai. Minden
javító szándékú megjegyzést, kiegészítést örömmel fogadunk, és azokat alkalmasint beépít-
jük egy későbbi kiadásba.

A főszerkesztő ezúttal szeretne köszönetet mondani mindenek előtt a kötet szerzőinek
(akik közül még az első kiadás előtt eltávozott közülünk Nagy József és nemrégiben pedig
Bartha Antal professzor), továbbá a kiadónak és a szerkesztésben részt vevő munkatársaink-
nak azért az önfeláldozó és eredményes munkáért, amelyet a könyvelkészítéséhez és megje-
lentetéséhez nyújtottak. Közülük is szeretném kiemelni Klima Lászlót, Szíj Enikőt a tartalmi,
Luksikné Skita Juditot és Bankó Ágnest a technikai szerkesztésben végzett munkájukért, Wolf
Péter zeneszerzőt pedig a zenei átirat és a kották elkészítéséért.

A Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Bizottságát és Rubovszky Éva elnök asz-
szonyt azért illeti köszönet, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették a kiadvány megjele-
nését. Végül, de nem utolsósorban Volodarszkaja Olgának mondok köszönetet, aki avatott,
lelkiismeretes és szakmai hozzáértéssel végzett munkájával járult hozzá a könyv orosz nyel-
vű kiadásához.

Sok sikert kívánva a finn ugor mozgalom valamennyi résztvevőjének, a problémáink iránt
érdeklődőknek és a mozgalom támogatóinak, a jövendő tudósoknak, kutatóknak, valamint
közös ügyünk lelkes zászló- és fáklyavivőinek a szerkesztő megkülönböztetett tisztelettel és
szeretettel teszi le a "Nyelvrokonaink" című könyvet az olvasók asztalára.

Dr. Nanovfszky György
nagykövet

a Finnugor Világkongresszus Konzultatív
Bizottságának alelnöke
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Előszó

Immár a kettes számjeggyel kezdjük a friss dátumokat, új évezred küszöbére érkeztünk. Mil-
liónyi fejtegetés, megállapítás lát napvilágot, aligha létezik olyan tudományszak, még kevés-
bé sajtóközlemény, amely ne töprengene, sajnálkozna, jósolgatna e természetes számnöveke-
dés kapcsán. Ezt a látványos ürügyet persze a finnugor-urali világ, "nyelvrokonaink világa"
sem hagyhatja szó és reagálás nélkül.

A nyelvek számának alakulásáról, a népek, nemzetek, nemzetiségek napjainkban is for-
dulatos sorsáról, az emberiség perspektíváiról, Földünk és földrészeink közeli jövőjéről, ki-
számíthatatlan változásairól az áttekinthetetlenül burjánzóvá és zavarossá vált betűrengeteg-
ben lehetetlenség megbízhatóan, megnyugtatóan tájékozódni. Ezért is egyre fontosabb a tu-
domány megbecsülése, eredményeinek számbavétele, érvényesítése.

Könyvünk, a Nyelvrokonaink (amely második, javított és bővített kiadása A finnugorok
világának) - kissé nagyralátónak, hivalkodónak tűnhetett fel egyesek előtt. Mert mi az, hogy
világ? A maximum 25 milliós lélekszámú finnugorság, a 20, még élőnek (beszéltnek) mond-
ható finnugor nyelvvel valójában csak piciny töredéke a 6 milliárd fős emberiségnek: lélek-
szám tekintetében mindössze 4 ezreléke. A nyelvek vonatkozását illetően pedig (ha az összes
nyelvek számát kb. 3000-nek vesszük) legfeljebb 6,6 ezreléke. Ha így nézzük az adatokat,
akkor ez a világ voltaképpen csak egy kis sziget. Oe nem singgel mérjük az embert, még
kevésbé különféle társulásaikat, s a nyelveknek sem értékmérője beszélöik létszáma. A finn-
ugorság számarányát messze meghaladóan jelentősebb Glóbuszunkon, az egyetemes törté-
nelemben, kultúrában és a feltárt, le írt nyelvek sorában, mint a szerény tört ezrelékek. A
földkerekségen ma beszélt nyelvek túlnyomó többsége teljesen feldolgozatlan, csoportba
besorolatlan; a különféle népek, törzsek múltja, műveltsége egyelőre teljesen feltáratlan, ku-
tatójuk sem akadt még - szemben a kicsiny uráli-finnugor családdal, nyelvrokonaink kom-
pakt tömbjével, amely még kihalt, illetve asszimilálódott tagjairól (pl. a merjákról,
muromákról, matorokról, kamasszokról) is konkrét adatok sorát mutathatja fel.

Mi hát akkor a baj nyelvrokonaink világával? Csak annyi, hogy jó és rossz, pozitívum és
negatívum egyaránt rejlik a megemlített tények rnögött, A finnugorság világszerte ismert
képviselői: Magyarország, Finnország, Észtország tényleges szereplői a históriának, műve-
lődéstörténetnek, 2000-et követően már mindhárman az EU tagjai lesznek. A többi kis finn-
ugor nép (a lappok kivételével) viszont oroszföldi nemzetiség, legtöbbjüknek a nevét sem
ismeri a világ. Még nagyobb gond, hogy családunk tagjai ez ideig egymást is alig ismerték,
ismerik, az egymás iránt tanúsított érdeklődés ezért is bizonyult mérsékeltnek. Sajnos, érvé-
nyes ez a megállapítás a három önálló államiságú finnugor nemzetre is. A tájékozatlanság és
az idegenkedés okát nem olyan nehéz megtalálni s részben megmagyarázni sem. A finnugor
nyelvek rokonsága igen régi keletű (legalább 6000 éves), az egymástól történt teljes - továb-
bi kapcsolatok nélküli - elszakadás viszont több mint 5000 éven át tartott, Az ismételt egy-
másra találás pedig nem több mint 250 éve történt meg. Akkor is csupán tudósok, főként
nyelvtudósok között. Ők viszont igen kevéssé tudták megosztani közösségükkel a felfedezés
örömét, s ilyképp a népek legtöbbje (főként a költők, értelmiségiek) még a Holdon is a ma-
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gyarok rokonságát keresték, s megtalálni vélték. El is hatalmasodtak ezért az áltudományos
nézetek, s csak ma is tartó nagy küzdelem árán lehet apránként meggyőzni a finnugor társa-
dalmakat nyelvi összetartozásukról. Rendkívül nehéz elfogadtatni olykor egy-egy magyar
orvossal, finn jogásszal pl. azt a tényt, hogy az osztjákok nyelvrokonok, hogy népköltészetük
esztétikailag, tartalmilag is kincs, hogy napjainkban már jelentős tudósaik, költőik is figyel-
met érdemelnek.

Persze a "kis" rokonok is elcsodálkoztak, amikor értesültek rangos európai atyafiságuk-
ról, amikor megjelentek köreikben a magyar, finn, észt tudósok, néprajzosok, filmesek. Is-
merkedési vágyuk, örömük reményekkel kapcsolódva évről évre növekvő.

Az évezredforduló éveiben a családi kapcsolatok már szerencsésebben alakultak. Sikerült
némiképp tágítani a nyelvrokonsággal szimpatizálók táborát, s noha továbbra is meghatározó
fontosságúak a tudományos kontaktusok (a nyelvészek, néprajzosok, irodalmárok, történé-
szek sokasodó rendezvényei váltott színhelyeken), mindannyian felismertük a szélesebb tár-
sadalmi bázison alapuló, az élet több területére kiterjedö érintkezések nagy jelentőségét.
Előtérbe került a politika, a gazdaság, az egészség megóvása, a környezetvédelem ügye s a
felismerés: a nagy nemzetközi szervezetekben együttműködve jobban érvényesíthetők a ki-
sebbek jogai, elvárásai is.

lIyképp a nem is olyan régen még szinte "zártkörű klubként" működő finnugrisztika már
kiléphetett a világ elé, bemutatkozhatott; nyelvrokonaink pedig gazdag kultúrájukkal, színes
múltjukkal átköltözhettek s átköltözhetnek a szakkönyvekből, egyetemi tankönyvekből a
széles nyilvánosság elé - miként e kiadványban is.

Kötetünkben az orosz nevek átírásánál az akadémiai szabályzat szerint jártunk el. A földrajzi
nevek esetében az Oroszországon belüli autonómia valamilyen formáit élvező területi egysé-
gek, köztársaságok nevének minden elemét nagybetűvel írtuk. Szintén nagybetűvel írtuk az
adminisztratív egységet jelölő Terület (oblaszty) szót, hogy rnegkülönböztessük a magyar
'terület' köznévtől. A mari (cseremisz) állam elnevezésére a Mari EI Köztársaság alakot vá-
lasztottuk, tudván ugyan, hogy mariul Marij El-ként írandó, de nem akartuk a marij szó át-
vételével a Magyarországon használt elnevezések számát szaporítani. A tanulmányokban az
uráli népek önelnevezéseit használtuk minden olyan esetben, amikor a népek külső elnevezé-
se és önelnevezése eltér (pl. udmurt-votják, manysi-vogul). A karjalai/karél változatok közül
a karja/ait használjuk, kivétel a Karél Köztársaság mint hivatalos elnevezés. Az inkerik és az
izsórok közötti különbséget, valamint a mindkét etnikai csoport lakhelyéül szolgáló
Ingermanland földrajzi meghatározását a történelmi fejezetben tárgyaljuk. A különböző
nemzetközi finnugor szervezeteket esetenként az orosz elnevezésükből alakult mozaikszóval
említjük, ahogy az a finnugor világban általánosan elterjedt.

Domokos Péter
egyetemi tanár

Az ELTE Finnugor Tanszékének vezetője
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AZ URÁLI NÉPEK SZÁRMAZÁSA

Az uráli őshaza kutatásának története

Őstörténet-kutatásunkban két őshaza keresése megkülönböztetett fontosságú: egyrészt a ma-
gyar őshazáé, ahol a már különvált magyarság önálló élete megkezdődött, másrészt pedig az
uráli őshazáé, ahol kialakult, majd felbomlott az uráli népesség nyelvi, kulturális és gazdasá-
gi egysége.

A 18. századból Sajnovics Jánostól szálmazik az a gondolat, hogy a lappok, a finnek és a
magyarok ugyanannak az ősnépnek a leszármazottai, és ahol ez az ősnép élt, ott van a közös
őshaza. Az uráli őshaza helyét kezdetben nyelvészeti módszerekkel kívánták meghatározni.

Az uráli őshaza első kutatói

A múlt században számtalan elképzelés született, Eurázsia különböző helyein keresték az
uráli nyelveket beszélő népek közös őshazáját. A század közepén és második felében sok
híve volt a belső-ázsiai őshaza elméletének. Az észt Wiedemann és a finn Castrén - egy-
mástól teljesen függetlenül - arra a következtetésre jutott, hogy az uráli és az altaji nyelv-
család közös eredetű, s ezért feltételezték, hogy ez a két ősnépesség valamikor a régmúltban
egymás közelében élt Ázsia szívében. Castrén Belső-Ázsiában, az Altaj- és a Szaján-hegység
vidékén - ott, ahol a szibériai nagy folyók, az Ob, az Irtis és a Jenyiszej erednek - finnugor
eredetű földrajzi neveket is találni vélt elmélete alátámasztására. Földrajzinév-magyarázatait
nem fogadták el, és az urál-altaji nyelvrokonság is bizonyíthatatlan feltételezés maradt. Sőt,
a kutatók számára egyelőre az sem bizonyos, hogy az altaji nyelvcsalád három csoportja, a
török, a mongol és a mandzsu-tunguz nyelvek egymás közeli rokonai lennének.

Nyelvészeti paleontológia

Az őshazakutatásban fontos előrelépést jelentett, hogya múlt század második felében kidol-
gozták a nyelvészeti paleontológia módszerét, amelynek lényege a következő: ha az uráli
nyelvcsalád napjainkban beszélt nyelvei ben (például a magyarban, a finnben, a mordvinban
stb.) valamely állatnak vagy növénynek az egységes uráli alapnyelvből származó neve van,
akkor feltehető, hogy az uráli őshaza vidékén az adott állat vagy növény őshonos volt. Vagy-
is, ahol ezek az állatok és növények előfordulnak, ott kereshető az uráli népek őshazája.

A módszert először Köppen oroszországi tudós használta. Ö a finnugor és az indoeurópai
népek közös öshazáját próbálta meghatározni. Abból indult ki, hogy a méz és a méh közös
eredetű szó a finnugor és az indoeurópai nyelvekben. Történelmi, földrajzi adatok alapján
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észrevette, hogy a közös öshaza szempontjából számba vehető ázsiai területeken régebben
nem ismerték a méhet. Írásos adat van például arról, hogy Szibériába az első méhcsaládot a
18. században vitte be egy orosz katonatiszt. Ezek után Köppen figyelme a finnugorok által
lakott európai erdőövezet felé terelődött, ahol régóta nagy hagyományai vannak az erdei
méhészetnek. Ezt ősi hagyományként értékelve, Köppen a Volga és a Káma összefolyásának
vidékére helyezte a finnugorok és az indoeurópaiak közös öshazáját,

Ez az elmélet több szempontból is tévesnek bizonyult. Ráadásul azt is sikerült bebizo-
nyítani, hogy Szibériában a házi méh betelepítése előtt már régóta őshonos volt a poszméh,
vagyis a dongó, amelynek mézét gyűjtötték, tehát a méz és a méh szavak nem feltétlenül kö-
tődnek az Urál hegységtől nyugatra lévő területekhez.

Po/lenelemzés

László Gyula 1961-ben megjelent Ostörténetünk legkorábbi szakaszai círnű munkája fontos
módszertani előrelépést hozott az őshazakutatásban. László Gyula arra hívta fel a figyelmet,
hogy a hosszabb-rövidebb időtartamú hőmérséklet-ingadozások hatására változhattak az
életfeltételek, emiatt pedig változhattak a különféle növények és állatok által elfoglalt terület
határai is. E változások pollenelemzéssel nyomon követhetök, mivel a pollen (a virágpor)
sokáig megőrződik a talajrétegekben. (A pollenekkel foglalkozó tudományág a palynológia.)

László Gyula az oroszországi pollenelemzések eredményei alapján arra a megállapításra
jutott, hogy az uráli öshazát az eddig vizsgált területekről hozzánk közelebb eső helyen kell
keresni, mivel az Urál hegység két oldalán a középső kőkor (mezolit) és az újkőkor (neolit)
idején annyira hideg volt, hogy akkor az a terület emberek tartós letelepedésére nem volt
alkalmas. László Gyula azáltal is új színt hozott a kutatásba, hogy a régészet és az antropoló-
gia eredményeit a nyelvi adatokkal egyenrangúan kezelte az uráli őshaza meghatározásakor.
Elmélete szerint az uráli népek őshazája a mai Lengyelország területétől a balti államokon át
az Oroszország európai részét nagyjából felező Oka folyóig terjedt. Úgy vélte, hogya mai
uráli népek őse az ezen terület nyugati részén őshonos középsö kőkori szvidéri kultúra (a név
Swidry lengyel falu nevéből származik) népessége volt.

Hajdú Péter bírálva a fenti elméletet, rámutatott László Gyula érvelésének gyenge pont-
jaira és nyelvészeti tárgyú tévedéseire. A pollenelemzés azonban bevonult az őshazakutatás-
ba, sannak segítségével maga Hajdú Péter is új elméletet dolgozott ki.

Először is újra elővette azokat az uráli alapszókincshez tartozó szavakat, amelyek fel-
használhatók a nyelvészeti paleontológiára alapozott őshaza-meghatározásban. Az állatneve-
ket figyelmen kívül hagyta, és a növénynevek közül is csak mintegy tízet sorolt az alapnyelvi
eredetűek közé: hetet az uráli alapnyelvi korszakból származtatott, hármat pedig, amelyek-
nek nincsenek szamojéd megfeleléseik, a finnugor korszakból. Az őshaza helyének meghatá-
rozásához felhasznált növénynevek (mind fák nevei, megtalálható köztük a szibériai tajga
összes jellegzetes fenyőféléje. valamint néhány igénytelen fafaj: nyárfa, nyírfa stb.) egyaránt
jellemzöek a szibériai tajgára és az európai lornboserdő-övezetre.

Az uráli őshaza helyének meghatározásában - Hajdú szerint - kulcsszerepe van a szilfá-
nak. Elnevezése a finnugor nyelvekben közös eredetű. A virágpormaradványok elemzése
szerint a Kr. e. évezredekben a szilfa területe Európában keleti irányba terjedt. Elérte az Urál
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hegység északi részét is a Pecsora folyó felső vidékén. Ugyanerre a területre terjedtek át a
nyugat-szibériai tajga felől azok a tűlevelű fák is, amelyek neve a mai uráli nyelvekben közös
eredetű. Hajdú Péter úgy vélte, az uráli őshazát ott találhat juk meg, ahol ezek a fák viszony-
lag kis területen egymás közelében föllelhetők. A Kr. e. 6--4. évezredben Nyugat-
Szibériában, illetve az Urál hegység északnyugati részén ezek a fák előfordulhattak együtt,
ezért az uráli alapnépesség hazáját szerinte ott kell keresnünk.

Hajdú Péter őshaza-meghatározása a hatvanas-hetvenes években nagy elismerést váltott
ki. A magyarországi nyelvészek körében a kilencvenes évek elejéig teljesen elfogadott volt.
Megbecsüléséhez az is hozzájáruIt, hogy lényegében egybevág a régészet eredményeivel. A
Szovjetunióban szintén a hatvanas-hetvenes években alakult ki az a vélemény, hogy az Urál
hegység két oldalán található újkőkori Urál-kámai régészeti kultúra az uráli alapnépesség
emléke. Úgy vélték, hogy az uráli egység az Urál-kámai kultúrából a korabronzkorban ki-
alakuló voloszovói kultúra nyugatra vándorlása révén kezdett felbomlani, s akkor kerültek a
balti finn népek elődei mai lakóhelyükre. A régészek legvalószínűbbnek azt tartják, hogy ez
a Kr. e. 3. évezred elején következett be. Az Urál és Káma vidéki régészeti kultúrák szerepé-
ről az uráli népek etnogenezisében Fodor István Í11 Vereeke híres útján címü könyvében.

Finn és észt kutatások

Az őshaza finn és észt kutatói más nyomon indultak el. Nyelvi adatok helyett a baltikumi és
finnországi régészeti leletek felhasználásával azt próbálták meghatározni, hogy mikor és
honnan települtek be a balti finn népek elődei mai lakóhelyükre. Elfogadták azt a feltétele-
zést, hogy a balti finnek elődei kelet felől vándoroltak be, de úgy vélték, hogy ez már a kö-
zépső kőkor végén - az újkőkor elején megtörtént, tehát korábban, mint ahogy azt a nyelvé-
szeti paleontológiára alapozó kutatók vélték. Finnországban olyan elképzelés is született,
amely az eurázsiai erdőövezetet a BaltikumtóI Nyugat-Szibériáig az uráli népek őshazájának
tartotta.

Új irányok

Az utóbbi években több új figyelemre méltó elképzelés született, az uráli őshaza kutatása
megélénkült. Magyarországon Veres Péter ismertette a legújabb virágporelemzések eredmé-
nyeit, amelyekből kiderült, hogya Hajdú Péter őshazaelméletében oly fontos szilfa az Urál
hegység déli részein is fennmaradt az utolsó eljegesedés idején bizonyos kedvezőbb éghaj-
latú területeken (az ún. refugiumokban). Ennek figyelembevételével Veres Péter úgy véli,
hogy az uráli őshaza délebbre terült el, mint azt Hajdú Péter korábban feltételezte. Vélemé-
nye szerint az uráli őshaza területére dél felől érkeztek azok az embercsoportok, amelyek az
uráli őshaza kultúráját és az uráli alapnyelvet létrehozták.

17



Klima Lászlo

Az elmúlt egy-két évben Finnországban komoly őstörténeti vita bontakozott ki. Milton
Nufiez, Kalevi Wiik és Kyösti Julku új nézetet fogalmaztak meg. Véleményük szerint a fin-
nek és a lappok elődei Skandinávia első betelepítői voltak, jóval korábban érkeztek mai la-
kóhelyükre, és nem is a Volga-Káma vidékéről, mint ahogy azt a finn tudományban általáno-
san elfogadott nézet hirdeti. Az utolsó eljegesedést követően megkezdődött a jég fokozatos
visszahúzódása, és a Kr. e 13-11. évezredben a mai Németország és Dánia felől egyes em-
bercsoportok észak felé vándoroltak Norvégia atlanti-óceáni partvidékén, ahol a legészakab-
bi területeket kb. Kr. e. 9000-ben érték el. Nem sokkal ezután az orosz síkság nyugati része
felől betelepülők indultak meg a mai Finnország területe felé, Kr. e. SOOO-igfokozatosan
benépesítették Finnország déli részét, továbbhatoltak észak felé, és Kr. e. 7500 körül érintke-
zésbe kerültek a norvég partvidék legészakibb részeire vándorolt közösségekkel. Az új el-
mélet hívei szerint ezen események következtében kerültek a finnek és a lappok mai lakó-
helyükre. Ezekről a népmozgásokról a régészek már korábban is tudtak. A régészeti leletek
azonban nem beszélnek, így nehéz dönteni arról, hogy ezek a korai bevándorlók az indoeu-
rópaiakhoz, vagy a finnugorokhoz tartoztak-e.

Makkay János Az indoeurópai népek őstörténete című munkájában úgy vélte, hogya
Finnországtói Nyugat-Szibériáig tartó, ma erdővel borított terület benépesülése a Kr. e. 10-7.
évezredtől indult meg. A jéghatár északra húzódását követő vándorlásnak két iránya volt, az
egyik a mai Ukrajna felől, a másik a Volga alsó folyásától indult ki. Ez a vándorlás Kr. e.
4000 táján már befejezödött. Az ukrajnai területek, a Dnyeper alsó folyása felől vándorlók
útja egyenes volt aBaltikum és Skandinávia felé, míg az Alsó-Volga felől a népesség az
elöbb említett vándorlási iránnyal párhuzamosan északabbra jutott, és onnan fordult Finnor-
szág és Skandinávia felé.

Az új nézetek még nem szilárdultak meg, jelentős vita zajlik körülöttük. Annyi bizonyo-
san állítható, hogy amint az Urál vidéki őshazát valló hagyományos elképzelés nem tudta
teljes bizonyossággal meghatározni, hogy miként történt ebből az őshazából a kirajzás nyu-
gati irányba, úgy az új finn elképzelés nem tud választ adni a keleti finnugorok őshazájának
kérdésére. Kombinálva az új finn és magyar elméleteket, talán arra gondolhatunk, hogya
jéghatár északra húzódását követő népesség egyszerre szállta meg az eurázsiai erdőövezet
Baltikumtói Nyugat-Szibériáig tartó részét, és ezt a széles sávot tarthatjuk az uráli őshazá-
nak. Ez sem tekinthető azonban végleges eredménynek. Az elkövetkező időszak igen moz-
galmas lesz az őshazakutatásban, még érdekes új nézetek, elméletek várhatók.

(Klima Lászlo)
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Az uráli népek őshazája és őstörténete

Az uráli (finn ugor és szamojéd) nyelvekben lévő nagyszámú szókincsbeli és nyelvtani egye-
zés kétségkívül arra utal, hogy e népek távoli elődei valaha egymás közelében éltek, s nagy-
jából egy nyelvet vagy igen közeli nyelvjárásokat beszéltek. A nyelvtörténeti vizsgálatok azt
is vitathatatlanná tették, hogy ez az "együttélés" igen régi időkben lehetett, feltehetően a
mezolitikum (átmeneti kőkor) és a neolitikum (újkőkor) időszakában. A kutatók a 18. század
vége óta igyekeznek lokalizálni azt a területet (vagy "őshazát"), ahol az uráli ősnép élhetett.
A különböző elméletek számos ilyen őshazát jelöltek meg a Szaján-hegységtől Közép-
Lengyelországig és Skandináviáig. Jelenleg az a felfogás ítélhető a legvalószínűbbnek, amely
Hajdú Péter nyelvtörténeti és V. N. Csernyecov régészeti úton kialakított elképzelésének
kombinációján alapul. Eszerint a késői mezolitikum és a korai neolitikum időszakában
(nagyjából a Kr. e. 6--4. évezredben) az uráliak ősei az Urál hegységtől keletre és nyugatra
elterülő vidékeken éltek, a kelet-európai és nyugat-szibériai erdős övezetben. (Az Ob-Irtis és
Káma vidéken.)

E felfogást a nyelvtörténeti, embertani és régészeti adatok egyaránt támogatják. A nyu-
gat-szibériai régészeti emlékanyag nem a keletebbi szibériai területek emlékeivel mutat ha-
sonlóságot, hanem az Uráltól nyugatra fekvő területekéveI. Az Urál keleti oldalán lévő szik-
larajzok számos jele megtalálható az egykori lakosság agyagedényeinek díszítőmotívumai
közt, ez utóbbiak pedig a ma is ezen a vidéken élő obi-ugorok népművészetében. Az egykori
uráli népes ség embertani alkata közbülső helyet foglalt el az europid és a mongolid rassztí-
pus között, s ezeket az ősi vonásokat ma leginkább a manysik (vogulok) körében figyelhetjük
meg. Mindez arra utal, hogy a szakirodalomban használatos .uráli ösnép" és "uráli ősnyelv"
fogalma nem csupán tudományos rekonstrukció, mint egyes kutatók vélik, hanem jóval több
annál: egykor valóban létezett ilyen uráli ősnépesség.

Jóval kevésbé valószínű az a napjainkban eléggé divatos felfogás, amelynek értelmében
az uráliak ősei az őskőkorban (paleolitikumban) óriási területeken (Skandináviától Nyugat-
Szibériáig) szétszóródva éltek Eurázsia északi övezetében, s ők alkották e vidékek első né-
pességét a jégtakaró visszahúzódása után. A paleolitikumban ugyanis a vándorló, kis vadász-
közösségek még nem alkothattak állandó, azonos nyelven beszélő etnikai közösségeket, ilye-
nek csak akkor jöhettek létre, amikor egy-egy területen viszonylag nagyszámú, állandóan
megtelepült lakosság élt, amelynek egyes közösségei közt folyamatos nyelvi és kulturális kom-
munikáció alakult ki. Ez az időszak e területeken, legkorábban a mezolitikum korszaka volt.

Az uráli nyelvi egység valószínű leg már a neolitikum korai időszakában felbomlott (talán
a Kr. e. 4. évezredben), amikor a finnugorok és a szamojédok ősei közötti nyelvi kapcsolatok
erősen meglazultak. A finnugor egység minden bizonnyal a neolitikum késői szakaszán, vagy
a bronzkor kezdetén ~ a Kr. e. 2000 körüli évszázadokban ~ bomlott fel. Ebben az időszak-
ban az ugorok (a mai obi-ugorok és magyarok ősei) az Uráltól keletre éltek, a finnségiek
pedig a kelet-európai erdővidéket népesítették be az Uráltól egészen a BaltikumtóI nem
messze eső területekig. Ez idő tájt a finnugor nyelvet beszélő népcsoportok a kelet-európai
erdőövezetben jelentősen kiterjesztették nyugati irányban szállásterületeik határát. Minden
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bizonnyal zömmel finnugor nyelvü lehetett a voloszovói rnüveltség lakossága a Középsö- és
Felső-Volga vidékén a Kr. e. 2500 és 1500 közötti időben.

A finnugorság korai történetében igen jelentős szerepet játszottak a nyelvi és kulturális
kapcsolatok a szomszédos népekkel, amelyek nyomait e nyelvek máig megőrizték. Innen
tudjuk, hogy szomszédaik e korszakban az indeeurópai nyelvcsalád népei voltak és szoros
kapcsolatban álltak a paleoszibériai népek (jukagirok, ketek) őseivel is. Kr. e. 2000 és 1000
között (a bronzkorban) különösen fontos szerepet kaptak a finnugor népek életében a tőlük
délebbre élő népcsoportokkal való kölcsönhatások. A kelet-európai és nyugat-szibériai
steppéken ebben az időben indoeurópai (minden bizonnyal ősiráni) nyelvű földművelő és
főként állattartó népcsoportok éltek, akik ismerték a fém előállításának fortélyait is. A velük
való kapcsolatok révén terjedt el ekkor a finnugorság körében a termelőgazdálkodás
(földművelés és állattartás), továbbá a fémművesség ismerete. Erre utal az is, hogya finn-
ugor nyelvek többségében a háziállatok és a fémek nevei zömmel ősiráni eredetűek.

Az Ob-Irtis-Isim vidékén élő ugorság déli szomszédságában a Kr. e. 17-16. században
kialakult szintastai régészeti kultúra ősiráni nyelvű lakossága (a mai Cseljabinszk körzeté-
ben) valóságos városi civilizációt hozott létre. Városias jellegű településeik voltak, bonyolult
szerkezetű építményekkel, elhunytjaik mellé a faszerkezetü sirkarnrákba kétkerekű harci sze-
kereket helyeztek a felszerszámozott igás lovakkal egyetemben. Az északi szomszédságukban
élő ugor népcsoportok az ö révükön sajátították el a termelőgazdálkodást és a szekerezést.
Ezt igazolja, hogy a magyar tehén, tej, nemez, szekér szavak ősiráni eredetűek, a ló, nyereg,
fék (= zabla) szavak, valamint a 'rnásodfű ló' és 'harrnadfü ló' (= két- ill. hároméves csikó)
kifejezések megfelelői megvannak a manysik (vogulok) és hantik (osztjákok) nyelvében is.
Az ugorok többsége ekkoriban nem az északi tajga övezetében, hanem az erdővidék déli
részén és a ligetes steppe sávjában élt. A Kr. e. 2. évezred közepén az Omszk és Tomszk
közötti területeken alakult ki az ún. szejma-turbinói típusú fej lett színvonalú bronzmüvesség,
amelynek termékei hamarosan elterjedtek a kelet-európai finnugorság által lakott terület nagy
részén is.

A termelőgazdálkodás és a fémmüvesség széles körben elterjedt a bronzkorban a kelet-
európai finnugorság körében is, kivéve az északi területek lakosságát. Itt a bronzkor végén és
a vaskor elején olyan régészeti kultúrák alakulnak ki, amelyek népességében a balti, volgai
és kámai finnugorok elődeit sejthetjük, s az anyagi kultúra hagyományai egészen a középkori
egyes finnugor népekig követhetők.

A kora vaskori ananyjinói régészeti műveltség (Kr. e. 8-3. sz.) népessége nagy valószí-
nűséggel a mai udmurtok és komik őseivel azonosítható. Innen nyugatra a Volga jobb partján
elterülő gorogyeci müveltség népességéből alakultak ki később a mordvinok és a muromák,
ez utóbbiak emlékét ma már csak Murom városának neve őrzi. A marik (cseremiszek) kiala-
kulásában a gorogyeci lakosságon kívül a Vjatka-vidéki - ananyjinói eredetű - népességének
volt döntő szerepe. A Felső-Volga és a Baltikum vidékén az ún. textildíszes kerámia kultú-
rájanak népességében sejthetjük a balti finnek és a későbbiekben az orosz lakosságba beol-
vadt rnerják és mescserek őseit.

A balti finn népek nyugati csoportjának (finnek, észtek, lívek) kultúrájában igen jelentős
nyomokat hagyott a szomszédos balti ak és germánok hatása. A két finn törzsi csoport (suomi
és harne) valamikor a vaskorban telepszik meg a mai Finnország déli részén. A 7-9. század-
tól a balti finnek keleti csoportja (izsórok, vótok, vepszék, karjalaiak) a keleti szlávok északi
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néptörzsévei kerül egyre szorosabb kapcsolatba, a novgorodi szlovénekkel. Az északról ide
költöző normannok is közvetlen szomszédaikká válnak. A középkori Novgorod lakosságá-
nak egy részét is ők alkották. Az itt előkerült nyírfakéregre rótt szövegek közt balti finn
nyelvű is akad. Az orosz nyelvüvé vált Novgorod a balti finnek egyre nagyobb területeit
vonta ellenőrzése alá, s az itt élő finnugor eredetű lakosság jelentős részét asszimilálta.

A Felső- és Középső-Volga vidékén élő volgai finnugor népek területét a 9-10. század-
ban érte el a szláv terjeszkedés. A merják, mescserek, muromák, mordvinok és cseremiszek
neve gyakotta szerepel a korai orosz évkönyvekben. Régészeti emlékanyaguk is azt bizo-
nyítja, hogy az itt élő finnugorok társadalmának fejlettsége ekkoriban jutott el az államalko-
tás küszöbére, fegyveres csapataik részt vettek a kijevi állam megalakulásával kapcsolatos
harcokban. Önálló államszervezete azonban egyiknek sem alakult ki, területük az orosz ál-
lam, illetve az orosz fejedelemségek fennhatósága alá került. Az orosz hódítás a pravoszláv
egyház és az asszimiláció terjedésével járt együtt. A merják és mescserek teljesen orosz
nyelvűvé váltak a középkorban. Ugyancsak eltűntek az Oka folyó mellett élő muromák, csu-
pán a volgai finnugorok két keletebbre élő csoportja, a mordvinok és a marik őrizték meg ősi
nyelvüket és rnűveltségüket.

A Volga és a Káma egybeszakadásának vidékén a 8. században egy jelentős létszámú tö-
rök nyelvű népesség, a délről ide húzódó volgai bolgárok telepedtek meg, akik 922-ben ala-
pítottak itt muzulmán államot, s országuk egészen a 13. századi mongol hódításig állott fenn.
Évszázadokon át ők voltak a kárnai finnugorok (udmurtok és komik) déli szomszédai, nyelvi
és kulturális hatásuk azonban a marik és mordvinok körében is érvényesü It. A kornik igen
korán kapcsolatba kerültek a novgorodiakkal, akikkel élénk kereskedelmet folytattak.

A Nyugat-Szibériában élő ugorság a vaskorban (a Kr. e. 8. századot követően) a steppe-
vidéket lakó iráni nyelvü szarrnaták északi szomszédságában élt. Ebben az időben terjedt el
az eurázsiai steppevidéken az újfajta vándorló-legeltető pásztorkcdás, más néven a nomadiz-
mus. Erre az életmódra tértek át a délebbre élő ugor csoportok is. Valószínű, hogy az új gaz-
dálkodási rnód következtében vált önálló etnikummá (néppé) egyik csoportjuk, az ősmagyar-
ság, amely áttért a mozgékonyabb, nomád életmódra. Valószinűleg az ősmagyarság és né-
hány más ugor csoport hagyatékát láthatjuk az Irtis-Isim-vidéki vaskori szargatkai kultúrá-
ban. A nagy nomád népvándorlások következtében, időszámításunk kezdete után jelentősen
átalakult az eurázsiai steppe etnikai arculata. A 3-4. században a hunok által megindított
nagy népmozgás hozott először nagy létszámú belső-ázsiai eredetű török nyelvű népcsopor-
tokat a nyugat-szibériai és kelet-európai steppékre. A 6. sz. közepén kialakult belső-ázsiai
Türk Birodalom újabb nagy népmozgást váltott ki. Az ősmagyarság is ekkor kényszerült
elhagyni nyugat-szibériai szálláshelyét, s költözött a Volga és az Urál közti területre, ahol az
ő hagyatékuknak vélhetjük a kusnarenkovói kultúra emlékeit. Velük nagyjából egy időben
más, délebbi ugor csoportok is nyugati vándorútra keltek, s a Káma folyó vidékén telepedtek
meg. (A későbbi obi-ugorok más csoportjai még a vaskorban északabbra vándoroltak az Ob
alsó szakaszának vidékére.)

Az ősmagyarság jelentős (nagyobbik) része a 8. század közepe körül hagyta el baskíriai
hazáját, valószínüleg a délről ide költöző volgai bolgárok nyomására. A Don-Donyec-
Azovi-tenger vidékére költöztek, a kazár kaganátus területére. Innen 850 körül nyugatabbra,
a Dnyeper és Dnyeszter közti Etelközbe tették át szálláshelyüket, majd 895-ben foglalták el
végleges hazájukat, a Kárpát-rnedencét.
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Az obi-ugorok ősei a korai középkorban még óriási területeken éltek. Az Urál nyugati
oldalára húzódott csoportjaik (amelyek a vogulok ősei voltak) a Káma, Vicsegda és mellék-
folyói mentén éltek, ahol egészen a 17-18. századig kimutathatók, nyomaikat helynevek so-
kasága őrzi. Ekkorra azonban kénytelenek voltak az Urál keleti oldalára költözni. Az Irtis vi-
dékén és a barabai steppe északi sávjában élő ugorokat pedig a török nyelvű népek asszírni-
lálták, a 6-13. század közötti időszakban a barabai és irtisi tatárok közé olvadtak be. Az új-
korban az obi-ugorság szállásterülete tehát kizárólag a nyugat-szibériai tajga és tundra öve-
zetére korlátozódott, ahol korábbi életmódjuk szükségszerüen teljesen átalakult. Régi élet-
módjuk és kultúrájuk emlékét mára csupán gazdag folklórjuk és hitviláguk őrizte meg; ezek
tanúskodnak egykori lótartó múltjukról. Hitviláguk és díszltőmüvészetük megőrizte ősi kap-
csolataik nyomait is a déli iráni nyelvű népekkel.

Mai ismereteink szerint a szamojédok ősei, különválásukat követően az ugorságtól kelet-
re éltek a nyugat-szibériai erdős és tajga övezetben. Egyes csoportjaik minden bizonnyal a
bronzkor végén és a korai vaskorban húzódtak csupán dél-délkeleti irányba az Ob felső sza-
kaszának vidékére és a Szajan-hegységbe. (Ma már nem látszik igazolhatónak az a korábbi
feltevés, hogya szamojédok ősei még a neolitikumban a Szaján-Altaj vidékére költöztek
volna, s később innen vándoroltak északra és nyugatra.) A szajáni szamojédok már a törté-
neti időkben veszítették el nyelvüket és asszimilálódtak. (Legtovább - a hetvenes évekig - a
kamasszok nyelve élt.) A déli szamojédok (a szölkupok ősei) kapcsolatba kerültek a délebbi
iráni, majd török nyelvü népekkel, akiknek műveltségi hatása jelentős szerepet játszott éle-
tükben. Az északi szarnojéd népek életében igen fontos mozzanat volt, hogy körükben a vas-
korban elteijedt a réntartás (nyenyecek, enyecek, nganaszanok). Ezen életmód következmé-
nye, hogya nyenyecek lakóterülete hatalmas távolságokra terjedt ki Szibériától Skandinávi-
áig.

Az uráli népek ősi történelme jól példázza, hogy e népek valaha jóval nagyobb területet
népesítettek be rnint manapság, később jelentős csoportjaik asszimilálódtak. Uráli népek és
nyelvek tűntek le a történelem színpadáról, egyes népek létszáma pedig jelentéktelenné zsu-
gorodott. Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésük a régi korokban lépést tartott az em-
lített eurázsiai régiók általános fej lödésével. Később az erősebb szomszédok nyomására volt
kénytelen több finnugor nép is a zord északi vidékekre költözni (obi-ugorok), ahol fejlődé-
sük megrekedt, majd degradálódott. A 19. századi kutatók már ebben az állapotban találták
őket, s ebből gyakran azt a téves következtetést vonták le, hogy e népek "ősi állapotukat"
őrizték meg. A magyar kutatók közül például többen vélték úgy, hogy az obi-ugorok az ősi
ugor kor állapotát őrizték meg, s ezért több kísérletet tettek arra, hogy beigazolják: a ma-
gyarság soha sem élhetett ilyen körülmények között, tehát eredetileg nem ugor, hanem török
eredetű nép lehet, amely csupán nyelvét vette át az obi-ugoroktól. Az őstörténeti vizsgálatok
ma már e kérdés felvetését is megfosztották jogaiapjuktóI. Az egyes finnugor népek fej lődé-
sét az adott földrajzi régi óban kialakult etnikai és hatalmi szituáció határozta meg. Ezzel
magyarázható, hogy közülük a történelem folyamán csupán három nép (a magyar, a finn és
az észt) hozhatott létre önálló államot. E zömében kis létszámúvá zsugorodott népek azonban
rendkívül gazdag kulturális örökséggel rendelkeznek, még a néhány ezer főt számlálók is. E
rendkívül sok ősi elemet őrzö műveltség így valóságos gyöngyszeme az egyetemes emberi
kultúrának.

(Fodor István)
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Az uráli és magyar őshaza meghatározása
a legújabb adatok fényében

Jóllehet a mézelő méh igencsak kis állat, ennek ellenére éppen egy évszázadon át elég nagy
problémát okozott a finnugorok kiindulási területének meghatározásában; olyannyira, hogy
egyebek között ezen kis rovar miatt került sor a magyar tudományosságban - ha csak időle-
gesen is - a marrizmus áltudományos "elméletének" elterjesztésére, ami újabban megint
megjelent. Molnár Erik ugyanis, aki intenzíven foglalkozott a finnugor és magyar etnogene-
zis kutatásával, azért tette éles bírálat tárgyává a nyelvészeti paleontológia módszerét, mert
ez a koncepció a mézelő méh spontán elterjedési körzetéből kizárta nemcsak az Uráion túli
vidéket, hanem Közép-Ázsiát is, amely területek érintkezési pontjában, az Altaj hegység
környékére szerette volna ő maga rokon népeink öshazáját helyezni.

A kutatók többsége ugyanis hazánkban és külföldön egyaránt, immár több mint száz éve
- beleértve ebbe a legújabb munkákat is - olyan őshaza-koncepció mellett foglalt állást,
amely szerint a finnugor népek legrégebbi közös szállásterülete Európában volt. Ennek
megfelelően a finnugor őshazát az Urál hegységtől nyugatra, a Közép-Volga szélesebb kör-
nyékére, a Káma és a Belaja vagy az Oka folyók vidékére lokalizálták. E máig népszerű ös-
hazafel fogásnak a kialakításában alapvető szerepe volt Köppen (1833-1907) orosz földrajz-
tudósnak, aki elsőként alkalmazta konzekvensen a finnugrisztikában az életföldrajzi mód-
szert, és ezen belül a híres mézelőméh-érvet, amely a legújabb munkákig fö argurnentummá
vált az őshazakutatásban. Érdekes, hogy nem az 1886-ban írt alapvető monográfiájának
anyagát ismerte meg a nemzetközi és a hazai tudományos közvélemény, hanem az ennek
mondanivalóját röviden, ráadásul torzított formában ismertető német nyelvű tanulmányát,
amelyet néhány évvel később adott ki külföldön (1890).

Köppen, aki máig ható módon elsőként foglalkozott a finnugor őshaza területének meg-
határozásával, a vadon élő mézelö méh szibériai elterjedését W. Radloff 1884-ben kiadott
műve nyomán viszonylag késői időre datálta; az orosz telepesek kaptáros méhészkedésének a
18. század vége felé az Altaj hegység közelében való meghonosodásával hozta közvetlen
összefüggésbe. Ennek következtében a mézelő méhnek az Uráltól keletre, azaz Nyugat-
Szibériában való őshonosságát Köppen nyomán - Linnus, Hamalainen, Zichy István és Fo-
dor István kivételével - minden kutató egészen mostanáig kategorikusan cáfolta, még azok
is, mint például Y. N. Csernyecov (1905-1970), akik Szibéria nyugati részén keresték a finn-
ugorok legősibb szállásterülerét. Múlt század végi munkájában Köppen azt hangsúlyozta,
hogy az Urál hegységtől keletre eső szibériai területeken - akárcsak Turkesztánban - a va-
don élő mézelő méhet az ott élő őshonos népek az oroszok betelepülése előtt állítólag egyál-
talán nem ismerhették. Mivel pedig a finnugor népeknek kétségtelenül közös elnevezésük
van nemcsak a mézre, hanem a méhre is, így szerinte az öshaza területét az életföldrajz
alapján nem lehet Észak-Ázsiában (az Altaj környékén) feltételezni, hanem inkább Kelet-
Európába kell lokalizálni, mégpedig a vadon élő mézelő méh általa feltételezett spontán el-
terjedési körzetén belül, az Urál hegységtől nyugatra, nevezetesen a Közép-Volga szélesebb
környékén. E hagyományos és széleskörűen elterjedt Köppen-féle hipotézis a vadon élő rné-
zelő méh múltbeli, vagyis a 18. század vége előtti állítólagos hiánya miatt Nyugat-Szibériá-
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ban megalapozatlanul kizárta az UráIon túli területeket a finnugor őshaza feltételezett hely-
színei közül, akarva-akaratlanul zsákutcába juttatva a kutatást. A külföldi tudósok, beleértve
Linnust és Hamalainent is, nem fértek hozzá Köppen orosz nyelvű 1886-ban kiadott monog-
ráfiájához. Munkácsi Bernát kivételével azonban ezt senki sem volt hajlandó elismerni, ami
egy sor félreértésre vezetett.

Szeretnénk felhívni a figyelmet néhány, az őshaza meghatározása szempontjából fontos
körülményre, amely mostanáig teljesen ismeretlen volt a kutatás előtt. Nemrég ugyanis kide-
rült, hogya lombos erdő egyik fontos refugiuma éppen az Urál hegységben volt, és nem a
Kárpátokból került a szil, a hárs, a tölgy a Volga-Káma vidékére, sőt Nyugat-Szibériába,
ahogyan azt László Gyula, Róna- Tas András, Somogyi Sándor és mások feltételezték. Az
utóbbi időben előkerült. de részben már Köppen munkájának megírása előtt is publikált,
azonban általa és követői által következetesen negligált adatok, de különösen az újabb
palynológiai elemzések alapján felül kellett vizsgálnunk a vadon élő mézelö rnéh spontán
elterjedési körzete keleti határára vonatkozó, eddig téves feltevését, és ezzel kapcsolatban a
finnugor, sőt uráli, ugor és magyar őshazára vonatkozó lokalizációs kísérleteket. Egyre több
helyről van értesülésünk ugyanis a 18. század vége előttről a nyugat-szibériai vad rnézelö
rnéhekröl, méghozzá nemcsak a délibb részekröl. Más szóval, az erdei méhészetet ezek
alapján Szibériában nemcsak az Altaj hegység környékén adatolhatjuk. Ennek ősiségét
Hamalainen és Linnus ugyan bizonyították, bár a vadon élő mézelő méh nyugat-szibériai
elterjedését tévesen csak az Altaj környékére korlátozták (Novokuznyeckig). Valójában az
AltajtóI jóval északabbra, az Urálon túl is, a hegységhez közvetlenül csatlakozó vidéken, a
Középső-Obig bezárólag adatolhatjuk a mézelő méh spontán elterjedését. Erre vannak köz-
vetlen és közvetett bizonyítékaink. Így továbbra sem fogadható el Köppen és Radloff hibás
feltételezése, miszerint a vadon élő mézelő méh elterjedése Szibériában nem természetes
jelenség lett volna, hanem az orosz telepesek kései házi méhészkedésével volna közvetlen
összefüggésben a 19. században.

Köppen téves hipotézisből indult ki tehát. Félrevezette a Szibériára vonatkozó korai
orosz írásos források hiányos ismerete, hiszen ezek, véleményével szemben igenis utalnak a
méhészkedésre. Schmidt Éva hívta fel a figyelmünket, hogy Bahrusinnak sikerült a kunguri
levéltár anyagában az őshazakutatásunk előtt eddig ismeretlen dokumentum ra leln ie, amely a
Felső-Tagil mentén élő vogulok nagyarányú erdei méhészkedését bizonyítja, jóval a 18. szá-
zad előtti időből, nevezetesen az 1668 és 1669 közötti időszakból. Köppen, bár - követőitől
eltérően - az Altajban vadon élő, Radloff által felfedezett mézelö méhekről tudott, ezeket
Radloffhoz hasonlóan tévesen, elvadult, kaptárakból kiszabadult házi méhként igyekezett
értelmezni, minthogy létezésük ellentmondott koncepciójának.

Köppen nemcsak Y. Y. Verhickij 1875-ben kiadott művét nem ismerte az Altajban élő
népek méhészkedéséről, hanem a neves holland tudós utazó, N. Witsen két évszázaddal ha-
marabb, I692-ben megjelent, Oroszországot bemutató könyvét, a .Noord en Oost- Tanarye"-
t sem. Ebben a szerző szól az Irtis folyó környékén élő déli osztják csoport 17. századi erdei
méhészkedéséről. ([Az osztjákoknak] "Szokásuk, hogy kidöntik az öreg fákat, amelyekbe
aztán rnéhek költöznek. A mézet ezután fakéregből készült kosarakba gyűjtik." - 1. a mű
Mikola Tibor által kiadott német nyelvü fordításának 32. oldalát. Studia Uralo-Altaica 7.
Szeged 1975.) Idevágó adalékot szolgáltatott Reguly Antal is, akinek méhre (azaz 'mézcsi-
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nálóra'-ra) és hársfára vonatkozó nyelvi adatait Köppen könyvét jóval megelőzően Hunfalvy
Pál tette közzé "A vogul fold és nép" clmű összefoglaló művében.

Ezen túlmenően a nyugat-szibériai pollenelemzések már a középholocén (Kr. e. 5. évez-
red) elejétől kezdve egyértelmüen bizonyítják, hogy folyamatosan voltak olyan lomboserdő-
társulások, amelyben a méhek megfelelő életföldrajzi feltételekre lelhettek az Uráion túl is.
Eddig nem volt ismert az sem, hogy a hárs, amellyel a mézelő méh szoros szimbiotikus kap-
csolatban áll - akárcsak a szil, sőt a tölgy és a mogyoró - a lombos erdő dél-uráli mellék-
refugiumából már igen korán elterjedt nemcsak a hegység európai, hanem ázsiai oldalán is,
és a Kr, e. 5. évezredben (4800 körül) a Középső-Ob és az Irtis alsó folyásának vidékén is
megjelent. (A tölgy és a mogyoró azonban később eltünt Nyugat-Szibériából és az obi-
ugorok nyelvéből.) A lombos erdő fent említett fái, valamint a Nyugat-Szibériában széleskö-
rűen elterjedt füz-, nyár- és nyírfák jelentős mennyiségü virágport, nektárt és más méznyers-
anyagotjelentenek a mézelö méh ek számára. Ezt a tényt mostanáig nem vette észre a mézelő
méh érvét alkalmazó őshazakutatás. Nem számolt azzal sem (bár a biológus szakemberek
régóta tudják), hogya felsorolt fák mellett még a fenyőfélek is - amelyek az Urál hegység
mindkét oldalán honosak - mézharmatot termelnek, amit Nyugat-Szibériában a délibb részek
méhei és az északi bb vidékek dongói jól hasznosítanak. A fenyőfák mézharmatából
(édesharrnatából) a méhek emberi fogyasztásra is alkalmas mézet készítenek. Ez nem más,
mint a híres szibériai fenyő rnéz, amely hasonlóan az ausztriai, németországi, szlovákiai és
erdélyi, valamint magyarországi fenyő mézhez (havasi mézhez), sötét színű és rendkívül illa-
tos. A hazánkban kevésbé ismert fenyöméz Kelet- és Közép-Európa hegyvidékein - ugyan-
úgy, rnint Nyugat-Szibériában - a lucfenyő, az erdei fenyő, a vörösfenyő és a jegenyefenyő
mézalapanyagából, vagyis mézharmatból készül.

A finnugor őshaza határainak az eddiginél pontosabb meghatározása szempontjából
alapvető jelentőségű, hogy Nyugat-Szibériának az Urálhoz közvetlenül csatlakozó délnyugati
részein jól ismertek nemcsak a különféle hárs- és szilfajták, hanem a fűz, a nyár és a nyír,
valamint a fenyőfélék is. Ezek a fák egytől egyig méznyersanyag-termelö növények. Az
előbbiek virágport és nektárt, az utóbb említett fenyők pedig mézharrnatot biztosítanak az
Urál erdőövezetének déli sávjában a több ezer éve honos méhek számára. Ezért egyáltalán
nem véletlen, hogy az Uráltól keletre, a vogulok és osztjákek déli csoportjainál a 17. század
második felében jelentős erdei méhészkedést regisztrálhattak a korabeli írásos források. Saj-
nos, ezt nemcsak Köppen, de neves külföldi és hazai követői sem vették észre. Így Paasonen,
Setala, Patkanov, Linnus, Hamalainen, Itkonen, Csernyecov, Potapov, Munkácsi Bernát,
Gombocz Zoltán, N. Sebestyén Irén, Zsirai Miklós, Bárczi Géza, Moór Elemér, László
Gyula, Bartha Antal és mások nem tudtak az Urál és az AJtaj közötti szibériai erdős térség
sávjában a mézelő méh meglétéről, még kevésbé öshonosságáról. Pedig a méheknek méz-
harmatot adó tajgai fenyőfélék - nevezetesen a lucfenyő, az erdei fenyő, a vörösfenyő és a
jegenyefenyő -, illetve a virágport termelő nyír-, nyár- és fűzfák nevei mind kimutathatók az
uráli alapnyelvben. Ez pedig azt jelenti, hogy rokon népeink elődei nemcsak a finnugor, ha-
nem már az uráli őshazában, legalábbis annak délibb részein ismerték mind a mézet, mind a
méh et, még ha nem is nőttek volna ott a lombos erdő fái. Ez azonban egyáltalán nem kizárt,
sőt biztos, mivel az Urál déli része a lombos erdő fáinak egyik fontos refugiuma (menedéke)
volt a jégkorszak végén. Az azonban, hogy az ősi finnugor méhészetre utaló terminológia
valóban indoeurópai átvétel, mégsem jelenti azt, hogy legközelebbi nyelvrokonainkat az Urál
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körüli erdőkben vadon élő rnézelö méhvel és a primitív erdei méhészkedéssel a jövevény
ősirániak vagy a tochárok ismertették volna meg, ahogy eddig a kérdéssel foglalkozó kutatók
- Linnus, Gunda Béla és N. Sebestyén Irén - feltételezték.

A méh elnevezése ugyanis nemcsak a finn ugor nyelvekben idegen átvétel, hanem az in-
doeurópai nyelvekben is, illetve a kínaiban és a japánban, ahová másodlagosan került. Az
indoeurópai alapnyelvben a mézre és méhre utaló szavak kaukázusi, pontosabban észak-
kaukázusi nyelvi forrásból származnak, csakúgy mint az állattartásra és a földművelésre vo-
natkozó szavak, amelyek a sumerban is szubsztrátum eredetűek. Itt jegyezzük meg, hogy Elő-
Ázsiában mind az indoeurópaiak, mind a sumerok jövevények, jóval a "neolitikus forrada-
lom" kezdete után jelentek meg. Anatólia a kaukázusi népek őshazája, és nem az indoeurópai
és altaji népek, avagy a magyarok kiindulási területe. Viszont valóban ősi a Közel-Keletről
elvándorló kaukázusi etnikumú etruszkok nyelvében meglévő méz szó, mely bizonyítja, hogy
Sz. A. Sztarosztyin akadémikus kifogástalanul rekonstruálta a proto-kaukázusi alapszót
(amely a sémi nyelvekben is kimutatható a finnugor és indoeurópai nyelvek mellett). A kí-
nai ban a méh elnevezése szintén indoeurópai, nevezetesen tochár eredetű. Az indoeurópai-
aknál - akárcsak a finnugoroknál - a méh a női termékenységet szimbolizálta, ezért tabunak
számított, s emiatt kellett megnevezéséhez idegen szót átvenni, jóllehet az erdei méhészke-
dést minden etnikum ismeri, ha megfelelő természeti környezetben él.

A felsorolt adatok figyelmen kívül hagyása következtében az Uráion túli területeken a
mézelö méh spontán elterjedését az elmúlt korokban, mi több, endemikus voltát, vagyis ös-
honosságát Nyugat-Szibériának az Urálhoz közel eső körzetében a finnugrisztikai kutatás
szinte mostanáig kizártnak tartotta. Ez a feltételezés sokáig félrevezette őshazakutatásunkat.
Az UráIon túli szibériai területeket - különösen, ahol a lombos erdő fái nőnek, és a vadon élő
mézelő méh ismert - nem zárhatjuk ki a finnugor őshaza számba jöhető helyei közül.

Kiegészítésként meg kell még jegyeznünk, hogy az erdei aljnövényzettel, a sztyeppi fű-
félékkel és a borókával, illetve a mocsaras területek vízinövényeivel mint mézadó virágzó
növényféleségekkel az életföldrajzi kutatás eddig egyáltalán nem számolt, pedig a méhészet
etnológiai és európai néprajzi elemzése alapján ezek egyáltalában nem elhanyagolhatók.

Az uráli, illetve a finnugor őshazát az Urál hegység mindkét oldalán elhelyezkedő
mezolitikus és neolitikus régészeti kultúrák területére kell lokalizálni, amelyek azonálisan
több földrajzi övezetet átfogtak és a helyi paleolitikumra vezethetők vissza. Baskíriában a
.Kapovaja pisera" paleolit barlangrajzait az ősuráliak hagyatékának kell tartanunk.

A finnugor nyelvközösség felbomlása legnagyobb valószínűséggel a Kr. e. 2600-2100
közötti időszakra tehetö. De nemcsak azé It, mert a glottokronológia erre a periódusra teszi
nyelvcsaládunk felbomlásának idejét - ennél sokkal megalapozottabb fogódzók is akadnak.
Véleményünk szerint rokon népeink egymástól való elválását azért kell a Kr. e. 3. évezred
második felére tenni, mert az erdőtörténeti, paleoklimatikai és ökológiai adatok leginkább ezt
a periódust valószínűsítik. Nemcsak arról van szó, hogy Kr. e. 2600-2100 között a lombos
erdő északi és keleti határa alapvetöen megváltozott, akárcsak a tajga északi határa, hanem
még fontosabb, hogy ekkor az Urál környéke nagy mértékben elmocsarasodott. Ez azért tör-
tént az erdőöv határának módosulásával párhuzamosan, mivel a Kr. e. 3. évezred második
felében ment végbe a holocén nagy klímaromlása, az első kisjégkorszak beköszöntése, amely
jelentős ökológiai változással járt Észak-Eurázsiában, így az Urál melléki finnugor őshaza
területén is. Klimatikai okok következtében az Urál hegység mindkét oldalát magába foglaló
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őshaza területének kisebbedése ment végbe a hirtelen bekövetkezett és katasztrofális jellegű
elmocsarasodás miatt. Makkay János nem ismeri a vonatkozó orosz nyelvü szakirodalmat,
ezért téved, amikor azt hiszi, hogy Nyugat-Szibéria területe a paleolitikum óta mocsárvidék
volt. Az eneolitikummal kezdődő mocsarasodás viszonylagos túlnépesedéssei járt rokon né-
peink elődei között, és a finnugorok egy részének elvándorlását váltotta ki eredeti szállás-
helyükről. Ez régészetileg nyomon követhetö, legalábbis a finnugor őshaza keleti felében,
nevezetesen a Nyugat-Szibéria ligetes-sztyeppes tájairól kiinduló és az Északi Sarkkör fejé
tartó több ökológiai övezetet interzonálisan átszelő migrációban.

A finnugor öshaza nyugati részéről, az Urál európai oldaláról kiinduló vándorlás azonban
régészetileg kimutathatatlan. Ennek az a valószínű magyarázata, hogya finn-penni csoportok
nyugati irányú, a Balti-tenger felé történő elmozdulása az Urál északi része és Fennoskandia
között húzódó tajgaövezettől délebbre fekvő lombos erdő zónájában egynemű földrajzi kö-
rülmények között ment végbe. Az azonos ökológiai övezetben történö migráció régészeti
nyomai minimálisak, nehezen mutathatók ki.

A magyarok elődeinek északról, az Uráion túli ugor őshazából, a lombos erdőövezet dél-
keleti széléről dél felé, a sztyeppére történő elvándorlását ugyancsak az elmocsarasodás vált-
hatta ki, mégpedig a szubboreális klímaperiódus végén. A Kr. e. 12. század körül beköszön-
tött egy újabb klímaromlás, amely a holocén kor legjelentősebb lehűlésének számít. Ennek
következtében a Kr. e. 12. század után öseink kénytelenek voltak elhagyni egyre jobban
elmocsarasodó szállásterületeiket, mivel Észak-Eurázsia hum id (nedves) klímáj a Nyugat-
Szibériában létrehozta földünk legnagyobb mocsárvilágát. Az ősmagyarok minden valószí-
nűség szerint a Kr. e. 12~1 O. század között kerültek az erdő zónájából a sztyeppövezetbe.
Ezt az ökológiai okok által kiváltott vándorlást tükrözi az andronovói jellegű cserkaszkuli
régészeti kultúra beékelődése a sztyepp zónájába. Öseink a Kr. e. 2~ 1. évezred fordulója
után váltak klasszikus lovasnomádokká, amikor a 12~7. évszázad között az eurázsiai sztyep-
pi nagyállattartás mint gazdasági-kulturális típus kialakult. A Kr. e. 12. századdal kezdődő
klímaromlás hatására az uráli antropológiai típussal rendelkező cserkaszkuli déli ugor ~
ősmagyar népesség gazdálkodásában visszaszorul a szarvasmarhatartás, előtérbe kerül a
lótenyésztés és a vadászat, de végül mégis kénytelenek elvándorolni. Ez a Kr. e. IO~7. szá-
zad között következett be az egykori finnugor és ugor őshazától délre elterülő eurázsiai
sztyeppövezetben, az ekkor fellépő nagy szárazság, a xerotermikus maximum hatására,
amely intenziv vándorlással és a nomadizmus kialakulásával járt, Ekkor, a Kr. e. 2~1. évez-
red fordulóján jelennek meg az örmények elődei Elő-Ázsiában a Van-, a Szevan- és az
Urrnia-tó vidékén és a héber törzsek Palesztinában.

Nem véletlen, hogy a modern módszerű embertani kutatás a honfoglaló magyarok antro-
pológiai arculatának kialakulását a Kr. e. 12~2. évszázadok közötti időre teszi, és az Aral-tó,
Mugodzsár-hegység, Alsó-Volga arid vidékére lokalizálja. Ez azonban nem a szkítákra jel-
lemző keskenyarcú mediterrán, sem pedig az elő-ázsiai populációk armenoid típusa, hanem
szélesarcú protoeuropoid, ún. andronovói antropológiai típus volt, amely leginkább a szar-
matákra hasonlított. Az obi-ugorok elődeitől elváló ősmagyarok mint egyetlen finnugor nép
az Észak-Kaspi arid sztyeppéjén a lódomesztikáció és nomadizmus kialakulási centrumának
közvetlen közelében váltak nemcsak az eurázsiai lovasnomád kultúra egyenrangú részeivé,
hanem maguk is részt vettek annak kialakításában a Kr. e. l. évezred elején. Jóllehet a ma-
gyar nyelvet jelentős iráni hatás érte az időszámításunk elötti első évezredben, ennek ellenére
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sem lehet népnevünket iráni eredetűnek tartani, ahogy Petrubány Lukács és Munkácsi Bernát
feltételezése nyomán száz éven keresztül egészen mostanáig divatos volt ezt hangoztatni.

A magyar népnév magy- előtagja az uráli *man-, az ugor *ma/léö (*mGl1é3 ~ "maés >
vogulman.~i > obi-ugor mos ~ mont) 'monda, mese' szabályszerű fejleménye, amely logiku-
san egészül ki a szintén finn ugor eredetű -ar, nyelvünkben már elhalványuló jelentésű 'em-
ber' szóval. A magyar etnonim etimológiája, eredeti jelentése 'beszélő ember'. Népnevünk
nem az iráni és nem a török 'férfi' etimon megkettőzéséből jött létre. Erre nem lehet más né-
peknél tipológiai párhuzamot találni. Ráadásul feloldhatatlan fonetikai és szemantikai prob-
lémát vet fel, amire még nem figyeltek fel kellőképpen őstörténet-kutatásunk jeles képviselői.

Teljesen megalapozatlan az az újabban felmerült feltételezés is, miszerint az udrnurtok ar
(tatár < *are 'másik oldal') elnevezése a szomszédos török népek által kapcsolatban állna a
magyar népnév -ar végződéséveI egy feltételezett ugor formán keresztül. Ezt a felfogást Sz.
K. Belih és Y. V. Napolszkih már megcáfolta. Viszont az udmurtok mad' (magy) 'mese, mon-
da' szava behatóbb vizsgálatot érdemel. Nem kizárt, hogy kapcsolatban áll az ugor "mané» ~
"maés (> mans ~ mont' ~ mo.í:> magy-) 'mese, monda' jelentésű nomenverbumrnal, amelyből
etnonimünk nehézség nélkül etimologizálható. Szinte a világ minden nyelvében a 'mese' szó
etimológiai kapcsolatban áll a 'beszél' jelentésű igével. Az Avesztában szereplő manus-
lexémát nem lehet kapcsolatba hozni a mansi és magyar népnevekkel, minthogy ez egy
hegység neve, ismeretlen eredetű toponim.

A magyarok ősei sohasem éltek az Urál hegység európai oldalán, a Volga-Káma folyók
erdős vidékén, amely nézet a hazai szakirodalomban Köppen hibás koncepciója hatására
1916 óta széleskörűen elterjedt.

(Veres Péter)
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A keleti finnugorok történelméről

1995 augusztusában a finnországi Jyvaskylaben, a 8. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson a
finnugor (uráli) tudományok művelői sok szempontból vizsgálták a rokon népek életét, ha-
gyományait, kiváltképpen pedig nyelveiket. Szinte szabálynak tekinthető, hogya történészek
ez alkalommal is szerény részvétellel jelentkeztek tudományáguk kérdéseivel. A történészek
feladatvállalását illetően azonban lényeges a Societas Historiae Fenno-Ugricae, a Finnugor
Történelmi Társaság megalakulása. A Társaság 1993-ban (június 14-18.) a finnországi
Ouluban megrendezte első nemzetközi kongresszusát, népes részvétellel. A finn ugor nem-
zetek történelmei iránti érdeklődés felerősödött. A tendencia szemmel látható a keleti finn-
ugor népek történelme esetében is. A kongresszus előadásai két kötetben jelentek meg a finn
állam jelentékeny tamogatásával.' 1998 októberében Tallinnban került sor a Finnugor Törté-
nelmi Társaság II. kongresszusára, az elhangzott előadások kiadása folyamatban van. Ko-
moly munkálat tarhatja majd fel a történészek hallgatásának okait a keleti finnugorok törté-
nelméről. Pontosabban, miért tértek ki a keleti finnugor történelem tárgyalása elől a nem
szovjet befolyás alatt tevékenykedő szakemberek? Korlátozások és tiltások akadályozták az
oroszországi finnugor népek történelmének kutatását. A korlátozások következménye, az
ismeretek hiánya a jelen írásban is tetten érhető.

A független finnugor államok történészei behatóan foglalkoznak nemzeti történelmükkel,
az már kevésbé állítható, hogy az egymás történelme iránti tudományos kutatások jelentős
méreteket öltöttek volna. A közéleti, érzelmi érdeklődés azonban tisztes hagyományt terem-
tett, különösképpen felerősödött Finnország iránt a hősies 1939-40-es téli háborúja idején,
az Észtország iránti érdeklődés pedig háborgásba csapott át a Molotov-Ribbentrop-paktum
nyomán. Az idős, még élő kortársnemzedék nem felejti az észt nemzet kiszolgáltatását.
A keleti finnugorság történelme iránt közéleti-érzelmi indíttatású érdeklődés sem alakulhatott
ki. A szovjet állami és pártérdekeket megszólaitató történetírás iránt elháríthatatlan fenntar-
tások alakultak ki. A keleti finnugorok és a szarnojédok a 16-17. század folyamán az orosz,
a 20. század elején pedig a szovjet birodalom alattvalói lettek. Történelmük nemzeti hangju-
kon későn, a 20. század elején kezdett megszólalni, de a 30-as évektől drasztikusan elhall-
gattatták őket. Nemzeti történelmük kutatását, oktatását korlátozták. Észtországban a szovjet
kultúrpolitika első intézkedései között számolta föl az észt egyetemeken, főiskolákon a nem-
zeti történelem, régészet és művészettörténet tanszéke it.

Historia Fenno-Ugrica. Congressus Primus Historiae Fenno-Ugrieae. Red. Kyösti .Iulku. Oulu
1996.1: 1. 772 L, J: 2. 659 L
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Oroszországban a 19-20. század fordulóján lépett színre a paraszti gyökerű polihisztor-
politizáló keleti finnugor értelmiség első világi nemzedéke. Korábban csak egyházi szolgá-
latra korlátozva engedélyezték a cári hatóságok a finn ugor fiatalok magasabb képzését.

A falusi tanítói pályakezdés nehézségein túljutva néhányan tudományos pályára kerültek,
ahol kimagasló személyiségek lettek. Komiföldi falusi vándoriparos fiából lett a Harvard
Egyetem professzora P. Szorokin, a modern szociológia egyik megteremtője. A komi falusi
tanító, Y. 1. Litkin (Ilja Vasz) magyar doktorátussal rendelkező kiváló filológus, művelődés-
történész húsz évnyi száműzetés után jutott főiskolai tanársághoz. Az udmurt költő, Kuzebaj
Gerd az udmurt nemzeti tudat ébresztőjeként segítette a rokon népek mozgahnait, hirdette a
finn ugor nemzetek szolidaritásának eszméjét. A szovjet titkosrendőrség és a bolsevik párt
Gerd nevéből alakított sértő fogalommal "gerdizmus"-ként (gerdovscsina) jellemezte a keleti
finnugor nemzeti mozgalmakat. P. Szorokinnak 1922-ben még sikerült legálisan távoznia a
Szovjetunióból, amit az elnyomó apparátus [CsK, GPU, NKVD, MVD, MGB, KGB] soha-
sem bocsátott meg magának. Emigrációban kapott levél tudatta vele: "nagymamája" (ti. a
CsK) sajnálja, hogy nem tudott örök búcsút mondani neki. A nemzeti ébredés irányító sze-
mélyiségei szenvedélyesen érdeklődtek az észt, a finn és a magyar történelem tapasztalatai
iránt.

A keleti finnugorok történelmének sok eseménye úgyszólván ismeretlen. Virulnak azon-
ban olyan elméleti vadhajtások, amelyek szerint a keleti finnugor népek önerejükből képtele-
nek lettek volna a magasabb szervezettség fokára jutni. Ez az állítás a finn és az észt törté-
nelemre vonatkoztatva is megjelent. A birodalmi történetírás tevékenysége nyomán a mérge-
zett magvak világszerte szétszóródtak, hajtásaik megjelentek a magyar tudományos vagy
féltudományos vélekedésekben is. Ez a fajelmélet a szlavofil és pánszláv irodalomban jelent
meg. Az elmélet hívei vallják, hogya finnugorok nem történelmi népek, azaz nincs történel-
mük. A finnugorok néprajzi alakulatok, rendeltetésük a mielőbbi eloroszosodás, illetve el-
szlávosodás. A magyarok, a finnek és az észtek történelmisége nem csorbítatlan, csupán sza-
bályellenes kivétel, amit a pánszlávizmus diadala old majd fel. A szlavofil és pánszláv elmé-
let szélsőséges nacionalizmusa, fajelmélete, Európa-ellenessége, totalitárius hatalomeszmé-
nye a szovjet kommunista és anémet nemzetiszocialista totalitarizmus előfutára és kútfeje.

A keleti finnugorság történelme iránti érdeklődés alig létezik, holott több oknál fogva
nemcsak önmagában, hanem birodalmi, újabban pedig világgazdasági összefüggéseiben is
fontos ismerni. Nem a véletlen szeszély következménye, hogya legutóbbi évekig hiteles is-
meretek szerzése a keleti finnugorságról szinte lehetetlen volt. Külföldi szakértők levéltári
kutatásait a cári hatóságok általában nem engedélyezték, bonyolult eljárásokhoz kellett iga-
zodniuk a cári birodalomhoz tartozó finn kutatóknak is. Később a szovjet állam által érvé-
nyesített rend még a szovjet alattvalók számára is megnehezítette, csaknem kizárttá tette a
levéltári kutatásokat, külföldi kutató pedig még csak nem is remélhette engedélyezését. Oe
még ez is kevés volt. Tilalmi listára kerültek azok a cári vagy korai szovjet időkben megje-
lent kiadványok, amelyek nemkívánatosnak ítélt adatokat, térképeket közöltek a finnugor és
szamojéd népekről. A szovjet politikai cenzúra megtiltotta azoknak a történeti térképeknek,
földrajzi neveknek a használatát, vagy akárcsak a rájuk való hivatkozást, amelyek a finnugor
területeken a lakosság nemzeti összetételét, valamint a keleti finnugorság történelmi területé-
nek határait ábrázolták. Jelentek ugyan meg válogatások a legújabb kori okmányokból, a
cenzúra azonban használhatatlanná tette ezeket a válogatásokat. A nemzeti mozgalmak ere-
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deti iratai és publikált művei a KGB titkos irattáraiba kerültek. Valamennyi keleti finn ugor
népre és a szovjet megszállás éveiben az észt nemzetre is kiterjedt a korlátozás a történész-
képzésben részesíthetök létszámát illetően (numerus c\ausus). Nemzeti katasztrófával felérő
következményei még sokáig érezhetőek maradnak a keleti finnugor területeken.

Sajátosan eredményes, egyben problematikus a régészeti kutatások és közlések lehetősé-
gének alakulása a szovjet időkben. A régészeti kutatások és közlések a néma tárgyak felől
közelítették meg a nemzeti létet és történelmet, óriási hiányt igyekeztek pótolni. Az emberek
megtanulták archaikus emlékek prizmáján keresztül szemlélni nemzeti értékeiket, amelyek az
orosz gyarmatosítást megelőző, eredeti nemzeti gondolatok és érzelmek jegyében fogantak.
A finnugor régészeti kutatások a keleti finnugor népek azonosságtudatának menedékhelyei
lettek. Ennek megfelelően érték támadások, az ilyesfajta kormányzati és pártakciók a kuta-
tókra nézve nem voltak veszélytelenek.

Elzárták annak még a lehetöségét is, hogy a keleti finnugorság történelméből bármi is
tárgyilagos előadásra kerüljön egy tekintélyes kongresszus plénumán. Elképzelhetetlen volt
pl. egy olyan téma tárgyalása, mint az inkeri és karjalai finnek tragédiája. Mindamellett a
Szovjetuniót nemcsak hatalmas szláv, hanem igen jelentős finn ugor országnak tüntették fel.
Ez azonban csak szavakban nyilvánult meg, a szovjet állam tetteiben nem. A szovjet tudo-
mányosság képviselői még azt is nehezményezték, ha egy-egy megnyilatkozás a keleti finn-
ugorság epikus-mondai folklórjának kultúrhistóriai jelentőségét méltatta.

Méltánytalanság lenne megszólással illetni a magyar történettudomány intézményeit
azért, rnert kitértek a keleti finnugor témák elől. A magyar pártállami irányítás nem tűrte a
finn és az észt történelern tárgyalását sem, ha az bármiben is eltért a szovjet érdekektől. Mind-
azonáltal mélységesen tragikus volna, ha férfiak és nők nemzeti demokratikus tevékenysége,
majd megalázásuk, soha el nem követett bűneik miatti bebörtönzésük és elpusztításuk, a vi-
rágzásnak indult finn ugor nemzeti kultúrák széttaposása ismeretlen maradna történettudomá-
nyunkban és közvéleményünkben, hiszen az áldozatok tevékenységét a magyar államiság
tisztelete hatotta át. A szovjet állam első éveiben a finnugor nemzeti mozgalmak vezető sze-
mélyiségei a finnek és az észtek iránt érdeklődtek, akik 1918-ig szintén a cári birodalomhoz
tartoztak, azonos vagy hasonló előzményekkel indultak függetlenségük építésében. A szovjet
birodalom északnyugati területein lakó finnugor népek legközelebbi nyelvrokonai a finnek és
az észtek. Az inkeri és a karjalai finnek kultúrája és nyelve a szomszédos finnekével szinte
teljesen azonos. A komi D. Batijev hivatalos okmányban kifejtett álláspontját 1932-ben
küldte meg a szovjet nemzetiségi ügyek főhatóságának. Pályatársaihoz hasonlóan rámutat,
hogy a keleti finnugor népek már a 20-as években elvesztették bizalmukat a szovjet kor-
mányzat és pált nemzetiségi politikája iránt. Küzdőtársai álláspontjától azonban nézetei el-
térnek abban, hogy nemzetközi garanciát keres a Szovjetunió finnugor népei nemzeti jogai-
nak védelme és érvényesítése érdekében. Nemzeti jogaik nemzetközi védelmében a függet-
len Észt-, Finn- és Magyarországba helyezte bizalmát. Az elgondolás megvalósíthatatlan
volt, bizonyítja viszont a szovjet kormányzat iránti bizalomvesztést. D. Batijev életével fi-
zetett tevékenységéért. A szovjet titkosrendőrség nem nézte tétlenül a pánfinnugor kulturális
mozgalmat, ellenforradalmi, imperialista tömörülésnek nevezte a Helsinkiben még a múlt
században alapított Finnugor Társaságot, az I928-ban, Budapesten megtartott Finnugor
Kultúrkongresszus ellenforradalmi, szovjetellenes jelzőt kapott.
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Az oroszországi átalakulás azt a reményt kelti, hogy létrejöhet a tárgyilagos történelem-
írás légköre. A tudósok értékes alapmüveket készítettek, levéltári katalógusokat, okrnánytá-
rakat, oktatási segédleteket adtak ki. Ezek hozzásegítenek a valósághű tájékozódáshoz a ke-
leti finnugorság történelmében. Talán a nem távoli jövőben magyar történészek is tudomá-
nyos igénnyel megírt műveket készítenek a keleti finnugorságról, valamint a Baltikumban élő
karélok, vepszék, inkerik, vótok és lívek történelméről.

A következőkben a cári és a szovjet birodalmi kormányzatnak a keleti finnugorok irá-
nyában alkalmazott szemléletét és módszereit vázolom. A vázlat tágabb határok között meg-
vonható tanulságokra is támpontot adhat. Szomorú aktualitását az elmúlt évek kaukázusi
eseményei szolgáltatják.'

Az orosz fejedelemségek anarchikus állapotai, valamint az állami és földesúri terhek elől
menekvő orosz parasztok a 13. század közepe táján érték el a Volgán lefelé hajózva a keleti
finnugorság nyugati határát. A bevándorlók az őslakosok kárára változtatták meg a termé-
szeti környezetet: az orosz parasztnak ellensége, a finnugornak barátja az erdő. A kétféle
szemlélet nem fért meg békésen egymás mellett. Perm és környéke a 15. század 70-es évei-
től, a Kazanyi Tatár Kánság székvárosa Kazany I552-től vált az orosz hóditás és a keresz-
tény térltés központjává. lY. (Rettegett) Iván cár erővel vette be Kazanyt, ahol virágzort az
iszlám vallási élet és kultúra. Falai alatt lY. Iván egyetlen napon mintegy ötezer, a Kazanyi
Kánsághoz hű udmurt parasztot mészároltatott le. A sorozatos elrettentések ellenére a marik
és az udrnurtok a 18. század második feléig küzdöttek az orosz túlerő ellen. Az udmurt és
mari falvakba érkezett oroszokat meglepte a gazdagság, a rend és a falusiak szervezett élete.
A nemzeti ellenállás megtörese érdekében a Kazanyhoz közel fekvő falvakat pusztasággá
változtattálc A Kazanyi Kánság és a finnugor területek gyarmatosítását politikai szándékok
motiválták. A meghódított gyarmatra eleinte földesúr és paraszt nagyon kevés ment. Még a
18. században is az egyházi és állami (cári), valamint hadiipari földfoglalások dornináltak,
magánföldesúri birtok nagyon kevés volt, a beszivárgó orosz parasztok finnugor falvakba
költöztek. Az egyházi, kolostori birtokokat Nagy Péter cár megnyirbálta, birtokszerzésüket
állami, hadiipari érdekekből megtiltotta.

A cári apparátus kezdetben ugyanazokat a prém- és erdeitermék-adókat hajtotta be,
amelyeket még a Kazanyi Kánság vezetett be. Idővel azonban megnövelték az adó- és köte-
lezettségterheket, a helyi tisztviselők mohósága és korruptsága pedig határtalanná vált. A
központosításra törekvő orosz állam adóprésének még a visszaélések ellenére is következ-
ménye lehetett volna a gazdasági fejlődés kikényszerítése. Több oka van annak, hogy ez el-
maradt a finnugor területeken. Az egyik ok az orosz konnányzat szemléletében és módsze-
reiben érhető tetten. Az orosz birodalom alattvalóinak szinte áttekinthetetlen tömegét az a
parasztság tette ki, melynek helyzetér még az orosz kora középkori rabszolgaparasztság álla-
potából átszármazott sajátosságok határozták meg. Nagy Péter cár adta ki a legsértöbb ren-
delkezéseket a keleti finnugorok vallásának üldözésére, nemzeti hagyományaik pusztítására.
A 19. századra az oroszországi parasztság helyzete inkább közelített az amerikai rabszolga,
mint az európai jobbágyparaszt helyzetéhez. Ez az állapot csak a 19. század második felében

• A csecsen terrorizmus menthetetlen. Az előzményekhez tartozik a cári kormányzatok genocídiu-
ma, amit a szovjet kormányzat tetézett 1944-ben azzal. hogy egy egész népet hűtlenség vádjával el-
űzött hazájából. A kitelepítés és a hazátlanság idején meghalt csecsenek száma nem ismert.
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bátortalanul megkezdett reformok következtében kezdett enyhülni, szemléletbeli nyomai
azonban nagyon lassan vesztettek hatásukból.

A városiasodás és az ipartelepítés előnyeiből sem a finnugorok részesültek, a finnugorsá-
got kirekesztették az életforma-változtatás esélyeiből. Az ipar a finn ugor területeken az orosz
hadsereg igényeit szolgálta, és a fémművességnek minden fajtáját tiltották a nem oroszoknak,
a tiltást ellenőrizték. Még a földművelés elemi fémeszközszükségletének kielégítését sem
engedélyezték. A finnugorok közül a városban élők aránya ma is csak 20-25%, a többséget a
mezőgazdaság alkalmazza, de ott sem irányító tisztségekben. A kereszténység terjesztésében
a 19. század végéig megengedettek voltak az embertelen eszközök. A kínzások, a lelki gyöt-
relmek okozása még későbben sem tűnt el. A sértő, kirekesztő elnevezések alkalmazása a
19. század második felében is államilag szentesített maradt, még a humánusságra intő orosz
tudományos irodalomban is gyakorta vadembereknek (gyikari) nevezték a finnugorokat. A
szovjet törvények ugyan betiltották a sértő elnevezéseket: szellerniségüket azonban nem
sikerűlt, nem is nagyon igyekeztek kiiktatni a közéletből.

A keleti finnugor népek hitvilága és faluközösségei nemzetfenntartóként egységbe fog-
lalták az élőket és az ősök emlékezetét, rendben tartották a házasodás, a rokonság szabályait,
őrizték és építették a szolidaritás értékeit. Jogalkotók és jogőrzők voltak, felügyeltek a kö-
zösségi tulajdonra, gondjuk volt az árvákra, özvegyekre és az elesettekre. A faluközösségek
választott tisztségviselői által kiadott utasítások a minden emlékezetet meghaladó, ősi jog-
rendből következtek. A történelmi körülmények miatt a faluközösségek szövetségeinek ré-
szei földrajzilag nem feltétlenül voltak határosak, még csak közel sem feküdtek egymáshoz,
ami a cári és a szovjet abszolutizmus bürokráciáját zavarba hozta. A cári közigazgatás ered-
mény nélkül kísérletezett a szomszédos falvak közigazgatási járásokba szervezésével. Ezen a
téren a szovjet kormányzat erőszakos kísérletei sem hozták meg eredményüket, a falvak ha-
gyományközösségei napjainkban is léteznek. A természetes osztódás, valamint a kitelepíté-
sek következtében szétszóródott lakosság a távoli, nehezen elérhető körzetekben archaikus
szabályai szellemében építette fel életét. Ennek a nemzeti erénynek a fenntattása azonban
akadályozta a korszerű gazdálkodás elemeinek a befogadását, a kereskedők visszaélései
óvatosságra késztették a faluközösségek vezetőit. A cári kormányzat által kezdeményezett
földrnérések, birtokrendezések minden esetben a finnugor falvak rovására valósultak meg,
hiszen azok elvétve tudták okmányokkal bizonyítani tulajdonosi jogaikat. A keleti finnugo-
rok falvai folyók mentén létesültek, a területrendezések következtében elvesztették a legélté-
kesebb folyó- és vízparti mezőségeiket. Ez a paraszti állattartás összeomlásához vezetett. A
kisajátított területeken kolostori és kincstári birtokok létesültek, ahol a halászatot is megtil-
tották. Hatalmas területű erdőségek is a kincstár, vagy az Admiralitás tulajdonába kerültek,
onnan tennelték ki a hajóépítés és a hadiipar számára szükséges fát.

A 19. század utolsó harmadában a cári konnányzat felhagyott korábbi módszereivel, pol-
gári reformok lassú bevezetésére szánta el magát. Nem orosz - így többek között finnugor
anyanyelvű - tanítók képzésére is tanítóképző intézet létesült Kazanyban, ugyanott az egye-
temen és a teológiai akadémián finnugor tanszékek kezdtek működni. Ezek az intézmények

• Minden sértő árnyalat és szándék nélkül a magyar szakirodalomban már évszázadok óta, ma is
használatosak, széles körben elterjedtek, Használatuk mégsem helyeselhető, például az udrnurtokra
alkalmazott .votiák" szó nem létezik az udmurt nyelvben.

33



Bartha Antal

érdemeket szereztek az oktatásban, a tudományban és a keleti finnugor nemzeti irodalmak
kibontakozásában.

A nemzeti értelmiség 1917 elötti törekvéseire a korszerű gazdálkodás terjesztése, az em-
beri-nemzeti önérzet ébresztése, ápolása, iskolaépítés, továbbá a kormányzati visszaélések
elleni küzdelem voltak jellemzők. A nemzeti nyelveket beszélő, paraszti származású tanítók
ipari és kereskedelmi-pénzügyi alapismeretekre is oktatták a fiatalságot, az iskolai tangazda-
ságokban a korszerü mezőgazdasággal ismerkedtek. A történelem nagyon rövid időt engedett
minderre. Az analfabétizmust sem sikerült felszámolni. de pl. a komiknál az írni-olvasni tu-
dók aránya magasabb volt, mint az oroszoknál. Néhány helyen takarékpénztárak, hajózási-
szállítmányozási társulások, kikötők, áruraktárak, értékesítési szövetkezetek létesültek, a
falusi közgyűlések határozatait kezdték jegyzőkönyvezni. Az Oroszországban J906-ban
megindított agrárreform a polgári földtulajdon bevezetését, telekkönyvezést irányzott elő. Az
intézkedés hatására a keleti finnugor népek sajátos intézményei kezdtek kilépni archaizmu-
sukbóJ, működésük új elemekkel gazdagodott. A faluközösségek óvatosak voltak a korrnány
kezdeményezte változtatások tekintetében. Elenyészően kevés finnugor paraszt lépett ki a
faluközösségből, választotta a polgári magántulajdont. Tartózkodásuknak sok oka volt. Ra-
gaszkodásuk faluközösségeikhez, paraszt önkormányzatukhoz nemzeti létüket védelmezte.
Faluközösségeik vallási közösségek is voltak, nem keresztény szertartásaik, vallásuk erkölcsi
szabályai nemzeti különállásuk ismérveihez tartoztak. Azokat sem a korrnányzat, sem az
ortodox egyház nem tudta megbontani, az anyanyelvi oktatás és az egyéb engedmények sem
tudták feltörni az archaikus faluközösségeket.

Az 1917. évi oroszországi forradalmak nyomán a keleti finnugor mozgalmak törekvései
nemzeti nyelvü önkormányzati szervek felállítására, nemzeti nyclvü oktatásra, pártok és
egyesületek alapítására irányultak. A nemzeti törekvésekben erős volt a finnugor nemzetek
rokonságágának tudata, az erre alapozott szelidaritás. Ezeket a törekvéseket a politikai fon-
dorlatokban járatlan, jóhiszemü emberek fogalmazták meg, akiknek vágyai közé tartozott,
hogy ösztöndíjak elnyerésével a független finnugor államokban tanulmányozzák az élet tel-
jességét. A bolsevikoknak már csak azért sem volt befolyásuk a keleti finnugorok nemzeti
mozgalmai ra, mert őket többnyire hírből sem ismerték, nem vonzódtak hozzájuk. Eszer-
pártiak voltak leginkább, mivel az eszerek a finnugor parasztság számára létfontosságú föld-
és faluközösségele jelentőséget és védelmét hirdették. A kommunisták irányító szerepenek
erre az időkre vonatkozó datálása sokkal később, csak adminisztratív kényszerítésre jelent
meg. A moszkvai kormány számára a finn ugor nemzeti mozgalmak eleve gyanúsak voltak,
beleilleszkedtek abba az irányzatba, amely az 1. világháború után a lengyel, a finn és a balti-
kumi államok függetlenségéhez vezetett, megfosztván Oroszországot gazdag és müvelt vidé-
keitől. Az ukrán és a kaukázusi nemzeti függetlenségi mozgalmakat kegyetlen eszközökkel
verték le. J. V. Sztálin és Sz. K. Ordzsonikidze kaukázusi kegyetlenkedései a 20-as években,
Lenin elnéző hozzáállása rnindehhez azt bizonyította, hogya szovjet politikában a cári idők
birodalmi szempontjai kerültek előtérbe.

Az 1921-22. évi éhínség a keleti finnugor országrészekben is sok tízezer életet vitt el."
A központi moszkvai kormány jóváhagyásával a nyizsnyij-novgorodi helyi szovjet hatóságok

• .Eszer' a pált orosz nevének rövidítése. A párt neve magyarul: Szociálforradalmárok Párt ja .
•• Hivatalos közlésck országosan 5 millióra teszik az áldozatok számát.

34



A keleti finnugorok történelméről

kifosztották a finnugor területeket, elvittek minden mozdíthatót, még az iskolai füzeteket és
az irónokat is. A kommunista párt és a sajtó durva támadást indított a finnugor "burzsoá"
nacionalizmus ellen. A kampány szervezőiben fel sem ötlött, hogyafinnugor parasztnemze-
tekben tőkés vállalkozó osztály nem is létezett, parasztpolgárság is csak elemi értelemben.
Már a 20-as évek elején deklarálták, hogyafinnugor nyelv- és néprokonság a burzsoá áltu-
domány találmánya, a finnugor szolidaritás pedig szovjetellenes nemzetközi összeesküvés-
ben fogant eszme. A pártsajtó szerint a szovjet Karéliában beszélt finn imperialista nyelv,
ezért a keleti karél nyelvjárásokat ki kell szakítani a finn irodalmi nyelvből. Ezeket a véle-
ményeket a tudományos és kulturális körök eleinte a cári időkből átszármazott faragatlanság
és sovinizmus jeleiként próbálták értelmezni. Egyelőre a keleti finnugorok nemzeti ébredése
folytatódott, könyvtárak, olvasókörök, tudományos-kulturális szövetségek, egyesületek jöttek
létre, folyt az irodalmi nyelvek ápolása, fejlesztese, terjedt a pánfinnugor gondolat. Orosz
értelmiségi körökben is felerősödött a finnugorok iránti érdeklődés. Szentpétervárott társaság
létesült a finnugor kultúrák és történelmek tanulmányozására. Az udmurt Kuzebaj Gerd a
keleti finnugor mozgalmak vezető személyiségévé nőtt, megszervezte a Szovjetunióban élő
finnugor nemzetek egyesületeinek szövetségét, kapcsolatokat ápolt az észt és a finn követ-
séggel. Szervezte az udmurt tanítók továbbképzését, a helytörténeti kutatásokat. Tevékeny-
ségéveI magára vonta a párt és az állam, legkiváltképpen a GPU haragját és gyanakvását. K.
Gerdet 1932-ben halálra ítélték. Ítéletét 10 év szigorított kényszermunkára változtatták, me-
lyet a hírhedt börtönszigeten, Szolovkán kellett volna letölten ie. 1937. november l-én,
Szandormoh nevű karjalai erdőrészen 1100 társával együtt a GPU kivégezte. Rehabilitálták,
de szellemisége és intellektuális hagyatéka védelmében jelenleg is küzdeni kell azok ellené-
ben, akik rettegnek az udmurt szellemi elit nagy személyiségének emlékétől. Rövid életében
34 könyvet Íl1, műveit a GPU megsemmisítette. Finnországba került egyik néprajzi művét
"Az ember és születése a keleti finneknél", a magyar származású Ildikó Lehtinen adta ki Hel-
sinkiben, 1993-ban. Prózai és verses műveinek gyűjteményes kiadása 1997-ben Izsevszkben,
az udmurt fővárosban is megjelent.

Már 1922~23 tájt kiderült, hogy Moszkva legfeljebb korlátozott autonómiát haj landó ad-
ni a nem orosz népeknek. Az autonómiák határainak megvonása nehéz feladat volt, a sok
évszázados kolonizáció, az eredeti lakosság kikényszerített vándorlásai miatt vegyes népes-
ségű területek alakultak ki, ahol az oroszul beszélők nem lelkesedtek finnugor hatóság alá
kerülésüknek. Aggodalmaikat a propaganda eltúlozta, ugyanis az autonómiák hatásköre főleg
arra terjedt ki, hogy a központi kormányzat utasításait hajtsák végre, a helyi ügyekben is csak
névleg rendelkeztek hatáskörrel.

Létezett azonban egy hatalmas morális és gazdasági hatalom ~ a falu- és földközösségek.
Mellettük a helyi szovjetek nem rendelkeztek semmiféle tekintéllyel. A helyzet felbőszítette
a szovjet párt- és állami vezetőket. A finnugor autonóm területek közvetlen felügyeletét a
nyizsnyij-novgorodi hatóságok látták el, ahol A. A. Zsdan ov volt a gazda. A közbelépésre
egy, a faluközösségek életében mindennapos esemény adott alkalmat: 1928 júniusában
Juszki, Ludz és Ludorvaj udmurt falvak határellenőrei több paraszt súlyosnak ítélt hanyagsá-
gát fedezték fel, amit a vétkesek felszólításra sem rendeztek, ezért a joghagyomány szelle-
mében megbüntették őket. Moszkvában több ülésen foglalkoztak az udrnurt ~ úgymond ~
.Jculákok" erőszakos cselekményeivel. Valójában a szovjet hatóságok tudták, hogy szovjet
értelmezésben sem léteztek udmurt "kulákok" . Párját ritkító uszítás kezdődött a sajtóban és a
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pártszervekben három szerény udmurt falucska ellen - J. Y. Sztálin, Y. M. Molotov és A. A.
Zsdanov irányításával. Tíz ártatlan parasztot perbe fogtak, egyet kivégeztek, kilencet hosszú
évekre kényszermunkára ítéltek. Büntetéséből egyikük sem tért vissza. A. A. Zsdanov kü-
lönleges GPU alakulatokat küldött valamennyi autonómiába. A fegyveresek kíméletlen kö-
vetkezetességgel szétverték a faluközösségeket, vagyonukat elkobozták, elvették a parasztok
személyes tárgyait is. Folyt a zabolátlan rögtönbíráskodás, deportálás, az utóbbi során sze-
rencsétlen tízezreket Szibéria őserdeibe vittek, és szerszám, élelem nélkül magukra hagyták
őket. Ma is csontvázak találhatók a szibériai tajgában, a nagy folyók lakatlan szigetein, az
utolsó áldozatokat nem temette el senki. Sok falut felperzseltek, százezrek vesztették el éle-
tük támaszát, értelmét. Az elkergetett falusi iparosok nyomorgó koldusokká váltak. A pa-
rasztokat kolhozokba és szovhozokba kényszerítették, újabb évek következtek éhhalállal, az
ínség, az éhezés a keleti finnugorok falvait többé nem hagyta el. 1933-ban a történelemből
ismert minden korábbi éhínségnél súlyosabb éhezés tizedelte meg a keleti finnugor népeket.'
Ez volt a mezőgazdaság szocialista átszervezésének az ára. A szovjet állam és a kommunista
párt kidöntötte a keleti finnugor nemzetek tartópilléreit, a faluközösségeket.

A paraszti gyökerű nemzeti értelmiség útja az 1928. évi pogrom és népirtás hatására ket-
tévált. Egy kisebb rész a szovjet szervekhez csatlakozott, remélve, hogy valamit még ki-
menthet a romok alól. A népesebb rész a szellemi, politikai ellenállást választotta. Az ellene
szervezett hajszaból kiérezte sorsának megpecsételődését. A rendőri zaklatásokat I932-től
tetőzték a hamis vádakra, a meggyötörtek önvádaskodására épített perek. A keleti finnugor-
ság értelmiségének első és második nemzedéke felőrlődött. A GPU hírhedt hármas bíróságai
elé kerültek azok is, akik a szovjet állam és párt szolgálatába álltak. Őket a GPU és a párt-
propaganda különösen veszélyesnek tartotta. A GPU ügynökei szerettek kimutatásokat ké-
szíteni, a sok ezer ember sorsát eldöntő 2774. számú politikai ügyhöz 1932-ben készült egy
táblázat: "A finn népek felszabadítási szövetsége, ellenforradalmi, nacionalista kém szerve-
zet" címet adták neki. Orosz rövidítése, a "SzOFIN" rettegett fogalommá vált. Az ítéletek
indoklásában az állt, hogyafinnugor nemzeti értelmiségnek szándékában állt egy finnugor
föderáció létrehozása az "imperialista" Finnország protektorátusa alatt.

Feltevésem, hogy a képtelen vád nem a GPU eredeti találmánya. Az elképzelés, miszerint
az Obtól a Botteni-öbölig terjedő területen egy Finnország irányítása alatt álló Finnugor
Konföderáció kialakulása fenyeget, a múlt század második felének pánszláv és monarchista
irodaimában bukkan fel. Ez az irányzat a finn és észt nemzeti nyelv érvényre juttatásáért ki-
bontakozó mozgalmakban a politikai nacionalizmus kezdeteit vélte felfedezni. A finnugor
nyelvrokonság nyelvi nacionalizmusok és rokonsági érzések táptalaja Oroszország finn ugor
népeinek körében. Az a feltevés, hogyafinnugor rokon népek a történelmi múltban közös
hazában éltek, pánszlávista és monarchista vélemények szerint szítja az orosz birodalom
elleni nacionalizmust. A feltételezett finnugor őshaza az orosz birodalom területén volt. A
pánszlávizmus ideológusai elmarasztalták az orosz kormányzatot aKalevala runói gyűjtésé-
nek, kiadásának engedélyezése miatt. A magyar és a finn tudósok finnugor kutatásainak en-
gedélyezése orosz birodalmi területeken véleményük szerint szintén káros következrnények-
kel járt, A cári udvari körök kezdetben nem vették komolyan ezeket a nézeteket. Ill. Sándor,

Hivatalos közlések szerint 1,5-2 millió ember halt éhen, 2,8 millió paraszto! űztek ki otthonából.
hurcoltak a szibériai rajgába és a sarkvidékre.
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majd a politikai miszticizmusra hajló II. Miklós köreit riasztották apánszláv jóslatok, mivel
a nemzetiségi megmozdulásoktól féltették a birodalom egységét. II. Miklós cár miniszterel-
nöke, Sztolipin fel akarta számolni Finnország autonómiáját. Nem nézte jó szemmel az
oroszországi finnugor népek archaikus faluközösségeit sem. A GPU kabinetjeiben nem volt
nehéz felismerni, hogya finnugorellenes pánszláv és monarchista nézetek áthangolása szov-
jet jelszavakra könnyen megvalósítható. A SzOFlN politikai perek vádpont ja: egy finnugor
konföderáció, annak földrajzi fekvése és az ott élő oroszok elnyomása tekintetében szó sze-
rint egyezik a múlt századi orosz szélsőséges nacionalista vádakkal. Ennek az elméletnek
alig nevezhető képtelen badarságnak a felhasználása alkalmas volt a független Észt- és Finn-
ország politikai megvádolására, diplomáciai elszigetelésre, a finnugor nemzeti mozgalmak
elleni tömeges megtorlásra, az orosz soviniszta tömeghisztéria felszítására. A nagyhatalmak
hallgatólagos és tevőleges jószolgálatával a szovjet kormánynak sikerült elérnie politikai
céljait.

A politikai perek az 1950-es évek közepe tájáig folytak olyan parasztok' ellen is, akik le-
veleikben közölték Sztálinnal a mezőgazdasági dilettantizmus katasztrofális következménye-
it, a hibás iparosítás hátrányait, a falusi nyomort. A perek nyomán betiltották az államelle-
nesnek nyilvánított finnugor tudornányos-kulturális egyesületeket, intézményeket. Vezetői-
ket, tagjaikat perbe fogták. Forrásértékű könyvtárak tűntek el, a megmaradt könyvek, folyó-
iratok tilalmi listára kerültek. Nyoma veszett több száz viaszhengernek: ezek az orosz zenei
hatástói még érintetlen udmurt népzene felvételei voltak. A 300 viaszhengerből 37 hengert
sikerült kiváltani a KG B-től, az Udrnurt Történettudomanyi Intézet őrzi őket. Állami rende-
letek és párthatározatok tiltották be a szovjetellenes, burzsoá áltudornányt, a finnugor nyelv-
tudományt. Börtön járt a finnugor rokonság és szolidaritás említéséért. A finnugor területeket
is GULAG táborok hálózták be, körzeteikben megszűnt az egyébként is korlátozott mozgás-
szabadság. A népirtással felérő politikai perek okozta veszteségek arányára utal a következő
adat: 1939-ben a Mari Köztársaságban élő marik lélekszáma 588 ezer volt. Az 1991-ben
közzétett névsor 19 ezernél több áldozatot tüntet fel, vagyis a marik csaknem 3,24%-át érte
súlyos sérelem" Ez azoknak a száma, akiket személyukben érintettek a politikai perek. A
szovjet állami szervek az elítéltek, kivégzettek rokonságát és baráti körét fenyegették, admi-
nisztratív intézkedésekkel sújtottak, zaklatták. Ezeknek a közvetett áldozatoknak a lélekszá-
máról nincsenek közzétett adatok, de nem túlzás 3-as szorzóval szorozni, így a marik 10%-a
szenvedett a GPU által kitervelt perek miatt, Ebből az arányból hiányzik az adminisztratív
úton elhurcolt, elpusztított parasztoknak a száma, erről becslések sem állnak rendelkezésre.
Hasonló, vagy még nagyobb veszteségeket szenvedett valamennyi finnugor nép a Szovjet-
unióban.

A finnugor értelmiség körében tragédiák ezrei történtek. A mari történelem, nemzeti lét
megörökítője volt K. Jegorov. Kiváló, őstehetségü festőrnűvész, tanár és népművelő, sok
történelmi és néprajzi tárgyú festmény és vázlat készítője. Apja, F. Jegorov, ortodox lelki-
pásztor, a mari történelem jeles érdemű kutatója volt. 1929-ben publikált könyvének -
"Adalékok a mari nép történetéhez" - néhány példánya megmenekült az elégetéstől. A mű-
vészt, K. Jegorovot már a 20-as években féktelen támadások érték a "mari történelem, az
archaikus falvak idealizálásáért, a mari erdők, szentélyek ellenforradalmi ábrázolásáért".

Az 1998. évi tallinni kongresszuson elhangzott téjékoztatás.
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1937. augusztus 12-e éjjelén a GPU letartóztatta, november I I -én este hét órakor huszon-
négy társával együtt kivégezték. Eltemetésének helye ismeretlen. 2, azaz két rubel "vagyo-
nát" a GPU elkobozta és nyereségként elkönyvelte. Feleségének küldött értesítésében a GPU
levelezés joga nélküli börtönbüntetést említett. Lánya egy 1992. február 2-án kelt KGB-
levélből értesült apja kivégzéséről és ártatlanságáról. A vádirat szerint K. Jegorov dicsőítette
a "fasiszta finn kultúrát, és érdekelték a finn fasiszta politikai körök". Műveinek sorsa tragi-
kus, még I945-ben is égették történelmi és néprajzi tárgyú alkotásait a mari Nemzeti Múze-
um udvarán. A 20-as években néhány képét finn tudósok megvásárolták és Helsinkibe vitték.
Sokáig "illegalitásban" voltak, jelenleg a finn képzőművészeti múzeumban láthatók. Néhány
kisebb művét, életük kockáztatásával barátai, felesége és lánya őrizte meg. Házukból a GPU
kizavarta őket, felesége még a legalantasabb munka végzésére sem kapott engedélyt. A ki-
végzett művész idős apját a GPU többször letartóztatta, ítélet nélkül börtönben tartotta,
nagyszabású történelmi művének olvasását betiltottálc Mindenéből kifosztva, házából kiűzve
nyomorban halt meg az idős tudós lelkipásztor. Fiának felesége és lánya Kazanyban élő ro-
konaiknál talált menedéket. K. Jegorov lánya jelenleg is ott él. Nagyon kevés az ő sorsához
hasonló megmenekülés.

A fentiek miatt csak képmutatásnak nevezhető, hogy az 1960-as évek elejétől a Szovjet-
unió hangoztatni kezdte, hogy sok egyéb közt finnugor nemzeti állam is. Ezzel összefüggés-
ben óhatatlanul említést kíván, hogy Magyarországon is akadnak emberek, akik hol Habs-
burg, hol pedig szovjet rágalmazásnak hirdetik a magyar nép finn ugor rokonságát, a finnugor
tudományok művelőit pedig ellenséges szervezetek ügynökeinek tüntetik fel. A valóság is-
meretében ezek a hangoskodások mosolyt válthatnak ki, de az ügy mögött sok az áldozat,
nagy a tragédia.

Még igencsak kezdeti szinten folynak a keleti finnugor nemzeti mozgalmakra vonatkozó
kútfők feltárásának munkálatai. A vallatási jegyzőkönyvek, az önvallornások, az ítéletek in-
doklásai inkább a GPU-ra, és nem a nemzeti rnozgalmak programjaira vonatkozó kútfők.
Hasonló a helyzet a korabeli szovjet állami és pártiratokkal. A nemzeti mozgalmak állam-
szervezési terveinek hiteles bizonyítékai még nem bukkantak fel. A mozgalmak hangadó
szernélyiségei tisztában voltak az orosz nyelv, kultúra és tudomány létfontosságával nemze-
teik életében, oroszellenes diszkrimináció nem foglalkoztatta őket. Szinte valamennyien írók,
költők voltak, érzékelték. értették a nemzeti nyelvek problémáit. A keleti finnugor nyelvek
nyelvjárási gazdagságát nem tekintették leküzdhetetlen akadálynak az irodalmi nyelvek ki-
alakításában. A szovjet kormányzat és egyes tudományos irányzatok ezzel éppen ellentétes
vélemény alapján alakították nyelvpolitikájukat, valójában a nemzeti nyelvek megfojtásár.

A Karjalai Köztársaságban figyelemre érdemes kezdeményezés és intézkedés történik a
vészes helyzet megszüntetése érdekében. A karélok három nyelvjárási területen élnek, az
emberek ragaszkodnak saját dialektusukhoz, ami nehezíti az egységes, irodalmi karjalai
nyelv kialakítását. A nyelvnek a néphez közel állónak kell lenni, ezért mindhárom nyelvjá-
rásban folyik oktatás, irodalmi élet, rádió- és tévésugárzás. Ez sokba kerül, de csak töredé-
kébe azoknak a horribilis költségeknek, amelybe a szovjet hatalom romboló gazdasági ki-
sérletei kerültek. Közben folyik az alapos, gondos munka az egységes karél nemzeti nyelv
alapjainak létrehozására, hogy a sok bürokratikus szovjet nyelvhasználati parancs kártétele
után megszülethessen a karél nemzeti nyelv.
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A szibériai hantik, manysik és a (szamojéd) nyenyecek történelmében a 18. század ele-
jétől a pravoszláv térítések, 1932-től a hagyományaik üldözésében, a kolhozosításban, a
szovjet közigazgatás szervezésében alkalmazott erőszakosságok, és az 50-es évek közepe
tájától kezdődő olaj- és földgázbányászat idéztek elő genocídiummal felérő következménye-
ket. A tengereken is tiltott kegyetlen halászati eszközök használata az Ob-Irtis folyórendszer
nemeshalállományát kifosztotta, akalandor nemesprémvadászat feldúlta a tajga és a tundra
érzékeny természeti egyensúlyát, a kíméletlen erdőirtás óriási területeken talaj lepusztulást,
mocsarasodást okozott. A vezetékekből kiszabadu ló olaj és földgáz mérgezi az embert és
környezetét. A védtelen rénszarvaspásztorok és vadászok sérelmére elkövetett állami gaztet-
teket a népi emlékezet őrzi.

A hagyományos közösségekben élő obi-ugorok a gyermekeiket sohasem bántalmazzák,
szuverén személyiségeket nevelnek, a természet iránti szeretetre, odaadásra tanítják őket.

A hantik és a manysik a 18. századtól élesen tiltakoztak gyermekeik elhurcolása ellen,
akiket a missziós iskolákban elidegenítettek családjuktól és gyökértelenné váltak. A szovjet
közigazgatás konok következetességgel vitte a gyennekeket a sok száz kilométer távolságra
fekvő iskolákba. Sok gyermek megszökött a bentlakásos iskolákból, ösztöneikre és ismere-
teikre hagyatkozva vándoroltak családjuk sátraihoz, a 7-10 éves gyermekek közül többen a
vadonba vesztek. A gyermekek ugyanis önvédelemből az ismert útvonalakat nem hasznáI-
hatták. A Kazim folyó mentén élő hantik sérelmei 1932-ben nem voltak többé elviselhetők,
legalább gyermekeiket akarták körükben tartani. Fegyveresen ragadták ki őket az iskolákból,
és akadályozták meg ismételt elhurcolásukat. A GPU elégtételt vett: történtek kivégzések, a
férfiakat, beleértve a 14 évesnél idősebb fiúkat is, börtönbe vitték. Senki nem élte túl a fog-
ságot. A szállásokat minden készletükből kirabolták, a meleg ruházat, rénszarvasok és kész-
letek nélkül hagyott nők és kisgyermekek éhen vesztek a kemény fagyokban. Ennek és a ha-
sonló eseteknek a tudományos feltárása még várat magára. A han tik és a manysik nemzeti
sérelmei nem csak múltbeliek. A Tromagan folyó felső vidékén élő hantik 1992 márciusában
Jelcin elnökhöz címzett levelükben előterjesztették sérelmeiket, Az olaj ipari munkások el-
űzik őket földjükről, kirabolják sátraikat, lemészároljak rénjeiket, kihalásszák halaikat, kilö-
vik az erdőség vadjait, becsapják és leitatják a hantikat. Az állami tisztviselők nem veszik
őket emberszámba. pedig mint írják, "mi is emberek vagyunk". A rablógazdálkodás követ-
keztében újabb és újabb területekre terjed ki az olajbányászat. "Saját földünkön akarunk élni,
saját szokásaink szerint nevelni gyermekeinket. Földünk nélkül nem vagyunk nép. Miért
kényszerítesz minket, e föld ősi lakóit, földünk elrablóinak gyűlöletére? Így fegyveres hábo-
rú lehet, amelyikben tudjuk, elpusztulunk."

A betelepitettek, a bevándorlók megváltoztatták a nemzetiségi arányokat, a manysik,
hantik és nyenyecek elenyésző kisebbségbe kerültek saját földjükön. A választott testületek-
ben az őslakosok képviselete jelentéktelen, nem tudják érvényesíteni népük érdekeit. A be-
vándorlók nem ismerik és nem is akarják ismerni az őslakosok nemzeti hagyományait és
érdekeit. Az utóbbiak menekülnek a barbár iparosítás acélléptei elől, nem kívánják látni az
őseik sírjaiból kirabolt "egzotikus" tárgyakkal folyó kufárkodást. A felháborodás hangján
kell csatlakozni Je. Ajpin neves hanti író és politikus véleményéhez: a zöldek pénzt nem saj-
nálva védik a fenyegetett állatokat és növényeket, de ki védelmezi meg a kihalástóI a létük-
ben veszélyeztetett kislélekszámú népeket?
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A karjalai és az inkeri finnek, valamint a többi karjalai finnségi nép sorsát megpecsétel-
ték a GPU, 1935-től pedig A. Zsdanov, a finnugor népek rossz szelleme intézkedései. Az
inkeri szó Bölcs Jaroszláv kijevi orosz fejedelem svéd királylány feleségének Ingrid nevét
őrizheti. A Szentpétervár környékén elterülő vidéknek volt Ingerrnanland, finnül Inkeri a
történelmi neve. Ma hiába keresnénk a térképeken, a szovjet kormányzat megtiltotta a név
használatát. A szovjet időszakban Leningrádi Terület volt a neve, ma Pétervári Terület. A [7.
századtól evangélikus finn telepesek alapítottak falvakat Inkeriben, akik a mindenkori orosz
hatalom példás adófizető alattvalói voltak. Az 1920-as évek első felében a világháború elötti
mezögazdasági termelésüket jelentősen megnövelték. öntevékeny felvásárló, értékesítési
szövetkezeteket alapítottak. Az 1926. évi adatok szerint 135 ezer lelket számláló inkeri fin-
nek 80-85%-át a GPU megsemmisítette, falvaikat, temetői ket lerombolta, szép házaikat a
GPU (KGB) -tisztek számára szétszedték és máshol össze rakták, a kerti televényt teherautó-
val elhordták. A zord északi, gránit vándorkövekkel teli földön az évszázadok alatt létreho-
zott televény hatalmas érték! A finn falunevek használatát büntették, a megmaradt finn falvak
szomorú, kopár maradványai orosz nevet kaptak. Az inkeri finnek magukra vonták a szovjet
hatóságok haragját, mert finnek voltak és a Finnországgal határos területen éltek, az
"imperialista" finn nyelvet beszélték, a férfiak úgy-ahogy, az asszonyok pedig alig beszéltek
oroszul. A GPU és Kirov, majd Zsdanov úgy döntöttek, hogya tisztességükről híres parasz-
tok a finn hadsereg kém szervezetének ügynökei, ezért a 20-as évek végétől először utasítot-
tak virágzó gazdaságaik tönkretételére, iskoláikban betiltották a finn nyelven folyó oktatást,
aztán saját költségükön többségüket kitelepítették Szibériába, és örök időkre megtiltották
visszatérésüket. 1941--42-ben a leningrádi ostromgyűrűben rekedt, a közlések szerint rnin-
tegy 20-21 ezer inkeri finn asszonyt és gyereket, pontosabban emberi árnyakat a Ladoga-tó
jegén kiszállították az ostromlott városból. Az Élet Útja számukra a pusztulás útja volt. A
Ladoga partjáról vitték őket, hónapokig tartó úton Szibériába, ahová már alig egyharmaduk
érkezett meg. Kitelepítésüket Zsdanov, Koszigin, Molotov, Malenkov és Zsukov táviratban
kezdeményezte Sztálinnál, aki haladéktalanul utasított a barbár javaslat végrehajtására. A ja-
vaslat eredeti szövegében 96 ezer finn kitelepítése szerepelt, az ostromlott Leningrádban a
GPU őrjáratok már nem találtak annyi élő finnt. A Ladoga-tótól északra elterülő Karjalában
az áldozatok száma megállapíthatatlan, ez a terület valóságos GPU gyarmat volt. Északi
partja közelében terülnek el a híres Szolovki-szigetek. Az ismert adat szerint 1929 és 1940
között 25 ezer 223 politikai vádlottat ítéltek itt letöltendő börtönbüntetésre, és ugyanebben
az időben 10 ezer 988 halálos ítéletet hajtottak itt végre. A finn határ menti falvakat, a falvak
temetőit elpusztították, a lakosságót kitelepítették, kényszermunkára vitték. Egy Gl'Ll-őrjárat
embervadászat közben egy olyan falu maradványaira talált, ahol egy 65 éves vak férfi és egy
16 éves fiú maradt csak életben. A Kalevala runóénekeseinek (a vak Mikkali Perttunen
Ladozeroban, az izsór származású Larin Paraske Miskula faluban - Lembolova egyházköz-
ség - élt) házát, sírját barbár kezek lerombolták. Helsinkiben. a Hesperia parkban emelt szo-
bor őrzi Larin Paraske emlékét, aki 34 ezer sor runót tudott előadni. Mindketten már életük-
ben világhírüek voltak és szegénységben éltek.

Az oroszországi történelem hullámverése mozgásba hozta az Obtól a finn határig élő
finnugor népeket. Még igen távolinak tűnik a megnyugvást hozó állapot, az évszázadok fo-
lyamán felgyűlt sérelmek rendezése nehezen történik. Egymástól eltérő, ellentétes vélemé-
nyek vannak az elérendő nyugalmi állapot természetét illetően, a demokrácia esélyei sem a
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legbiztosabbak. Másként élik meg az őslakos finnugor nemzetek és a nemzetileg heterogén
bevándorlók a történelmi hullámverésben alakuló végkifejletet. A finnugor és szamojéd né-
pek földjein folyó nyersanyag-kitermelés, olaj- és földgázbányászat óriási jövedelmeket
biztosít az orosz és a multinacionális társaságoknak. A korszerűtlen berendezések működte-
tése, a hanyagul megépített szállító vonalak, csővezetékek a környezeti katasztrófák soroza-
tát idézik elő. Érvényes ENSZ-határozatok szólnak az őslakosokat megillető tulajdonosi jog-
ról, tulajdonaik jövedelméről és környezetük védelméről. A szovjet és az orosz kormány
képviselői aláírták ezeket a nemzetközi jogérvényű határozatokat, ámde nem gondoskodnak
teljesítésükről, megszegésük szankcionálásáról. Az orosz vállalatok államhatalmi tekintéllyel
lépnek fel, semmibe veszik a helyi közigazgatási szerveket. Mindez egetverő sérelmeket
okoz az őslakos nemzeteknek. A hatalmas multinacionális vállalatok semmibe veszik a nem-
zeti mozgalmakat is. A társaságok az orosz gyakorlathoz igazodnak. Hasonló cselekedetei-
kért az USA, vagy Kanada területén büntető felelősség terhelné őket, a nagy összegű kárté-
rítésekről nem is szólva. A hatalmasságok asztaláról lehulló morzsák a megoldásra váró
problémákhoz képest elenyészőek. Az északi finnugor és szamojéd tájakon a lakosság króni-
kus alultápláltságban szenved, iskolás gyerekek éheznek, miközben mesés jövedelmek szár-
maznak hazájukból, amelyekből törvényesen járna részesedésük.

A már-már kihunyt nemzeti méltóságot ébresztő finn ugor és szamojéd mozgalmak, tár-
sulások, nyelvművelő társaságok, sportegyesületek száma, működése áttekinthetetlen, majd a
gyakorlatban dől el, melyikük életképes. A példák közül említhető a Mari Köztársaság (Mari
EI) fővárosában működö Finnugor Kulturális Alapítvány, a komi főváros egyetemén finnugor
fakultáson készítenék fel a különböző finnugor szakértőket, a finn és a magyar nyelv és kul-
túra bizonyos fokú ismerete valamennyi hallgató számára kötelező lenne. A Hanti-Manysi
Autonóm Körzetben finnugor gimnázium tervei formálódnak, ez a gimnázium készítené fel a
fiatalokat a komi egyetem finnugor fakultására. A Karjalai Köztársaságban élő, mintegy
20 ezer lelket számláló vepsze nép (évtizedeken át féltek megvallani nemzetiségüket, folya-
matban van lélekszámuk megállapítása) iskolákat, múzeurnot működtet, felügyelete alá vette
az ipari vállalatokat és gazdálkodó társaságokat. Megalakult a Finnugor Népek Világkong-
resszusának Tanácskozó Bizottsága, feladata a finnugor és szamojéd népek jogvédelme. szo-
lidaritásuk ápolása. Magyarországon a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Uralisztikai Tanszékén a finnugor és szamojéd népek nemzeti mozgalmainak képviselői hun-
garológiai nyári egyetemen gyarapítják ismereteiket a finnugor népek történetéről, a civil
szféra magyarországi működésének múltjáról, jelenéről, és tanulnak magyarul. A független
finnugor országok finnugor tanszékei, tudományos társulatai országaik nyelvén a keleti finn-
ugor kultúra és tudomány eredményeiről tájékoztatják közvéleményüket. Elsősorban nyelv-
és irodalomtudományi eredményekről, újabban a nemzeti történelmekről készült rnűvek is
közlésre kerülnek. Az észt függetlenség visszaállítása utáni első észt történelmi szintézis
magyar fordítása a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tan-
székének gondozásában készült és került kiadásra.

A lenininek nevezett nemzeti politika látványosan omlott össze, politikai bírálata és el-
utasítása azonban még az aktuális igények szintjén sem elegendő. Hátra van ennek a politi-
kának a sokoldalú történettudományos elemzése. A szovjet nemzeti politika modelljének,
pontosabban modelljeinek egybevetése a nemzeti kérdésre vonatkozó szovjet törvénykezés-
seI magyarázatot adhat a látványos kudarcra. Hamisítás lenne a sorozatosan elkövetett erő-
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szakra hárítani a felelősséget a kudarcért. Esetlen érv, hogy az elvi modell kifogástalan volt,
csak a gyakorlat rontott el mindent. Amíg nem kezdődik meg a tudományos-kritikai elemzés,
mindaddig felüthetik a fejüket ilyen ideálképek a lenini-sztálini nemzeti politikáról.

A keleti finnugor népek vezető tudományos személyiségei közül többen olyan fokú nak
értékelik az oroszosodást, hogy szerintük a nemzeti újjászületésre tett kísérlet reménytelen.
A keleti finnugor köztársaságok lakosainak 75-80%-át, az obi-ugorok esetében több mint
90%-át oroszul beszélő emberek alkotják, akik hallani sem akarnak a helyi nemzeti nyelvek-
ről. A választott és igazgatási testületek nyelve orosz. A szovjet kormányzat intézkedései nek
következménye a nemzeti ébredés nehézsége, a vele szembeni értetlenség és orosz naciona-
lista ellenszenv. Az orosz tudományos irodalom és a sajtócikkek fejtegetései a cári időkben
kialakított közigazgatási egységek, kormányzóságok visszaállítása mellett érvelnek. Ebben
az esetben eltűnnének azok a csonka finnugor autonómiák is, a melyeket a szovjet kormány-
zat engedélyezett. A finnugor nemzetek maradványait szétszabdalnák az orosz kormányzó-
ságok, és ez véglegesen megpecsételné sorsukat. Az ilyen tervezgetések ismeretében létfon-
tosságú a szovjet rendszertől örökölt csonka autonómiák következetes védelme, átalakítása
valóságos, demokratikus nemzeti önkormányzatokká. Ebben az értelemben is folynak érde-
mes eszmecserék és tudományos érvelések. Ezeknek és a hasonló vélekedéseknek az isme-
retében rendkívül jelentős a Komi Köztársaság alkotmánya, amelyik az orosz mellett akomit
is hivatalos állami nyelvnek nyilvánítja.

Végezetül említem meg, hogy az utóbbi évek orosz tudományos iroda Imában a szocia-
lista törvényesség megsértésének minősítik a Szovjetunióban történt politikai, nemzeti rep-
ressziókat, a tömeggyilkosságokat. Ez téves optika, mivel mindaz, ami történt, éppen hogy az
ún. "szocialista törvényesség" megvalósítása jegyében ment végbe, elég egy pillantásra ér-
demesíteni a Szovjetunió büntető alaptörvényét, abból is a nevezetes 58. § pontjait. V. M.
Polescsikov, volt KGB-, jelenleg orosz állambiztonsági tiszt "Hétpecsétes titok. A KGB le-
véltárából." (Sziktivkar, 1995) CÍmÍÍ könyvében ugyanezt a véleményt fejti ki hiteles okmá-
nyok bemutatásával. Sőt, továbbmegy következtetései ben, Sztálin és Hitler azonosításával
elérkezik a hitleri nemzeti szocialista és a sztálini szovjet szocialista rendszer azonosságának
kérdéséhez. Az orosz és a világtörténelem eme hatalmas problémája elől nem lehet kitérni. A
sztálini rendszer nem lett volna antiszemita, nem semmisített meg zsidókat? Az 1930-as évek
GULAG-szigetvilágán sok ezer zsidó halt meg zsidósága miatt. Megbocsáthatatlan még az
is, ha egyetlen embernek kell meghalnia nemzetisége miatt.

(Bartha Antal)
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A keleti finn ugor népek és az orosz birodalom
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1103

12. sz. első fele

A keleti szláv törzsek a Dnyeper és a Dnyeszter vidékén élnek.

A keleti szláv törzsek észak felé vándorolnak, elérik a finnugorok lakta
erdőövezet határát, egyes területeken benyomulnak a finnugor népek
közé. A szlovén törzs Novgorod környékén települ le, és kerül érintke-
zésbe balti finn népekkel (csúd, vesz). Délnyugati irányból, a Volga
felső folyása felől a krivicsek elérik a merják által lakott területeket (a
mai Jaroszlavl és Rosztov városok között). A vjaticsok a Felső-Okánál
telepednek le, északon a merjákkal határos ak, keleten a mordvinokkal
és a muromákkal. i

Az első orosz államok megalakításában jelentős szerepük volt az orosz
krónikákban varjagoknak vagy ruszoknak nevezett normann fegyveres
kalandozó csoportoknak. A Skandináviából Kelet-Európa belseje felé
tartó varjágok áthaladtak a finnugorok lakta területeken is. Az orosz
fejedelemségek kialakulásának koráról, a finnugorok szerepéröl a korai
orosz államokban az orosz őskrónika (Poveszty Vremennih Let) tájé-
koztat.

A varjágok adót szednek a csúdoktól, a szlovénektől, a merjáktól és a
krivicsektől.

A krónika szerint a csúdok, a szlovének, a krivicsek és a vepszék be-
hívták a ruszokat, hogy uralkodjanak rajtuk. Három testvér kezdett el
uralkodni: Rurik Novgorodban, Szineusz Beloozeroban, Truvor
lzborszkban. Két év múlva Rurik testvérei meghaltak, és ö egyedural-
kodó lett. A finnugor népek közül a vesz (vepsze), a merja és a muroma
nép fölött uralkodott.

Oleg fejedelem Novgorodból kiindulva hatalma alatt egyesíti az orosz
és a már elfoglalt finnugor területeket. Elfoglalja Kijevet, és új hatalmi
központjává teszi. Kijevi hadjáratában csúd, merja és vepsze harcosok
is segítik.

Az orosz fejedelmek egymás elleni ütközeteiben finnugor harcosok is
részt vesznek. A harcok tárgyát képező rosztovi terület a merják ősi
lakhelye, Murom város és környéke pedig a muromáké.

Jaroszláv (Bölcs Jaroszláv unokája) megtámadja a mordvinokat.

Novgorod adót szed a permiektől és a pecsoraiaktól. (Mindkét elneve-
zés valószínű leg vegyes orosz-komi közösségre vonatkozik.)
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A novgorodi fejedelemség a VoIgátó I északra lévő sávban kelet felé
próbál terjeszkedni. A novgorodi sereg egy jugriai vár ostromakor sú-
lyos vereséget szenved - csak nyolcvanan térnek haza. Jugria ekkor
még valószínűleg az Urál európai oldalán helyezkedett el, területén obi-
ugor népesség lakott.

Nyizsnyij-Novgorod alapítása az Oka torkolatánál. Az új erődített tele-
pülés kiindulópontja lesz a Volga melléki finnugor népek elleni akciók-
nak.

Orosz-ruordvin háborúk. Az oroszok legyőzik Pures mordvin fejedel-
met.

A mongolok (tatárok) sorban beveszik az orosz fejedelmi központokat,
a keleti finnugor népek mongol fennhatóság alá kerülnek.

Az orosz területek szívében élő merják és rnuromák nyelvüket és kultú-
rájukat elvesztvén teljesen beolvadnak az oroszokba.

Egy novgorodi sereg meghódítja az ab torkolatvidékét.

Mordvin-tatár csapatok felégetik Nyizsnyij-Novgorodot. Válaszul a
moszkvaiak rátámadnak a mordvinok téli szállásaira.

lll. Iván uralma alatt egyesíti az orosz fejedelemségeket, megszabadul a
tatár fennhatóságtóI. Egymás után hódoltatj a a finnugor népeket.

Perm elfoglalása. Összeírják az újonnan szerzett területek komi lakos-
ságát.

Támadások Jugria ellen. Ajugor (obi-ugor) fejedelmek behódolnak.

Paleckij herceg csapatai hajón indulnak Kazany elfoglalására, de a ma-
rik megsemmisítik az orosz hajóhadat.

IV. (Rettegett) Iván elfoglalja Kazany városát, megszünik a Kazányi
Tatár Kánság, és ezzel orosz uralom alá kerül az Urálig minden finn-
ugor nép. A meghódított területeken erődített településeket hoznak lét-
re, amelyek a helyi adminisztráció központjai, de egyben a további ke-
leti terjeszkedés kiindulópontjai is.

Jermak szibériai akciói. Jermak kozák vezért a Káma melléki finnugor
területeken birtokos Sztroganov család bérelte fel, első sikerei után
azonban elnyerte a cár támogatását is. Jennak, és az ő halála után Nyu-
gat-Szibériában a Szibériai Tatár Kánság ellen katonai akciókat folytató
cári sereg az obi-ugor és a szamojéd népek hódoltatásával megszerezte
az orosz birodalom számára a hatalmat az összes kelet-európai és nyu-
gat-szibériai finnugor nép felett.
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A keletifinnugor népek és az orosz birodalom

Orosz városok alapítása, erődök építése Szibériában a hódítások meg-
szilárdítása és az adószedés érdekében. Ekkor alapítják az enyecek te-
rületén Mangazeját, a nyenyeceknél Obdorszkot (ma Szalehard), a déli
szamojédok közelében pedig Tomszkot, Krasznojarszkot és más erődí-
tett településeket.

A Bolotnyikov-felkelés. Minden finnugor nép köréből vannak résztve-
vői, a tyemnyikovi és kadomi mordvinok pl. kirabolják a kolostorokat.
Az elviselhetetlen adóterhek miatt nagy az elkeseredés a parasztok kö-
rében.

A Bolotnyikov-felkeléstől független lázadás az északi osztjákoknál.
Csatlakoznak a tatárok is.

Kudarcba fulladt mari-tatár támadás Nyizsnyij-Novgorod ellen.
I

A török-szamojéd lakosságú "Tubai Föld" orosz fennhatóság alá kerül.

Apjaszinai szamojédoknak nevezett nganaszanok fegyveresen ellenáll-
nak a megadóztatásukra irányuló kísérleteknek.

Helyszíni vizsgálatok az udrnurtoknál a földesurak és a helyi hivatalno-
kok által elkövetett visszaélések ügyében. Az udmurt parasztok pana-
szainak jogossága beigazolódik, de az állam nem tud érvényt szerezni
elítélő határozatainak, minden marad a régiben.

Sztolbovói béke: majdnem egy évszázad ra Svédországé lesz az egész
karjalai földszoros, a Ladoga-vidék és lnkeri (Ingermanland), a kisebb
balti finn népek által lakott terület.

Már 58 evangélikus gyülekezet működik Inkeriben, a svédek erőszakkal
térítik át pravoszláv hitükről a helyi balti finneket. Sokan elmenekülnek
lakóhelyükről, ekkor jön létre a tveri karjalaiak közössége.

Az orosz behatolás miatt megkezdődik a keleti finnugorok szétvándor-
lása, ekkor jön létre pl. a keleti mari települési tömb a mai Baskortosz-
tán területén, és ekkor vándorolnak északra egyes komi közösségek, új
lakóhelyükön eltanulva a rénszarvastenyésztést a nyenyecektől.

Sztyepan Razin felkelése. Az esemény megmozgatja az egész Volga-
vidéket.

A svéd uralom alatt folyamatos a finn bevándorlás a baltikumi terüle-
tekre. lnkeriben már a lakosság 73,8%-át a finn bevándorlók alkotják.

Nagy északi háború: Oroszország visszaszerzi a középkori Finn-Karjala
nagy részét, a karjalai földszerost és a Ladoga-vidéket a svédektől.

Erőszakos térítés a finnugorok körében.

A tyerjusevi járás mordvinjai fellázadnak, mivel a nyizsnyij-novgorodi
püspök leromboltatta szent ligeteiket.
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Az oroszországi számik (lappok) állami jobbágyokká válnak.

A Pugacsov-Iázadás, sok finn ugor résztvevővel.

Az iparosítás és a kereskedelem fellendülésének kezdete a finnugor
területeken: az udrnurtoknál fegyvergyártó manufaktúrákat létesítenek,
Karjalában Viipuri (ma Viborg) jelentős kikötővárossá fej lődik.

A napóleoni háborúk keretében zajló orosz-svéd összecsapás követ-
keztében Finnország Oroszország része lesz (perszonálunió: a finnek
nagyhercege az orosz cár). 1812-től a karjalai földszeros és a Ladoga-
vidék ismét finn közigazgatás alá kerül.

Az Obdorszk (ma Szalehard) környéki és a Taz menti nyenyecek felke-
lése Wawl'o Nenang vezetésével.

Jobbágyfelszabadítás Oroszországban. Az eseménnyel nem jár együtt a
felszabadított jobbágyok földhöz juttatása, ez sok területen (pl. a mord-
vinoknál) újabb helyi lázadásokhoz vezet, és növeli a finnugorok el-
vándorlását is.

Oroszok betelepítése a Kola-félszigetre, a számik (lappok) által lakott
vidékekre ahatálterületek biztosításának céljából.

A Kazanyi Tanítóképző Szeminárium alapítása. Ebben az oktatási in-
tézményben nevelődik a keleti finnugorok értelmiségének első nemze-
déke.

A multáni per. Vuzs-Multan udmurt falu lakóit rituális gyilkossággal
vádolták meg. A vádlottakat végül felmentették. A felmentő ítélet kihar-
colásában nagy szerepe volt az udmurt származású Grigorij Verescsa-
ginnak. a keleti finnugorok első kiemelkedő tudósának, és az ügy mellé
álló felvilágosult orosz értelmiségnek.

A gazdasági fellendülés és a kapitalizálódás jelei Oroszország finnugo-
rok által lakott részein is: megindul a folyami gőzhajózás, kiépülnek az
első vasútvonalak, a helyi ásványkincsek és mezőgazdasági termékek
feldolgozására mind több üzemet, gyárat létesítenek.

Az orosz polgári fejlődésseI együtt a keleti finnugor népek körében
nemzeti kulturális és politikai mozgalmak bontakoznak ki.

Népgyűlések. képviselőgyülések Karjalában, az autonómia deklarálása,
terv a Finnországgal való államszövetségre.

Az udmurt területen lévő, fegyvergyárairól híres Izsevszk és Votkinszk
munkásainak felkelése a bolsevikok ellen.

Az októberi forradalom utáni megváltozott körülmények között sorra
létrejönnek a finnugor népek autonóm körzetei, jelentős kulturális fel-
lendülés indul meg, kibontakozik a finnugor nyelvü oktatás és kultúra,



II keleti finnugor népek és az orosz birodalom

1922 Nagy éhinség a Volga-vidéken.

1924-től A Szovjetunióban élő számik (lappok) területére nehézipari üzemek,
katonai bázisok települnek, felszámolják hagyományos téli szállásaikat.

1930-as évek Ellentmondásos folyamatok a finnugor területeken, egyrészt látszólag
megszilárdulnak az autonómia intézményei: a komiknál, udmurtoknál,
mordvinoknál, mariknál autonóm köztársaságokat hoznak létre, más-
részt kibontakozik a sztálini terror, amelynek egyik célja a nemzetisé-
gek vezető rétegének likvidálása. Több tízezer finnugor származású
embert végeznek ki, illetve zárnak munkatáborokba, ahol a sanyarú
körülmények miatt nagyon kevés az esélyük a túlélésre. A büntetőtábo-
rok jelentős részét a finnugor és szamojéd népek területén hozzák létre,
főleg a kietlen északi vidékeken. Ezekben a táborokban tízezrével
sínylődnek a Szovjetunió minden részéről odahurcolt elítéltek.

1939-1940 A téli háború. A Szovjetunió területi követelésekkel lép fel Finnország-
gal szemben. A Leningrád védelmének ürügyével megszerzett területek-
ről 400 ezer ember menekül Finnországba.

1941- 1944 A folytatólagos háború. Finnország visszaszerzi elvesztett területeit és
elfoglalja Szovjet-Karjala jelentős részét is.

1941- 1945 A Szovjetun ió ellen indított német támadás következtében az inkeri
filmek és a vótok által lakott területek német kézre kerülnek. Egy né-
met-finn egyezmény értelmében ezekről a területekről több mint
60 ezer balti finn származású lakost evakuálnak Finnországba. A világ-
háború után a szovjetek arra kényszerítik Finnországot, hogy ezeket az
embereket szállítsák vissza a Szovjetunióba. Csak az a pár ezer ember
menekült meg, akik még a háború alatt továbbutaztak Svédországba,
illetve Amerikába. A visszaszállított embereket (kb. 55 ezer főt) kivétel
nélkül deportálják Szibériába, s a túlélők csak 1956 után térhetnek visz-
sza ősi földjükre.

1940-es évek vége Kollektivizálás a Tajrnir-félszigeten. Szovhozokba és kolhozokba tömö-
rítik a szamojéd rénszarvastenyésztőket és prémvadászokat.

1960-as évek eleje A nganaszanok délebbre telepítése a dolgánok közé.

1970 Ezután a népszámlálások alkalmával a !íveket letteknek kell feltüntetni.

1970-es évek eleje A kőolaj-kiterrnelés kezdete Nyugat-Szibériában, ami az obi-ugorok
életterének drámai beszűkülését eredményezi.

1985 A 6. nemzetközi finnugor tudományos kongresszust Sziktivkárban ren-
dezik, a Komi ASZSZK fővárosában. Először kerülhet sor ilyen ren-
dezvényre a Szovjetunióban.
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A Belorussziában található belovezsi erdőben kimondják a Szovjetunió
megszűnését. Ezután az orosz terminológia szerint "szuverenitási pará-
dé" kezdődik, a szovjet tagköztársaságok és autonóm köztársaságok
sorra deklarálják függetlenségüket. Ezen jelképes lépések látszatra a
finnugor köztársaságok függetlenséget eredményezték, valójában azon-
ban ily módon a finnugor nemzeti problémák iránt érzéketlen helyi
pártelit és adminisztráció próbálta átmenteni hatalmát.

Az oroszországi számik (lappok) is részt vesznek a számik érdekeit
képviselő számi tanács munkájában.

Kulturális fellendülés a finnugor népek körében. A függetlenségüket
deklarált finnugor köztársaságokban megindul a küzdelern a helyi finn-
ugor népesség és a túlnyomó többségben lévő betelepült oroszok között
az őslakosság politikai és kulturális jogaiért. nyelvhasználatáért, a nem-
zeti önszerveződésért.
Hanti-Manszijszkban megalakul a Hantik és Manysik Megmentésének
Intézete.
Hatalmas léptekkel fej lődik a finnugor államok, népek és társadalmi
szervezetek közötti együttműködés. (Ezen eseményeket részletesen tár-
gyalja könyvünk negyedik fejezete.)

(Klima László)



A karjalaiak története

Karjala (Karélia), a Finnország és Oroszország határán elterülő tájegység neve különbözö
korszakokban nem egészen ugyanazt a területet takarta. A határok a svéd-orosz háborúk
nyomán többször változtak, s a karjalalak az évszázadok során szétszóródtak ezen a terüle-
ten. A karjalai nyelv a balti finn nyelvek északi ágához tartozik, legközelebbi rokon nyelve a
finn. Egyes kutatók a karjalai nyelvet csak egy keleti finn nyelvjárásnak tartják. A karjalai-
nak az ad egyértelműen önálló nyelvi státust, hogy beszélőinek nagy része nem Finnország-
ban él, más kultúrkörbe tartozik, pravoszláv vallású, s a karjalaiaknak saját, a finnekétől elté-
rő identitástudatuk van. Az óriási kiterjedésű területen élő karjalaiak számos egymástól
nagymértékben eltérő nyelvjárást beszélnek, amelyek közül a líídöt egyes rlyelvészek külön
nyelvnek tartják. Az észak-karjalai nyelvjárás elég közel áll a finnhez, a déli aunusi (olonye-
ci) viszont erősen elüt tőle.

Napjainkban Oroszországban a hivatalos adatok alapján (1989) 131 ezer karjalai él.
60%-uk - kb. 80 ezer ember - a Karjalai Köztársaságban lakik. Tver környéken kb.
23 ezren, Szentpétervár és Murmanszk körzetében 12 ezren vannak, de élnek karjalaiak töb-
bek között Szibériában is. A finnországi karjalaiak száma mintegy 40-50 ezer fő.

A karjalai nép szám os etnikai és nyelvi elemből kovácsolódott össze. Az első település-
maradványok a később karjalaiak által lakott területeken a Kr. e. 7. évezredből származnak.
A Kr. e. 4. évezredtől kezdődően keletről és délről bevándorlók érkeztek e területekre, meg-
változtatván a lakosság antropológiai összetételét. Ennek a népességnek a régészeti emléke
az ún. fésűs kerámia kultúra. A fésűs kerámia kultúra megjelenését e területeken általában a
finnugorság érkezéséveI hozzák kapcsolatba. A finn és észt őstörténet-kutatók, régészek azt a
véleményt hangoztatják, hogy a balti finn népek ősei már a Kr. e. 4-3. évezredtől kezdve
nagyjából mai lakóhelyükön élnele A hagyományos felfogás szerint a közfinnek a Kr. e.
1. évezred közepén értek el a Baltikumba, ahonnan a Kr. u. 1. évezred első évszázadaitól
kezdve folyamatosan költöztek a Finn-öböl északi partvidékére és Karjalába. A honfoglaló
finn törzsek közé számítják a karjaiait is, amely később nyelvében és szokásaiban eltávolo-
dott a többi törzstől.

Időszámításunk kezdetén a karjalaiak ősei a Ladoga- és az Onyega-tó környékén éltek,
ahonnan legkésőbb a 12. században az Északi-Dvinán lefelé a Fehér-tengerig, valamint
északnyugaton a jelenlegi Finn-Karjalába, Savóba és a Botteni-öböl északkeleti partvidékéig
jutottak. A korábban ugyancsak a Ladoga és Onyega vidékén élt őslappokat a karjalaiak
nyugatra és északra szorították, majd a karjalaiak egy része összeolvadt a vepszékkel. A
skandináv sagákban először a 8. században említik Karjalát. A keleti szlávok a Kr. u. 1. év-
ezred 2. felében jutottak el a karjalaiak szomszédságába. A 9.-től a 12. századig Karjala déli
része a Kijevi Ruszhoz tartozott, majd a 12. századtól kezdve fokozatosan Novgorod függé-
sébe került. Orosz krónikákban először a 12. század közepén említik Karjalát (Korela) és a
karjalaiakat. Korábban valószínű leg a különböző balti finn népcsoportokra alkalmazott cszíd
elnevezést hasznáIhatták a karjalaiakra is. A 9. században a skandináv sagákban szereplő,
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prérneiröl és gazdagságáról híres Fehér-tenger melléki Bjarmián és a bjarmákon feltehetőleg
az északi karjalaiakat is értették.

Körülbelül egy évezreddel ezelőttre tehető a karjalai identitás megjelenése. AlI. szá-
zadtól kezdve három évszázadon át Karjala figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül,
amely összefüggött azzal, hogy más balti finn népekhez hasonlóan a karjalalak is átvették az
egyre gyengülő vikingek szerepét a fontos kereskedelmi utak térségében. Nem számított rit-
kaságnak a karjalalak betörése a tőlük nyugatra lévő területekre. Egy ilyen hadjárat során a
korábbi svéd fővárost, Sigtunát is felégették. Ebben az időszakban növekedett a karjalaiak
által benépesített terület nagysága.

A 11-12. századtól felerősödött a novgorodi 0110dox egyház tevékenysége e területeken.
Ez a tevékenység 1227-ben Jaroszláv Vszevolodovics fejedelemsége idején érte el csúcs-
pontját, amikor a krónikák tanúsága szerint erőszakos térítésre is sor került. A 13. századtól
kezdődően Svédországban megnövekedett az érdeklődés a karjalai területek iránt. A svédek
keresztes hadjáratokat hirdetve egyre több finn területet foglaltak el, s lassanként megindult a
verseny Novgoroddal Karjaláért. Ettől kezdve a svéd-orosz ellentétek állandó dúlást, hábo-
rúskodásokat jelentettek a karjalaiak számára. A főleg a Finn-öböl partvidékén keletre ter-
jeszkedő svédek lépéseire Novgorod azzal válaszolt, hogy egy sikertelen karjalai felkelés
után 1278-ban Karjalát formálisan is magához csatolta. Ebből az időből származik az a
Novgorodban talált nyírfakéregre írt karjalai nyelvü varázsige, amely egyben a legrégebbi
balti finn nyelvemlék is.

Svédország három keresztes hadjáratot indított a finn és karjalai területek elfoglalására.
1239-ben támaszpont céljából felépítették Viipuri (Viborg) várát. Ezt 30 évig tartó háborús-
kodás követte, amelyben mindkét fél rendszeresen pusztította Karjalát. A hosszú háborúnak
a pahkinasaari (Nöteborg, Schlüsselburg, Orehovec) béke vetett véget 1323-ban. A több mint
két és fél évszázadon keresztül érvényben lévő szerződés alapján a határ a karjalai földszo-
rost kettészelve haladt északi, majd északnyugati irányban egészen a Botteni-öböl északke-
leti végéig. A határ tehát kettévágta a karjalaiak által lakott területeket, és fontos, kultúrák
közötti választóvonallá vált. Viipuri város lett Nyugat-Karjala központja. Karjala nagyobb
része továbbra is Novgorodhoz tartozott. Központja a várral is megerősített Kakisalmi
(Korela) volt a Ladoga-tó partján. A finntől eltérő karjalai nyelvet gyakorlatilag csak a
Ladoga-tótól keletre használták, a határ térségében a finn különböző nyelvjárásait beszélték.

A Svédország birtokába került Nyugat-Karjala gyorsabb fejlődésnek indult, mint Orosz-
Karjala. A svédek megkezdték az északabbi területek betelepítését, ahol az 1323-as béke
nem jelölte ki egyértelmüen a határvonalat. Így a határ itt gyakorlatilag kezdett keletre tolód-
ni. A 15. századi határvillongásokban a finnországi savóiak harcoltak karjalai testvéreik el-
len. Ezek az események svéd-orosz háborúba torkolltak a karjalai földszoroson 1555-57-
ben. A békekötés azonban nem változtatott a határokon, és a nyugalom sem tartott sokáig.
Az újabb svéd-orosz háború (a .Jivóniai háború") a balti területekért tört ki, de átterjedt
Karjaiára is. A tayssinai (tjavzinszki) békében (1595) Svédország megkapta az összes finnek
által lakott területet. A rövid békésebb időszakot újabb háború zavarta meg. A viszálykodást
lezáró sztolbovói békében (1617) Svédország megkapta a Ladoga-vidéket, az egész karjalai
földszorost és Ingermanlandot (Inkerit). Ezen a területen a svédek létrehozták Kakisalmi
Tartományt, amelyben megkezdték a lakosság erőszakos áttérítését evangélikus hitre. Az
1620-as évektől kezdve a nagyarányú adózás és az erőszakos valláscsere miatt az imént em-
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lített területek egyre több lakója menekült át Oroszországba. A lakosság fele - kb. 30-
50 ezer ember - települt át a Ladoga- és az Onyega-tó közé, illetve a korábban elnéptelene-
dett Tver Tartományba. Így jött létre a mindmáig létező ún. Tveri Karjala.

A 18. század elejétől kezdve Svédország fokozatosan elvesztette korábbi nagyhatalmi
szerepét. A nagy északi háborúban (1700-1721) Oroszország visszaszerezte a középkori
Finn-Karjala nagy részét Viipurival együtt, továbbá a karjalai földszorost és a Ladoga-tó
környékét. Ez utóbbi területeket hívták később Régi Finnországnak. A következő háborúban
174 J -43 között egy keskeny sáv kivételével egész Karjala orosz kézre került.

A 18. század második fele gazdasági és művelődési szempontból fellendülést hozott.
Viipuriból jelentős kereskedelmi és kulturális központ lett. Az evangélikus lakosság is sza-
badon gyakoroihatta vallását. Régi Finnországban a cári birtokok elajándékozási rendszere
közel jobbágysorba juttatta a helyi parasztságot, az északabbi területeken azonban a gazda-
ság szépen fej lődött. 1808-1809-ben Oroszország meghódította egész Finnországot, s azt
autonóm nagyhercegségként a birodalomhoz csatolta. 1812-ben Régi Finnország visszakerült
Finnországhoz, így ismét az 1617-es szto1bovói béke határai váltak érvényessé a nagyher-
cegség számára. Nyugat-Karjala központjává újra Viipuri vált, amely a Saimaa-csatoma
(1856) és a Lahti-Szentpétervár vasút (1870) megnyitásának köszönhetően Finnország leg-
forgalmasabb árukikötője lett.

A 19. század elején megjelentek az első cirill betűkkel nyomtatott karjalai nyelvű köny-
vek. A finn nemzeti ébredés Karjaiára is hatással volt. A 19. század közepén megjelent nem-
zeti eposz, a Kalevala nagy részben aKarjalában gyűjtött szövegeken alapu It. Ez arra ösztö-
nözte a finn értelmiséget, hogy Karjalába utazzon felkutatni a finn nemzeti kultúra gyökereit.
Így született meg a karjalai romantika, az ún. karelianizmus.

Finnország függetlenné válása és Szovjet-Oroszország létrejötte éles, államok közötti
politikai és ideológiai választóvonalat húzott Finn-Karjala és Orosz-Karjala közé. Az 1918-
as finnországi polgárháború eseményei részben Karjalát és a karjalaiakat is érintették. 1917-
től kezdve egészen 1922-ig több népgyűlést és képviselőgyűlést tartottak Orosz-Karjalában,
amelyeken deklarálták Karjala autonómiáját, majd később Finnországgal kívántak laza ál-
lamszövetségre lépni, sőt egyes községek kimondták Finnországhoz csatlakozásukat. A ki-
bontakozó karjalai fegyveres felkelés azonban - finnországi önkéntesek segítsége ellenére -
a bolsevikok túlereje miatt nem érte el célját. A Finn Köztársaság és Szovjet-Oroszország
között Tartuban megkötött béke a sztolbovói határvonalat állította vissza. A szovjet-orosz fél
nyilatkozatban nemzeti önrendelkezési jogot (autonómiát) ígért Kelet-Karjala számára. Az
ígéretek be nem tartása miatt Finnország 1923-ban a Nemzetek Szövetségéhez fordult.

1920 júniusában kikiáltották a Karjalai Munka Kommunát, s így Karjala keleti fele
Szovjet-Oroszország autonóm körzete lesz, majd 1923-ban Karjalai ASZSZK-ra változtatták
nevét. A Karjalai ASzSzK-ban igen sok emigráns finn kommunista került vezető állásokba.
Az 1920-as években sok korábban Amerikába kivándorolt finn települt Szovjet-Karjalába,
akik a hatásos propaganda következtében ott vélték megtalálni az eszményi hazát. Ezek kö-
zül a gyakran gépeiket. munkaeszközeiket is magukkal hozó idealisták közül később sokan
munkatáborokban lelték halálukat.

192I-ben az 1. Összkarjalai Képviselőgyűlésen bolsevik nyomásra olyan döntés született,
hogy az orosz nyelv mellett a finnt kell tanítani a karjalai iskolákban. A bolsevik vezetés a
világforradalom eljövetelét várva szükségét érezte, hogy kellő számú finnül beszélő párt-
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munkással rendelkezzen majd. Az ún. Tveri Karjalában, ahol az 1930-as évek elején a kar-
jalai lakosság száma (kb. 155 ezer fö) meghaladta a Karjalai ASZSZK-ban élő karjalajak
számát (kb. 110ezer fö), 1931-ben saját latin betűs irodalmi nyelvet hoztak létre, amelyen
könyvek, ujságok jelenhettek meg, s amelyet az iskolákban is oktattak. Aztán I 937-ben hir-
telen véget ért ennek az irodalmi nyelvnek a használata. Az 1930-as évek végén felmérült
egy olyan cirill betűs karjalai irodalmi nyelv megalkotásának a gondolata, amelyet minden
karjalai megértene. Sietve, másfél év alatt ki is dolgozták e nyelv normáit, 1938-39-ben tan-
könyvek, fordítások, folyóiratok jelentek meg, majd 1939-ben egyszerre véget vetettek e
kísérleteknek, s ettől kezdve minden oroszul folyt.

A szovjet kezdeményezésre kirobbant I 939-40-es ún. téli háború utáni moszkvai béke -
Leningrád védelmére hivatkozva - újra a Nagy Péter idején érvényben volt határokat
kényszerítette Finnországra. Az ún. Átadott Karjala teljes lakossága - több mint 400 ezer
ember - Finnországba menekült, ahol gyors rendeletekkel, földhöz juttatással sikeresen lete-
lepítették őket. Helyükre a Szovjetunió különböző részeiből érkezett új munkaerő. A Kat ja-
lai ASzSzK 1940-1956 között szövetségi köztársaság (SzSzK) volt. Az ún. folytatólagos
háborúban, 1941 és 1944 között Finnország visszafoglalta az említett területeket. de nem állt
meg a régi határoknál, hanem - főleg stratégiai okokból, de a finn-karjalat közeli rokonságrá
is hivatkozva - elfoglalta Orosz-Karjala nagy részét, ahonnan a nem karjalai lakosságot in-
ternálták, finn katonai korrnányzatot és közigazgatást vezettek be, de a német nyomás ellené-
re sem támadták meg sem Leningrádot, sem pedig a Leningrád-Murmanszk vasútvonalat. A
szovjet ellentámadás 1944-ben indult meg. Az 1944-ben megkötött fegyverszüneti egyez-
mény visszaállította az 1940-es határokat. A 2. világháború nagy pusztítást okozott a karja-
laiak által lakott területeken.

A karjalajak a 20. század folyamán fokozatosan kisebbségbe szorultak hazájukban. A
Karjalai Köztársaságban élő karjalaiak aránya az összlakossághoz képest a következöképpen
alakult:

1897
1926
1939
1959
1979
1989

42,3%
38,2%
23,2%
13,1%
11,1%
10,0%

Az anyanyelv ismeretének mértéke az újabb nemzedékekben igen csekély. A Karjalai Köz-
társaság karjalai lakosságának csak mintegy 50%-a vallja anyanyelvének a karjalait, s egyes
becslések szerint a 10 évesnél fiatalabb gyerekek 90%-a az oroszt tartja az anyanyelvének. A
tveri karjalaiak létszáma hivatalosan kevesebb mint ötödére csökkent, az anyanyelv ismerete
csak a középkorúakra jellemző. Az asszimilációt erőltetö szovjet nemzetiségi politikán, az
iparfejlesztéssel együtt járó orosz betelepedésen kívül a kedvezőtlen tendenciák kialakításá-
ban nagy szerepe volt a karjalai falvak felszámolásának is. A falvakból elkerülve, elvesztvén
a karjalai nyelvi közeg megtartó erejét, sokan orosszá váltak.

Az 1980-as évek második felétől a glasznoszty hatására a karjalalak öntudata erősödött, s
ez megmutatkozik a helyi politikai és kulturális életben is. Az 1989-es Karjalaiak Konferen-
ciája után megalakult a Karjalai Kulturális Társaság, majd 1991-ben megválasztották a Kar-
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jalai Kongresszust, sannak 50 tagú végrehajtó bizottságát. Egyes óvodákban és iskolákban
már lehet a karjalai nyelvet tanulni, a petrozavodszki egyetemen karjalai nyelvi tanszéket
alapítottak, és a tanárképző főiskolán is van karjalai tagozat. Rendszeres karjalai nyelvű rá-
dió- és tévé adások indultak, könyvek, tankönyvek is jelennek meg. A felgyorsult asszimilá-
ció megállírásához azonban megfelelő törvényekre és anyagi háttérre is szükség lenne ahhoz,
hogya karjalai népnek ne csak múltja, hanem jövője is lehessen.

(Bereczki András)
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A vepszék története

A vepszék három különálló csoportban élnek Oroszország területén a Ladcga-tó, az Onyega-
tó és a Fehér-tó között. Déli és középső csoportjaik közt van némi kapcsolat, de az északi
vepszéket elkülöníti a többi csoporttól a Szvir folyó és az orosz települések láncolata. A
vepsze nyelv a finnugor nyelvek balti finn ágához tartozik, legközelebbi rokon nyelvei a
karjalai, az izsór és a finn.

A vepszék törtérielmével kapcsolatban kevés konkrét adat áll rendelkezésre, néha hosszú
évszázadokon keresztül hallgatnak róluk a források. A Kr. u. 6. században Jordanes króni-
kájában a Vas, Vasina népnév valószínűleg a vepszéket takarja. Az orosz krónikák vesz népe
és a Vesz, mint valószínű 1eg különböző etnikumok által lakott, de saját arculattal rendelkező
területi egység már a 9. századtól helyi jelentőségre tett szert a térségben. A veszt a krónika
azon népek között említi, amelyek Novgorodba behívták uralkodni a vmjágokat (vikingeket).
Az oroszok a vesz népnév mellett a vepszékre is alkalmazták a balti finn népek közös meg-
nevezésére használatos csúd nevet. Talán az északi csúd jelölte közelebbről a vepszéket. A
skandináv forrásokban többször említett Bjarmia lakói egyes kutatók szerint egy ősvepsze
törzs tagjai lehettek. Ibn Fadlan útleírása a 10. századból a vepszéket visu néven említi.
Brémai Ádám ll. századi hamburgi egyháztörténetében és Saxo Grammaticus 13. századi
Gesta Danorumában említi meg a vepsze népet.

A vepszéket régészeti leletekből is ismerjük. A Ladoga-tó délkeleti partján, aVolhov és a
Szvir folyók torkolatvidékén szám os halomsírt találtak meg a szláv invázió előtti időkből, a
950-1100-as évekből. A halomsírokban talált skandináv ékszerek, fegyverek jelzik a helyi
őslakos finn ugor népek nyugati kereskedelmi kapcsolatait. Emellett létezett a kapcsolattartás
keleti iránya is a merják és a komik rokon népe felé.

A 10. század vége és a 12. század eleje között az ősi Vesz keleti és északi irányban nö-
velte kiterjedését, elérvén a Ladoga-tó keleti partvidékét. Nem sokkal ezután a Vesz elneve-
zés eltünik az orosz forrásokból, amiből múlt századi orosz történészek azt a következtetést
vonták le, hogya vepszék is a merják és a muromák sorsára jutottak, vagyis beolvadtak az
oroszokba. A vepsze etnikum azonban tovább élt hagyományos területein, ahol sikeresen
őrizte etnikai különállását. Az orosz betelepülés következtében a vepszék lakta terület déli
része a II. század elejére orosz többségűvé vált, a vepszéket megkeresztelték, földjükön
kolostorok épültek. A novgorodi fennhatóság alá tartozó vepsze területeken az orosz koloni-
záció azt eredményezte, hogya vepszék földjeit kisajátították, a novgorodi baj árok a helyi
lakosságot jobbágysorba kényszerítették és röghöz kötötték. A fokozódó feudális terhek és
az erőszakos térítés miatt sok vepsze menekült északra és északkeletre a IS. századig folya-
matosan, sőt kisebb rnértékben később is. Az elvándoroltak többsége más népek etnogenezi-
sének részese lett. A finnségi lakosság keveredése a keleti szlávokkal az oroszok néppé for-
málódásának egyik fontos szakaszát jelenti. Az északabbi területeket az orosz telepesek a
14-15. században élték el. A finnugor eredetü őslakosság települései kis szigetekké váltak a
sok új orosz település között.

A krónikák vesz népe, amely fejlődésében nem ért el az önálló államalkotásig, fokozato-
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san néptöredékké vált, saját történelmének alakítására nem maradt ereje. Az Onyega- és a
Ladoga-tó közötti vepszék egy része beolvadt a karjalaiakba, így jött létre a karjalai nyelv
aunusi (olonyeci) és Iűd nyelvjárása (nyelve).

A 12. század közepén a vepszék a volgai bolgároknak is adóztak. Beloozero város és
környéke pedig a Rosztov-Szuzdali Fejedelemség része lett, majd 1238-ban létrejött a
Belozerszki Fejedelemség. amely túlélte a tatár inváziót is. A 14. században meggyengült a
fejedelemség politikai ereje, s nemsokára a Moszkvai Fejedelemség része lett. A század kö-
zepén kétszer is pusztított e területeken a pestis, amely erősen megritkította a lakosságot.

A vepszék hagyományosan földművelők voltak, az irtásos-égetéses eljárást használtak,
de e halban és prémes vadban bővelkedő vidéken fontos maradt a halászat és a vadászat is. A
16. század elején egy utazó arról tudósított, hogy Beloozero város környékének lakossága
vepszéül beszél, de többségük tud oroszul is. A 18. század elején Nagy Péter cár vas- és
fegyvergyárakat alapított az Onyega-tó mellett (Petrozavodszk). A vepszék megismerkedtek
a gyári munkával. Ezenkívül ismettek voltak még vándoriparosként is (kővágók, favágók,
fazekasok, bocskorkészítök).

Hosszú ideig tartó elfeledettség után A. J. Sjögren finn tudós fedezte fel újra a vepszéket
a tudomány számára I824-ben. Az 1920-as években nemzeti ébredés bontakozott ki a
vepszék körében, amelyet kezdetben a hivatalos szovjet nemzetiségi politika is támogatott.
24 falu kapott nemzetiségi státust és két nemzetiségi körzet felállítására is sor került. A ter-
vezett harmadik körzet azonban már nem jött létre. Vepsze tannyelvű iskolák is nyíltak. A
vepsze irodalmi nyelv és a latin betűs írásmód megalkotásával a Leningrádi Körzet Végre-
hajtó Bizottsága mellett feláll ított Kisebbségi Népek Osztályát bízták meg. Az első ábécé
I932-ben jelent meg. 1932-37 között 20-30 vepsze nyeívű könyv látott napvilágot. főleg
tankönyvek. A Karjalai ASZSZK területén élt onyega-tavi vepsze gyerekek - a karjalaiakhoz
hasonlóan - finn nyelven tanultak az iskolában, náluk a vepsze nyelv oktatása mindössze két
hónapig tartott.

1937-ben a sztálini terror a vepszéket is elérte. Véget ért minden vepsze kultúrával kap-
csolatos tevékenység, a müvelődés és a kultúra nyelve az orosz lett. Bezárták a vepsze isko-
lákat, beszüntették a könyvkiadást, a tankönyveket elégették. a vepszékre (főleg az értelmi-
ségre) különböző repressziók vártak. Megszüntették a nemzetiségi körzeteket és falvakat,
megkezdődött a vepszék erőszakos asszimilálása. A 2. világháborúban az ún. folytatólagos
háború idején (1941-44) a finnek elfoglalták az Onyega-tó partvidékén élő északi vepszék
lakóhelyét, finn közigazgatást és iskolarendszert vezettek be. Vepsze önkéntesek is szelgal-
tak a finn hadsereg rokon népi zászlóaljában, akiknek a kiadatását a háború után a Szovjet-
unió kikényszerítette.

A vepszék létszáma a következőképpen alakult 1897 és 1989 között:

J897
1926
1939
1959
1970
1979
1989

25284 to
32773 fö
32 000 to
18400 fö (anyanyelvüség 46,1%)
8281 fö
8094 fö (anyanyelvűség 38,4%)

12501 fő
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A népszámlálási adatok megbízhatósága erősen kétségbe vonható, mivel a megfélemlítés
rniatt sokan nem merték magukat vepszének vallani, másrészt egyes helyi hivatalos szervek
túlbuzgóságból gyakran orosznak nyilvánították a vepszéket. l 934-ben a vepszéknél járt finn
kutatók kb. 50 ezerre becsülték a vepszék számát, s kiemeltek, hogy a családokban sok
gyermek volt, és mindenütt vepsze nyelven beszéltek.

A vepszéknek nem maradtak fenn epikus költeményeik, s csak viszonylag kevés népdalt
jegyeztek le náluk a kutatók. A vepszék nemzeti identitástudata gyenge, az oroszokba való
beolvadásuk igen előrehaladott stádiumban van, mert az életmód, a foglalkozások, a vallás, a
szokások stb. már régóta ugyanolyanok mind a két nép körében. Erős az orosz nyelv hatása
is, amely megmutatkozik a kiejtésben és a számtalan kölcsönszóban. A vepszéül beszélők
jelenleg szinte kivétel nélkül kétnyelvűek. Az asszirnilációt a szovjet nemzetiségi politika
rendkívül felgyorsította a kolhozosítással és a falvak felszámolásával.

A gorbacsovi korszak második felében a változások szele elérte a vepszéket is. Az 1989-
es népszárnláláskor már többen merték magukat vepszének vallani. 1988-ban vepsze konfe-
renciát rendeztek Petrozavodszkban, majd 1989-ben megalakították a Vepsze Kultúra Társa-
ságát. Az Onyega-tó mellett újra nemzetiségi körzetté nyilvánították a vepszék lakta területe-
ket. Egyes óvodákban és iskolákban megkezdődött a vepsze nyelv oktatása, amelyet 199\
óta a petrozavcdszki egyetemen is lehet tanulni. Vepsze ábécés könyv, tankönyvek és szótá-
rak jelentek meg. Megindult a nyelvújítás is. Az utóbbi időben a vepszék felemelték szavukat
az ellen, hogya helyi természeti kincseket (kvarc, erdő, kő) távolról érkezett vállalatok ide-
gen rnunkaerövel termeltetik ki.

Az elkövetkező évek döntőek lesznek a vepsze identitás szempontjából, hogy van-e kellő
motiváció és elszántság a vepsze értelmiségben és népben megmaradni vepszének, vagy pe-
dig folytatódik az utóbbi évek gyors ütemű asszimilációja.

(Bereczki András)
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Az inkeri finnek története

Az lnkeri szó többjelentésű. Egyaránt jelöl egy meghatározott területet és a terület finnugor
eredetű népességét. Az inkeri finn, vagy inkeri (finnül inkerinsuomalainen, inkerilainen)
népnév az l 617-es sztolbovói béke után Inkeri területére betelepült evangélikus vallású, finn
nyelvet beszélő etnikumot jelöli. Az inkeri finneket még a finnugor népeket ismerők is gyak-
ran összekeverik az izsórokkal.

Az izsórok (finnül inkeroinen, inkerikko) a vótokkal együtt Inkeri területének finnugor
őslakói, akik orosz hatásra igen korán a pravoszláv hitre tértek. Inkeri izsór és vót őslakóit az
orosz források általában csúd összefoglaló névvel illették. A vótokat I069-ben, az izsórokat
1228-ban említik először saját nevükön az orosz krónikák. Az orosz bevándorlás a IO-II.
században érte el ezt a területet, de az orosz lakosság száma csak a nagy északi háború után
vált számottevővé.

A hajdani Inkeri (svédül Ingermanland, oroszul Ingennanlangyija) a Finn-öböl és a
Ladoga-tó között, a Néva két partján fekvő, kb. 15 ezer knr' nagyságú terület, amely nevét a
Néva baloldali mellékfolyójáról, az Inkere (oroszul Izsora) folyóról kapta. Inkeri majdnem
három évszázada már nem közigazgatási fogalom. 1710-től Pétervári Kormányzóság, 1927-
től a Szovjetunió megszűnéséig Leningrádi. ma Szentpétervári Körzet a terület hivatalos
neve.

Inkerire kiváló stratégiai helyzete miatt több nagyhatalom is igényt tartott. Szinte nem
volt olyan évtized, hogy ne dúlták volna svéd vagy orosz hadak, pusztítva az ott élő finnugo-
rokat. 1323-ban a pahkinasaari békével Novgorod erősítette meg befolyását a térségben. A
17. század elején az orosz trónviszályokat kihasználva Svédország elérkezettnek látta az időt
a már régen kiszemelt terület megszerzésére. Az 1609-es viborgi egyezményben a svédek
Kakisalmi tartományért cserében támogatást ígértek az egyik cárjelöltnek. Az oroszok halo-
gatták az ígéret teljesítését, mire a svédek feldúlták Inkerit. Az 16 l 3-ban hatalomra került
Romanov dinasztia az ország belső problémái miatt kénytelen volt a sztolbovói békében
Svédországnakjelentős engedményeket tenni. Kakisalmi tartományon kívül Inkerit is átadták
a svédeknek. Az 1618-as adóösszeírás szerint Inkeriben egész járások váltak lakatlanná,
ezért a háborúk pusztította tartományt a svédek kénytelenek voltak újratelepíteni. Inkeri egy
részét hűbérbirtok formájában osztották szét a svéd nemesség körében. Az új tulajdonosok
hazai birtokaikról telepítettek át parasztokat, egy részüket büntető célzattal. Ily módon Inkeri
Svédország "Szibériája" lett. Emellett a hadsereg kiszolgált, Inkeriben letelepedett katonái is
növelték a lakosság létszámát. A hivatalos svéd akciók mellett Svédország keleti tartomá-
nyából, a finn területekről spontán átvándorlás indult meg a jó termőföldjéről híres tarto-
mányba. A finn bevándorlók 1656-ban a lakosság 4 1,1; 167 l -ben 56,9; 1695-ben pedig már
73,8%-át alkották. A finn bevándorlók két területről érkeztek: az dyrdmoinen csoport tagjai a
Karjalai-földszorosról, Ayrapaa járásból, a savakkók Savo tartományból. Idővel a két cso-
port közötti különbségek elhalványultak, s egységes inkeri finn népesség jött létre, melyet a
Finnországból folyamatosan érkező új betelepülők gazdagítottak és frissítettek. Habár a
sztolbovói békeszerződés szabad vallásgyakorlatot biztosított a Svédországhoz csatolt terü-
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letek lakóinak, a svédek mégis erőszakos térítésbe kezdtek, amelynek hatására az ortodox
lakosság - köztük sok vót és izsór - tömegesen menekült Belső-Oroszország felé. 1655-ben
már 58 evangélikus gyülekezet működött Inkeriben 36 templommal és 421elkésszel.

A nagy északi háború (1700-1721) eredményeképpen Inkeri visszakerült Oroszország-
hoz, és ez döntően megváltoztatta az inkeri finnek helyzetét, egy idegen kultúrájú állam
alattvalóivá téve őket. 1703-ban megkezdődött Szentpétervár építése, 1712-től a város
Oroszország fővárosa lett, odaköltözött a cári család, több hivatal, és megindult a spontán
betelepülés is. A városnak kezdettől fogva voltak finn lakosai is, hiszen inkeri finn falvak
tucatjait olvasztotta magába terjeszkedése során. Szentpétervár körzetében a 18. században
gazdasági szakosodás figyelhető meg a város igényeinek kielégítésére. Ebből Inkeri is hasz-
not húzott: a tejterrnékek, zöldségek és gyümölcsök mindigjó piacra találtak a fővárosban. A
vasúthálózat kiépítése előtt a férfiaknak a fuvarozás biztosított jelentős mellékjövedelmet.

Az evangélikus egyház, mint az egyetlen kulturális intézmény Inkeriben, felbecsülhetet-
len értékű munkát végzett a 18. században a finn nyelv ápolása terén. A házasságkötést is az
írni-olvasni tudás és a hitvallási iratok ismeretének feltételéhez kötötték. Ennek köszönhető-
en az inkeri finnek müveltségi szint je jelentősen meghaladta a túlnyomórészt analfabéta oro-
szokét. A 19. század elején egyházi kezdeményezésre kezdett kialakulni az iskolarendszer. A
tanítóhiány és az emberek érdektelensége miatt azonban az intézmények száma igen lassan
nőtt. Fordulatot csak az 1863-ban alapított kolppanai szeminárium segítségével sikerült elér-
ni. A szeminárium nemcsak tanárokat képzett a finn nyelvű elemi iskolák számára, hanem a
tanárok révén Inkeri szellemi életének is fellendítőjévé vált. l888-ban már 38 finn iskola
működött Inkeriben. Az iskolák mellett szavalókórusok, énekkarok, zenekarok alakultak, da-
losünnepeket szerveztek, sőt még a tűzoltóságok is a szemináriumnak köszönhetik a létüket.

Az első vi lágháború évei az Inkeriben élő parasztok számára valóságos aranykort jelen-
tettek. Terményeiket jó áron tudták eladni, és a jólét jeleként gazdaságukban szaporodtak a
mezőgazdasági gépek, háztartásukban nem voltak ritkák a varrógépek. zongorák sem.

Az októberi forradalom utáni időszakban az inkerik kulturális szervezetei egy ideig még
működhettek, az iskolákban tovább folyhatott a finn nyeívű oktatás. A húszas évek végén
azonban megindult a támadás az egyház és a finn nyelv ellen. 1926-tól minden egyházi ren-
dezvény megtartásahoz engedélyt kellett kérni a helyi szovjettől. Egyre nagyobb gondot
okozott a lelkészhiány. A még aktív lelkészek közül is egyre többen távoztak Finnországba a
száműzetés és a koncentrációs táborok elől. Ahittantanítást megszüntették, a tanári karban
végzett tisztogatás eredményeképpen az oktatói gárda eloroszosodott. 1937-ben a finn nyel-
vet mint az "ellenforradalmár nacionalisták" nyelvét betiltották, a finn nyeívű újságokat meg-
szüntették, a könyveket elégették.

Megkezdődött az inkerik fizikai megsemmisítése is. A 30-as évek elején az erőszakos
kollektivizáláshoz kapcsolódó első számüzetési hullámban becslések szerint 18 ezer ember
kényszerült lakóhelyének elhagyására. 1935-36-ban a határsáv kiszélesítésének ürügyén
27 ezer embert telepítettek ki Észak-lnkeriböl. A 30-as évek végére kb. 50 ezer főt száműz-
tek Inkeriböl, szétszórva őket a Kola-félszigettöl a Távol-Keleten át Szahalinig.

A második világháború idején Leningrád ostromgyűrűje kettévágta az inkerik által lakott
területet. A gyűrűben rekedt inkerik számáról nincsenek pontos ismereteink, becslések sze-
rint kb. 30 ezren lehettek, nagy részük az ostrom áldozatává vált. Az inkeri finnek többsége
azonban a németek által megszállt területeken maradt. A német-finn tárgyalások eredménye-
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ként ők Finnországba távozhattak. Három hullámban összesen 62 ezer 848 inkerit evakuáltak
Finnországba. Az 1944. szeptember 19-én aláírt orosz-finn fegyverszüneti egyezmény 10.
cikkelye az inkerik számára végzetes volt. Ezen cikkely alapján a korábban Finnországba
menekített inkeriket a finnek jobbnak látták kiadni a Szovjetuniónak. Az őket szállító vona-
tok meg sem álltak Inkeriben, hanem folytatták útjukat kelet felé. Finnország kb. 55 ezer
inkerit adott át a Szovjetuniónak. 8 ezer fő Finnországban maradt, közülük mintegy 4 ezren a
Szovjetuniónak történő kiadatástól félve Svédországba távoztak. Innen többen folytatták
útjukat Nyugat-Európa más országai ba, sőt Amerikába, Ausztráliába is.

A Szovjetunióban szétszórt inkeriknek csak a 1940-es évek végén engedélyezték, hogya
szülöföldjükkel szomszédos Karél ASzSzK-ban letelepedjenek. Inkeriben csak 1956 után
kaptak letelepedési engedélyt. Sokan választották lakhelyül az Észt SzSzK-t is. Az 1989-es
népszámlálás adatai szerint a Szovjetunióban 67 ezer 300 finn nemzetiségű ember élt. Kö-
zülük 20 ezer 500 a Leningrádi Körzetben, 18 ezer 400 Szovjet-Karéliában, 16 ezer 700
Észtországban és 12 ezer a Szovjetunió egyéb területein. A hajdani Inkeri területén élő inkeri
népesség az 1980-as évek végére elöregedett. A fiatalabb korosztály eloroszosodott. Az
1989-es népszámlálás idején csak 35%-uk vallotta a finnt anyanyelvének. A politikai válto-
zások nyomán azonban az inkeri finnek is a nemzeti öntudatra ébredés korát élik. Újjáala-
kultak azok a társadalmi és egyházi szervezetek, amelyek korábban olyan fontos szerepet
játszottak az inkeri finn identitástudat megőrzésében. Finnország jelentős segítséget nyújt:
inkeri gazdákat, finn nyelvtanárokat, egészségügyi dolgozókat, lelkészeket, diakónusokat
képeznek Finnországban. 1990 áprilisa óta Finnország hazatelepülőként fogadja az inkeriket.
Eddig kb. 20 ezer fö élt ezzel a lehetőséggel. Az áttelepülés okai Oroszország katasztrofális
gazdasági és szociális helyzetében, a gyermekek jövője miatti aggodalomban keresendők. Az
áttelepülök kétharmada azonban - elsősorban a fiatalabb korosztály - rosszul, vagy egyálta-
lán nem beszél finnül. A nyelvtudás hiánya miatt leginkább csak egymással kapcsolatot tartó
fiatalok viszont könnyen marginalizálódnak Finnországban.

Az elkövetkező évek mutatják majd meg, mi lesz az inkeri finn etnikai közösség sorsa.
Képes lesz-e szülőföldjén megőrizni nyelvét, kultúráját, hagyományait, vagy végleg eloro-
szosodik, esetleg a tömeges kivándorlást választja.

(Peregi Dóra)
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Az izsórok a vótokkal együtt Ingermanland vagy másképpen Inkeri őslakói. Néppé alakulá-
suk színtere nagyjából a Narva folyó és a Ladoga-tó közötti, és az ettől délebbre fekvő terü-
letek voltak. Nevük a Névába torkolló Izsora (Inkere) folyó nevéből származik. Az izsór és
inkeri neveket gyakran szinonimaként használják Ingermanland két finnségi népére, az orto-
dox izsórokra és az evangélikus inkeri finnekre. A két nyelv közötti rokonság és a több év-
százados együttélés ellenére történelmileg különbséget kell tennünk a két etnikum között.

Az izsór nyelv a balti finn nyelvek északi (más rendszerezés szerint keleti) ágához tarto-
zik, legközelebbi rokon nyelve a karjalai és a finn keleti nyelvjárásai. Egyes nyelvészek az
izsórt nem is tartják külön nyelvnek. I

Az izsórok valószínű leg a karjalai népcsoportból váltak ki, erre utal a két nyelv közelsé-
ge, valamint az, hogy az izsórok egy része karjaiainak nevezi magát. Korábban ezt az elkü-
lönülést a 11-12. századra datálták, a legutóbbi idők régészeti leletei és nyelvészeti kutatásai
azonban arra utalnak, hogy ez még a Kr. u. 1. évezredben ment végbe. Mostanában az a né-
zet is kezd tért hódítani, hogy az izsórok több finnségi törzs összeolvadásából keletkeztek.

A keleti szlávok krivics és szlovén törzse a 6-8. században érte el Ingermanland déli ré-
szét, sal O. században már élénk kapcsolatban álltak az ottani finnségi lakossággal. Az
izsórokat említő első írott forrás a 12. századból származik, amelyben lll. Sándor pápa a
karjalaiak, lappok és vótok mellett Ingria pogánya it is említi, s megtiltja, hogy fegyvereket
adjanak el számukra. Az Ilmeny-tótól a Ladogáig terjedő vízi utak a 9. század végétől Nov-
gorod ellenőrzése alá tartoztak. Az itt élő kis balti finn népek részt vettek a Novgorodi Feje-
delemség létrehozásában. A kisebb finnségi népek életmódja azonos volt, erről a vótok,
vepszék, karjalaiak története kapcsán szólunk részletesebben. Ezeknek a népeknek közös
elnevezése a korabeli orosz krónikákban a cszíd volt. Novgorod életében játszott szerepükre
utal, hogy a városnak Csúd nevű utcája is volt.

Az orosz krónikákban először 1220-ban említik név szerint az izsórokat, s ettől kezdve
gyakran szerepeltek a krónikákban a karjalaiakkal együtt a nyugatról jövő ellenségek elleni
küzdelem leírásakor. A svéd-orosz összecsapásoknak a pahkinasaari (üresek, Nöteborg,
Schlüsselburg) béke vetett véget. A karjalai földszerost kettészelő határ, az orosz érdekszfé-
rába kerülés, valamint az izsórok egy részének délre és nyugatra húzódása a karjalaiakkal
fenntartott kapcsolatok lazulásához vezetett. Novgorod hatalmának gyengülésekor először a
litvánok aktivitása növekedett meg az izsórok lakta területeken, s a 14. század folyamán
többször is adót szedtek tőlük. A IS. században Novgorod csillaga végleg lehanyatlott, a
vezető szerepet Moszkva vette át tőle. Az orosz betelepülés továbbra is nagy ütemben folyt.
Moszkva saját hű embereinek osztogatott ezen a területen birtokokat. Az 1500-ban keletke-
zett ún. vót adóösszeírásból kiderül, hogy Ingermanland lakossága kb. 70 ezer fő volt. A
következetesen oroszosított nevek ellenére valószínű, hogya finnségi népek ekkor még több-
ségben voltak. A 16. században megkülönböztetett figyelmet szenteltek az ortodox vallás
terjesztésének. A területet behálózta a gyülekezetek, templomok, kolostorok rendszere.
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A 16. század második felében hosszantartó svéd-orosz háborúskodások voltak, amelyek
Ingermanland és Karjala nagyarányú pusztulását okozták, de az izsórok lakta területek ekkor
még orosz kézen maradtak. A 17. század elején azonban Svédország kihasználva Oroszor-
szág gyengeségét, Ingermanlandot is birodalmához csatolta. Ezt az 1617-es sztolbovói béké-
ben ismerték el. Ez az állapot az északi háború végéig, 172I-ig tartott. Ebben az időszakban
érkezett az evangélikus finn lakosság a tartomány területére, mint az a történetüket tárgyaló
cikkben részletesebben is olvasható. Az orosz fennhatóság visszaállítása után a földbirtoko-
sok ismét nagyobb létszámban telepítettek orosz jobbágyokat Ingermanland területére.
Emellett a 18. századtól németek, majd a 19. században észtek is letelepültek az Ingerman-
Iandi Kormányzóságban. A terület etnikai térképe igen változatossá alakult.

A 18. század elejétől felerősödött orosz hatás különösen a múlt század második felében
mélyült el. Az orosz nyelvű iskolák és a főváros közelségének hatására növekedett az izsórok
körében az oroszul tudók száma, gyakoribbak lettek a vegyesházasságok is. Az izsór falvak a
19. század végére már nem nagyon különböztek az oroszok falvaitól.

A múlt század közepétől napjainkig a következőképpen alakult az izsórok lélekszáma:

1848
1897
1926
1959
1970
1979
1989

17800 fö
21700 fő
26 137 fö

I 026 fő (anyanyelvűség 34,7%)
78 I fö (anyanyelvűség 26,6%)
748 fö (anyanyelvűség 32,6%)
820 fö (anyanyelvüség 36,8%)

A szovjet korszak ugyanúgy indult az izsórok számára is, mint Oroszország többi finn ugor
népe számára. Létrehozták latin betűs ábécéjüket, amelyen kb. húsz könyv látott napvilágot,
fej lődött iskolarendszerük is. Aztán bekövetkezett a fordulat. Először a kollektivizálás miatt
deportáltak sokakat Szibériába és Közép-Ázsiába, majd a 30-as évek második felében a ter-
ror elérte az izsór értelmiséget is. A második világháború ugyanazt hozta számukra, mint az
inkeri finnek és a vótok számára. A Finnországba evakuáltakat a finnek kénytelenek voltak
átadni a Szovjetuniónak, de sokan szabad akaratukból tértek haza az ígéretek hatására. Sú-
lyos csalódás várt azonban mindannyiukra. Széttelepítették őket a birodalomban, s csak 1956
után engedélyezték visszatelepülésüket szülőföldjükre.

Az izsórok nagy része már a két világháború között is kétnyelvűnek számított, a háború
utáni nemzedékek pedig már nemigen beszélik őseik nyelvét. A földrajzi környezet, az erő-
sebb népek gyűrűje nem tette lehetővé a történelem folyamán az izsór nép és kultúra kibon-
takozását, sajnos emiatt fennmaradására már nem sok esély van.

(Bereczki András)
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A lív nép lakóhelye évszázadokkal ezelőtt a Nyugati-Dvina (Daugava) és Dél-Észtország
között volt, valamint a kurlandi félszigeten. A 20. században azonban már csak Kurland
északi részének tengerparti falvaiban éltek a mai Lettország területén.

A lív nyelv a finnugor nyelvek balti finn ágának déli csoport jához tartozik, legközelebbi
rokon nyelve az észt, azon belül is a délészt nyelvjáráshoz fűzik a legszorosabb kapcsolatok.
Finn és észt kutatók szerint a lív nyelv a legelsők között válhatott ki a közfinn alapnyelvből,
valamikor a Kr. u. első évszázadokban. Napjainkban már csak kb. tízen beszélnek anyanyelvi
szinten lívül, negyvenen pedig még valamennyire bírják anyanyelvüket. Összesen mintegy
kétszázharmincan tartják lívnek magukat. A líveknek - más balti finn népekhez hasonlóan -
több önelnevezésük is van.

A latin Livónia elnevezés először a lívek történelmi lakóhelyét jelölte, majd később a
német lovagrendhez tartozó egész terület nevévé vált. Ezt követően Livónia (Livland) tarto-
mány neve lett, amelybe Dél-Észtország és Észak-Lettország tartozott. Az utóbbi időben
több szakértő is arra az eredményre jutott, hogya lívek őshazáját is az említett területekhez
viszonylag közel kell keresni. A lívek több mint egyezredévvel ezelőtti lakóhelye a későbbi-
ekhez képest nagyobb kiterjedésü volt, s e területek őslakosai a lívek voltak.

A lív nép nagysága és ereje okot adott arra, hogy több történetíró is megemlékezzék róla.
A későbbi népnév először levioni alakban bukkan fel a forrásokban. Ezt az elnevezést hasz-
nálta a római államférfi és író Plinius Secund us Kr. u. 79 körül Észak-Európa pattvidékeinek
leírásakor, s ebből lett később Livónia, livonicus, Livoni stb., amit aztán a lívek is átvettek.
Az orosz őskrónika a 12. század elején a tib szót használja a lívekre. A 13. században Saxo
Grammaticus és (lett) Henrik lívekre vonatkozó információi figyelemre méltóak.

A 10-12. században a lív területek gazdasági fellendülést éltek át. A normann (viking)
gazdasági és politikai expanzió hanyatlását kihasználva a lívek kiépítették gazdasági kap-
csolataikat Gotiand szigetéveI, a Kijevi Oroszországgal és a finnek lakta területekkel. A 12.
század második felében, a keresztény térítés kezdetekor a korabeli források a líveket a let-
teknél jóval jelentősebb népnek ti.intetik fel. Ekkorra tehető itt a ném et kereskedők megjele-
nése is, akik meg akarták vetni lábukat a Nyugati-Dvina torkolatánál, így élénk kapcsolatot
építettek ki a lívekkel. A német kereskedők megjelenését a szerzetesek jövetele követte,
megkezdődött a kezdetben békés térítés. A külső tényezők - az orosz és német expanzió -
hatására hanyatlásnak indult lív közösségek nem juthattak el az önálló államalkotásig.

1I48-ban megépült az első templom a Nyugati-Dvina partján, majd a következő évben az
első kőből készült erődítés is. 1190 körül megkeresztelkedett a lívek fejedelme, Kaupo. A
terület első püspökévé Meinhardot nevezték ki, aki a pápától fegyvereket kért. A pápa ezután
meghirdette a pogány lívek elleni keresztes háborút. A háború kimenetelében döntő fordula-
tot hozott a brémai Albert Buxhoevden (Albert püspök) kinevezése Livónia püspökévé, aki
keresztes hadjáratot hirdetett az összes Balti-tenger melléki pogány ellen. 1200-ban érkezett
meg 23 hajóval és nagy keresztes sereggel. 120 I-ben megalapította Riga városát, 1206-ban
pedig döntő győzelmet aratott a lívek felett. Ezután következett a keleti lettek (latgálok) alá-
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vetése. A keresztes háborúkra szerződött szerzetes katonák szervezete később a Kardtestvé-
rek lovagrendje néven vált ismertté. Győzelme után Albert püspök a kereszténység felvételé-
re és a keresztes háborúkban való részvételre kötelezte a lázadó liveket, akik az elkövetkező
évtizedekben fontos szerepet játszottak az észtek által lakott területek meghódításában. A 13.
századtól kezdve a gyéren lakott lív területekre lettek nyomultak be, s ezzel kezdetét vette a
lívek lassú beolvadása a lettekbe. A lív nyelv hatása máig érezhető a lett helynevekben és
egyes lett nyelvjárásokban. A lívek egyre kisebb szerepet játszottak szülöföldjük sorsának
alakításában, az észtekhez és lettekhez hasonlóan évszázadokon át a jogtalan, elnyomott vi-
déki népességet alkották.

ANémet-római Császársághoz tartozó, de gyakorlatilag önálló állam ként működő Livó-
niai Lovagrend 1561-es összeomlása után a lívek lakta területek a Lengyel-Litván Nagyfeje-
delemség részei lettek, ahol az ellenreformáció idején (Báthory István uralkodása alatt) kato-
likus püspökséget alapítottak. Az 1629-es altmarki fegyverszünet után a Rigától északra lévő
lív területek közel egy évszázadon át a protestáns Svédország részeivé váltak, de Livland
tartományban a balti német nemesség megőrizte kiváltságait és önkonnányzatát. A kurlandi
lívek lakóhelye a Kurland és Zomgale Hercegség (1562-1795) része lett, amely a Lengyel-
Litván Nagyfejedelemség vazallusállama volt 170 l-ig, majd orosz függőségbe került.

1631-ben a svéd Burens művében úgy említi a lív nyelvet, mint amely nagyrészt már ki-
halt, s csak néhány faluban maradt fenn. Egy Hjarns nevű történetíró pedig arról számol be,
hogya Nyugati-Dvinától északra eső területek lív népessége beolvadóban van a lettekbe, a
kurlandi lívek azonban jobban elkülönülnek. Ez utóbbiban az is szerepet játszott, hogy kur-
landi lív falvak földrajzilag is távolabb estek a lett falvaktói, erdők és mocsarak húzódtak kö-
zöttük, továbbá az ottani lívek foglalkozása - a halászat és a tengeljárás - is jobban eltért a
lettekétől.

Nagy Péter orosz cár a nagy északi háborúban (1700-1721) szerzi meg Livlandot. Ö is
csorbítatlanul hagyta azonban az arisztokrácia kiváltságait, így újult erővel folyt a parasztság
jogfosztása, a második jobbágyság intézményének kiépítése. Kurland kormányzóságot 1795-
ben csatolták Oroszországhoz. A folytatódó asszimiláció miatt A. J. Sjögren finn tudós a
múlt század közepén már csak 22 lívül tudót talált a Rigától északra lévő területeken, majd
néhány évtized elteltével már csak Kurlandban maradtak lívek. A lív nyelv hanyatlását siet-
tette a lív írásbeliség hiánya is. 1525-ből ismert az első nyomtatott lív szöveg egy négy nyel-
vű énekeskönyvben. 1863-ban Máté evangéliuma jelent meg keleti és nyugati lív fordításban.

Az 1. világháború idején a kurlandi lívek lakóhelye harci cselekmények színterévé vált. A
német megszállást megelőzően evakuálták a líveket (kb. kétezer embert), aminek következ-
tében tovább fogyott a lívek száma.

A független Lettországban a két világháború közötti viszonylag kedvező légkör, a finn és
észt rokon nép segítsége és buzdítása hatására kiteljesedhetett a 20. század elején kezdődött
lív nemzeti ébredés. A keleti nyelvjáráson alapuló irodalmi nyelven kb. 20 könyv látott nap-
világot: tankönyvek, kalendáriumok, énekeskönyvek, stb. Az I930-as években több éven át
lív nyelvű folyóirat is megjelent (Livli). I923-tói a helyi iskolákban fakultatív lív nyelvokta-
tás kezdődött Finnországban képzett tanárok bevonásával. Megalakult a Lívek Társasága,
kórusok születtek, majd 1939-ben megnyitották a finn, magyar és észt segítséggel épített Lív
Nép Házát. Még 1923-ban a lívek népszavazáson kérték nemzetiségi járás felállítását, ezt
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azonban a lett kormány elutasította. A fiatal lett állam nem mindig nézte jó szemmel a lív
öntudat erősödését, és a rokon népek ezzel kapcsolatos serénykedését.

A lív nemzeti ébredésnek, a kultúra és a művelődés fejlődésének a ll. világháború vetett
véget. Az újabb evakuáció, majd a szovjet hatalom bevezetése és az 1949-es deportálások
végleg megpecsételték a lív nép sorsát.

A lívek létszáma a következőképpen alakult az utóbbi két évszázad folyamán:

1999

2074 fő
3000 fő
2000 fő
1 238 fő
2000 fö
5-600 fő
200 (500) fö
körülbelül. 35 fő, ebből 15-en anyanyelvi
szinten beszélnek lívül
körülbelül. 230 fő, 8-an anyanyelvi szin-
ten beszélnek lívül, 40-en még valameny-
nyire beszélik nyelvüket

1835
1860
20. század eleje
1925
1939
1948
1959
1990

1970-től kezdve a népszámlálásokon a líveket letteknek kellett feltüntetni, mert "a Lett
SZSZK-ban nincs lív nép". Betiltották a lívek társaságát, bezárták a Lív Nép Házát, megtil-
tották a tengerparti halászatot, így a falvak elnéptelenedtek, az emberek városokba költöztek.
A lív falvak közé szovjet katonai támaszpontokat telepítettek.

Az 1980-as évek végén ismét felébredt az érdeklődés a lív nyelv és kultúra iránt. Meg-
alakult a Lív Kultúra Társasága, tovább működik az 1970-es években lettországi városokban
alapított két énekegyüttes. 1991-ben különleges állami védelem alatt álló lív kulturális-
történelmi területet hoznak létre (Livőd Ránda = Lív Part), majd hivatalosan is Lettország
őslakos népévé nyilvánítják a líveket. 1992-től ismét, de immár lettül megjelenik a Livli,
majd 1995 őszétől megkezdődik a lív nyelv egyetemi szintű oktatása Lettországban.

A lív nyelv és nép fennmaradása az utóbbi évszázadok forgatagában valóságos csodának
számít. A nyelvet aktívan beszélő közösség gyarapodása nélkül azonban nem sok remény
van a lív szó továbbélésére.

(Bereczki András)
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A vótok története

A vót nép lakhelye évszázadokkal ezelőtt Északkelet-Észtországtól a Ladoga-tóig, délen
pedig Novgorodig terjedt. A 19-20. században azonban már csak Nyugat- és Észak
Ingermanland falvaiban éltek, Narvától északkeletre. Finn kutatók 1990 őszén azt az infor-
mációt kapták szovjet hivatalos szervektől, hogy a Szovjetunióban 67 vót nemzetiségű sze-
mély él. A vót nyelv a balti finn nyelvek déli ágához tartozik, legközelebbi rokon nyelve az
észt (északi észt nyelvjárás). A vót nyelvet gyakorlatilag kihaltnak tekinthetjük, az egykori
vót falvakban csak néhány öreg beszéli még, és ök is inkább az izsór nyelv egy vótos nyelv-
járását használják.

A vót nyelv és nép kialakulásával kapcsolatban megoszlik a kutatók véleménye. Az is-
mertebb álláspont szerint a vótok ősei a Narva folyótól keletre vándorolt északi észtek vol-
tak, akik a Kr. u. 1. évezred során váltak külön néppé. A másik nézet szerint a vót nép a helyi
(vótföldi) neolitkori és korai vaskori lakosságból alakult ki, amely mind etnikailag, mind
pedig nyelvileg közeli rokonságban állt a nyugatabbra élő észtországi törzsekkel.

A vótok elődeivel összefüggésbe hozható legkorábbi régészeti leletek a Kr. utáni 4-7.
századból származnak. Az izsórokkal együtt a vótok voltak az ingermarilandi terület őslakói.
Területük fontos kelet-nyugati kereskedelmi utak mentén feküdt a Finn-öböl délkeleti part-
vidékén. A szláv törzsek (krivicsek és szlovének) bevándorlása a 6-8. században érte el a
Pejpusz (Csúd)-tó és az I1meny-tó közötti területeket, majd a 10. században lassan kiterjedt
Ingermánland más vidékeire is.

A régi orosz krónikákban először Novgorod alapításával kapcsolatban (859) fordul elő a
különböző balti finn népeket - köztük valószínűleg a vót népet is - jelölő csúd elnevezés.
Először 1069-ben említik a források külön a vót népnevet vad alakban, amikor a vót seregek
a polocki fejedelemmel szövetkezve Novgorodot támadják, de vereséget szenvednek. A II.
századtól kezdve a vótok Novgorod befolyási övezetébe kerülnek, s a feudális Novgorodi
Fejedelemségtől való függőség az elkövetkező évszázadokban tovább nőtt. A vótok lakta
területek a fejedelemség északi részét alkották.

A 12. század közepétől a vótok már együtt harcolnak Novgoroddal a harnéiek, majd a 13.
században a svédek és a német lovagrend ellen, miközben a vótok területeit is gyakran pusz-
tították idegen seregek, a vót népet pedig tizedelték a különböző járványok. A novgorodi
hadseregbe 1270-fÖl tartoztak a vótok és az izsórok. Novgorodban a katonai és a politikai
hatalom a keleti szlávok kezében volt, de egy írásos adat szerint a novgorodi vec sén főleg
.csúdul" beszéltek. Tehát a vótok igen fontos szerepet játszottak a novgorodi állam életében.
A 13. században a vótok lakta területek a Narva folyótól az Izsora folyóig és a Finn-öböltől
Gdov városáig terjedtek.

A katolikus egyház érdeklődése is felébredt a vót területek iránt. ITI. Sándor pápa a 12.
század végén bullájában említi Vótföld pogánya it (pagani Wat!andiae). Annak ellenére,
hogya vótok a görögkeleti vallást vették fel, a római pápa 1255-ben saját püspököt is kine-
vezett a karjalai és a vót területekre. A Vótföld iránt a ném et lovagrend is élénken érdeklő-
dött, csapatai gyakran betörtek oda. Az 1440-es években vót hadifoglyokat hurcoltak ma-
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gukkal, akiket aztán Kurlandban telepítettek le. A helyi lett lakosság által krevéneknek
(oroszoknak) nevezett vótok a 19. század közepére asszimilálódtak.

1478-ban a Moszkvai Fejedelemség magához csatolta Novgorodot, annak területét öt
adminisztratív egységre osztva, amelyek közül az egyiket .Vót ötödnek" (Vodszkaja pjatyi-
na) nevezték. 1484-ben és 1488-ban nagy számú vótot deportáltak Oroszország középső
részeibe, s helyükre oroszokat hoztak. A deportálás oka valószínűleg a birodalom határvi-
dékének biztosítása volt. Ugyanezt a célt szolgálta az is, hogya vót területeken különleges
figyelmet szenteltek a pravoszláv hit terjesztésének, amely a hatalom és az orosz hegemónia
biztos támasza volt. Ennek ellenére a 16. század közepén két novgorodi püspök is arról kese-
reg, hogya vótok továbbra is pogány hitben élnek. Ezután megerősítették az e területeken
végzett misszionáriusi munkát. A térítést jelzi, hogy az őslakosok körében orosz keresztne-
vek kerültek használatba.

I617-től közel egy évszázadon keresztül V ótföld Svédország része lesz. Az erőszakos té-
rítés és az adóterhek miatt sok vót Oroszországba menekült, helyükre evangélikus finneket
hoztak Délkelet-Finnországból.

A nagy északi háborúban (J 700- 172 1) újra gazdát cserélt e vidék, nehéz csaták után
Nagy Péter orosz cár megalapította Szentpétervár városát (1703), majd sok vótot Kazanyba
deportáltak. Az új fővárosba és környékére nagy számban érkeztek oroszok, ami fölerősítette
a vótok már korábban elkezdődött asszimilálódását. A cár kegyeltjei földbirtokokat kaptak
Ingermanlandban, a falusi lakosság terhei megnövekedtek.

A 19. század közepére tovább gyengült a vót identitástudat, amelynek utolsó védőbás-
tyája a vót nyelv volt. Ekkortájt a vótoknak kb. a fele tudott oroszul, de szinte teljesen az
orosz kultúra hatása alatt álltak, amelynek elmélyülését az ortodox vallás is elősegítette. Hiá-
ba volt számottevő a vótok népköltészete, tárgyi kultúrája és hagyományai, egyre inkább
terjedtek az orosz dalok és az orosz viselet. A 19. század második felében a karjalaiak,
izsórok és vepszék száma jelentősen növekedett, a vótok száma azonban ötödére csökkent.

A múlt század közepétől napjainkig a következőképpen alakult a vótok létszáma:

1848
1917
1926
1942
1959
1982
1989

5 148 fő
kb. I 000 fő
705 fő
3-500 fö
kb. 50 fő (anyanyelvűség 70 %-os)
66 fö
62 fő (anyanyelvűség 50%-os)

A vótok történelmük során nemcsak az oroszokba olvadtak be, hanem az észtekbe, finnekbe,
izsórokba is. Az 1930-as években a vótok már olyan kevesen voltak, hogy a szovjet hivatalos
szervek nem tartották szükségesnek az irodalmi nyelv kialakítását. A fiatalok gyakorlatilag
már ekkor áttértek az orosz nyelv használatára.

A vótok felgyorsult asszimilációjához a szovjet hatalom is hozzájáru It. A vót parasztok
egy részét deportálták, a megmaradtakat pedig kolhozokba kényszerítették. Korlátozták a
vótokat a csónakhasználatban, halászatban, a háziipar gyakorlásában. Mindez elősegítette a
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vótok városba áramlását. Sokakat hitük miatt értek repressziók, másokat pedig azért űztek el
otthonukból, mert nem vallották magukat orosznak. A végső döfést a vót népnek valószínű-
leg a hagyományos életmód és foglalkozások (földművelés, állattenyésztés, halászat, kézmű-
vesség) megszűnte adta.

A IL világháború is hozzájárult az előbb említett tendenciák elmélyüléséhez, mivel Le-
ningrád (Szentpétervár) közelsége miatt a vótok lakta területek frontvonalba kerültek. A né-
metek és finnek visszavonulásakor az inkeri finnekhez és izsórokhoz hasonlóan vótokat is
evakuáltak Finnországba. A háború után a szülőföldjükre visszatérőket a szovjet hatóságok
szétszórták a birodalomban, s csak 1956-ban települhettek haza, de akkorra házaikban már
többnyire orosz családok laktak.

A lívekhez hasonlóan a vót népet illetően is talán az a legkülönlegesebb, hogy egészen
napjainkig fennmaradt, hiszen a vótoknak sosem volt önálló adminisztratív területük, irodal-
mi nyelvük, nyomtatott irodalmuk, anyanyelvi oktatásuk, s a történelem sem kényeztette el
őket, hiszen háborúk, járványok, éhínség, deportálások, evakuációk gyakran váltogatták egy-
mást. A vótok lakta területek stratégiailag rendkívül fontos helyen feküdtek, mind kereske-
delmi, mind pedig katonapolitikai szempontból, s ez sorsdöntövé vált e kis nép életében,
amely létszámát és történelmét tekintve sohasem volt "nagy nép", de hagyományos életmód-
ját folytatva ragaszkodott szülöföldjéhez.

(Bereczki András)
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A lappok története

A lappok - vagy más néven számik - lakóhelye Észak-Norvégiától és Svédországtói Finn-
ország legészakibb részein át egészen az Oroszországhoz tartozó Kola-félszigetig terjed,
tehát az ún. Lappföld kb. 1500-2000 km hosszú és 200-400 km széles óriási földterület (kb.
400 ezer krrr'). A lappok számát kb. 70-80 ezerre becsülik, akiknek nagyjából a fele beszéli
ősei nyelvét. A számi alapnyelv már több száz éve felbomlott. Jelenleg tíz különböző nyelv-
járást tartanak számon, melyek között már olyan nagy eltérések alakultak ki, hogy külön
nyelvnek is tarthatók. Hatnak saját irodalmi nyelve is van. Életmódjukat tekintve a lappok jó
része réntenyésztéssel, földműveléssel és halászattal foglalkozik. Mára már szinte mindenhol
kisebbségben élnek.

A kutatók számára a legtöbb fejtörést a lappok eredete okozza, hiszen a lapp nyelv és a
balti finn (finnségi) nyelvek azonos alapnyelv leszármazottai, de a lappok antropológiailag
más típusba tartoznak (uráli típus, lapponoid csoport), mint a legközelebbi rokon nyelveket
beszélő balti finnek (főleg balti típus). Ennek az ellentmondásnak a feloldására a múlt szá-
zadtól kezdve számos hipotézis született. A lapp nép valószínű leg a korai neolitikumban - az
utolsó jégkorszak jégtakarójának a visszahúzódása után - a komsa kultúra Skandináviába
betelepülő népességéből és a Kr. e. 4. évezredtől a Kelet-Karjalába, Finnországba és a Balti-
kumba beáramló finnugor eredetű népességből származik. Feltehetően Kr. e. 1500-1000 kö-
rül kezdődik meg az őslapp kiválása a közös alapnyelvből, mikor a balti, majd germán hatás
eredményeképpen a finnségi népek ősei kezdenek áttérni a földművelő és állattenyésztő
életmódra, míg a lappok ősei Karjala és Finnország területén magukba olvasztották
Fennoskandia őslakó it. A számi nép minden bizonnyal számos embercsoport egybeolvadása
folytán alakult ki. Erre utalnak a különböző területen élő lapp népcsoportok közötti antro-
pológiai és genetikai eltérések.

A lapp nyelv a későbbiek során több ezer éven át érintkezett a balti finn nyelvekkel, első-
sorban a finnel és karjalaival, majd a skandináv nyelvekkel és az orosszal.

Dél-Finnországból és Karjalából a lappok egyre északabbra vándoroltak a terjeszkedő
finn és karjalai települések, valamint feltehetően az adóztatás elől. A vándorló vadréneket
követve a lappok ősei legkésőbb a Kr. u. 1. évezred folyamán fokozatosan érik el a Jeges-
tengert és mai lakóhelyüket. Ezzel egyidejűleg kezdenek rátérni a rénszarvastenyésztésre is,
de ez csak a 16. századtól kezdve válik jelentőssé.

A lapp nép történelmének felvázolásakor meg kell említeni, hogy ez a hagyományos
életformáját sokáig megőrzö természeti nép nem teremtett nagy birodalmat, nem igázott le
más népeket, hanem élte a maga életét, amely állandó küzdelem volt a természeti erőkkel.

Történelmük - az utóbbi másfél ezer évben - egyrészt egyfajta lassú visszahúzódás más
népek elől, másrészt, mivel nem alkottak saját államot, történelmük az államalkotó nemzetek
(norvég, svéd, finn, orosz) történelmének része, melyben fontos szerep jut a lappok meg-
adóztatásának.

A görög Pütheasz Kr. e. 325-ben valószínű leg őket említi, mikor az északon élő phinai
népről ír. Tacitus Germania című munkájában (Kr. u. 98) afenni nép bemutatásakor minden
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bizonnyal az őslappok mindennapi életéről számol be, nem sok dicséretet pazarolva rájuk,
igen vadaknak festi le őket. A 9. században a viking Halogalandi Ottar tesz róluk említést a
Kola-félsziget leírásakor (terjinne). Az orosz krónikákban 1000 körül szerepelnek először
(lop). A 12. század végén a dán Saxo Grammaticus a lappokat jó íjászoknak és síelőknek
nevezi, ezenkívül varázslóknak és jósoknak is.

A lapp elnevezés a 12. században jelenik meg a svéd nyelvben, amelyet talán a vikingek
használtak először a Ladoga-tó környéki településeiken. Korábban a finn terminus volt hasz-
nálatban náluk. (Egyébként a lappok maguk a lapp elnevezést pejoratívnak érzik, ezért egyre
inkább terjed belső nevük, a számi használata).

Nagyjából a 9. századtól kezdődik a lappok rendszeres adóztatása. A norvég király olyan
jogokkal ruházta fel hűbéreseit, hogy azok adót szedhettek a lappoktól és kereskedhettek
velük. A norvégokon kívül adóztatták a lappokat a svédek, a finnek, a karjalaiak és az oro-
szok is. Gyakran előfordult, hogy a kezdetben prémekben és halban fizetendő adót egyszerre
többen is beszedték. A kíméletlen adóztatás, valamint a norvég, a svéd és a finn parasztok
észak felé terjeszkedése egyre kevesebb teret hagyott a lappok számára, hogy hagyományos
életmódjukat űzzék, s a még lakatlan területek felé szorultak. A svéd király már a 14. sz.
közepén adómentességet ígér azon alattvalóinak, akik Lappföldre költöztek. Ugyanez is-
métlődik meg a 17. sz. második felében, XI. Károly királysága idején.

Az adóbehajtást a királyok gyakran bérbe is adták. Svédországban ezt 1. Gusztáv idejé-
ben szüntették meg, ettől kezdve az adók az államot illették. A karjalaiak adóbehajtási joga
először Novgorodra, majd a 15. sz. végétől Moszkvára szállt. Lappföld adóztatása nemzet-
közi kérdés is volt, a háborúkat lezáró békeszerződésekben is szerepelt. A Svédország
(amelyhez akkor Finnország is tartozott) és Dánia-Norvégia között 175l-ben megkötött
strömstadi békeszerződés záradéka biztosította a számik részére a két állam közötti határ
átjárhatóságát, a szabad föld- és vízhasználatot és tengeri halászatot, továbbá teljes semle-
gességet garantált számukra a két szerződő fél közötti esetleges háborúban. Ez a számik jo-
gait elismerő szerződés olyan jelentőséggel bírt a későbbiekben, hogy azt az utóbbi időben a
számi nép Magna Chartájának is szokták nevezni.

A rénszarvastenyésztés velejárója, hogya lappok a rénszarvascsordákkal téli és nyári
szállásaik között vándoroltak. A határokon az átjárást gyakorlatilag semmi sem korlátozta.
A szárni társadalom alapját a családok közössége (siida) alkotta, melyek megélhetését a kö-
zös tulajdonban lévő földterület nyújtotta. A földet családonként vagy nemzetségenként osz-
tották fel.

A keresztény térítés már a ll. században megkezdődött, de az adóztatás megszervezése
jóval sikeresebbnek bizonyult, mint a hit terjesztése, mivel a lappok jelentős része mások
számára megközelíthetetlen területen élt. Lakóhelyük nyugatabbi vidékein a 16. századtól
evangélikus templomok épültek, míg a Kola-félszigeten és környékén a 15. majd a 16. szá-
zadban létesültek ortodox kolostorok, melyek jobbágyaikká tették az ottani lappokat, s gyak-
ran maguknak sajátították ki a legjobb halászhelyeket és legelőket. A kereszténység lassan
terjedt a lappok között, még a 19. században is voltak, akik a sámánhit követői voltak.

Az Oroszországhoz tartozó lappok 1764-ben állami jobbágyokká váltak, de a kolostoro-
kat is el kellett tartaniuk. Az 1861-es jobbágyfelszabadítás után viszont a lappok gyakran a
kereskedők és hitelezők áldozataivá váltak. Az amerikai indiánokhoz hasonlóan a lappok
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megkörnyékezésében és félrevezetésében a múlt század második felétől kezdve egyre gyak-
rabban használták az alkoholt.

A nyugatabbra fekvő lapp területeken a múlt század 40-es éveitől kezdve egyre több kö-
vetőre talált Lars Levi Laestadius lelkész puritán mozgalma, mely mind a mai napig nagy
népszerűségnek örvend fenn Északon. 1852-ben a szeszárusítás betiltását követelő lappok
egy csoportja a norvégiai Kautokeinóban megölte a kereskedőt, felgyújtotta a boltot, a pap-
lakot és a rendőrőrsöt. A lappok történelmének ezt a szinte egyetlen felkelését szigorú meg-
torlás követte. Két lázadót lefejeztek, heten pedig börtönben pusztultak el közülük.

Az első lapp nyelvű egyházi jellegű kézikönyv 1619-ben jelent meg, s ezt követte 1633-
ban egy katekizmus. 1755-ben látott először napvilágot lappul az Újszövetség, majd 1811-
ben a teljes Biblia.

A jelenlegi Lappföldtől délre élő lappok a 16-18. században fokozatosan beolvadtak más
népekbe. A 18. sz. közepén Svédországban új erőre kapott a svédek és a finnek telepes moz-
galma, me ly egyre szűkebb keretek közé szorította a hagyományos lapp' gazdálkodást, s ez
többek közt a lappok elszegényedéséhez vezetett. A 19. sz. közepére a svédországi lapp
nyelv helyzete már annyira megrendült, hogy sokak számára feleslegesnek tűnt további
fenntartása. Az iskolareformok egyik célja nyíltan a svédesítés volt, melyet hatékonyan se-
gített az általánossá váló svéd oktatási nyelv. A 20. sz. elején megváltozott a hivatalos állami
politika, nem törekedtek többé az erőszakos civilizációs program végrehajtására, de ekkorra
a lapp társadalom már menthetetlenül bomlásnak indult.

Norvégiában a 18. század végétől kezd erősödni az asszimilációs politika, amely a 19. sz.
végére már intézményesített norvégosítássá vált. Megszülettek az első nyíltan asszimilációs
törvények. Nagyarányú telepítésekkel megváltoztatták a nemzetiségi arányokat. Jelentős
norvég helységek jöttek létre elsősorban a határövezetekben. 1905-ig kiépült a norvégosítás
formai és intézményes kerete. A 20. század elején például csak az vehetett földet Norvégiá-
ban, akinek norvég volt a neve és beszélt norvégul. A lappok teljes beolvasztását célzó ok-
tatási rendeletek a második világháborút követő évekig maradtak hatályban. Finnországban
is jelentkeztek a finnesítés különböző formái, ha nem is olyan élesen, mint a fentebb említett
területeken.

A Kola-félszigeten - melynek a nagy északi háború (1700-1721) után átmenetileg csök-
kent a stratégiai jelentősége - 1868-tól a határterületek biztosítására oroszokat telepítettek,
akiknek nem korlátozták kereskedelmi és vállalkozói tevékenységét. A lappoknak is ked-
vezményeket ígértek, ha azok felhagynak vándorló életmódjukkal. A régi életfonna háttérbe
szorulása elősegítette a vegyes házasságokat és az oroszosodást. 1924-től a szovjet hatalom
falutanácsokat és kolhozokat hozott létre, megkezdődtek a repressziók a kulákoknak kikiál-
tottakkai szemben, megszüntették a lappok téli szállásait, új, központi településeket létesí-
tettek. Hatalmas területek kerültek a nehézipar és a hadsereg kezébe.

A művelödés területén azonban történt előrelépés is, terjedt az írni-olvasni tudás. 1933-
ban latin betűs irodalmi nyelvet hoztak létre a lappok számára, melyet aztán 1937-ben egy-
szerre megszüntettek. 1933-ban 17 iskolában folyt lapp nyelvű oktatás. Munnanszkban lapp
tanítókat is képeztek. A második világháború után felgyorsult az oroszosodás, amit elősegí-
tett az élet átszervezése, az életmód megváltozása. Kevés a munkalehetőség, az alkoholizmus
népbetegségnek számít. Az ipari hulladék, a nehézfémek és a savas esők mind kilátástala-
nabbá teszik a helyi lakosság életét. 1989-ben a murmanszki körzetben 1990 lapp élt, akik-
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nek 42,2%-a beszélte még anyanyelvét. Jelenleg az alsó tagozaton maradt néhány lapp óra az
oktatásban. Az 1980-as években felelevenítették a 30-as években létrehozott irodalmi nyel-
vet, de most már cirill betűkkel.

Norvégiában a 20. század elején jelentek meg a számik első szervezetei, amelyek a föld-
használati jogért és a norvégosítási politika ellen küzdöttek.

1944 őszén a szovjet-finn fegyverszüneti egyezmény értelmében a finn ek megtámadták a
visszavonuló német csapatokat, amelyek aztán bosszúból szinte az egész Lappföldet feléget-
ték. Ezzel egyidejűleg az ortodox koltta-lappok áttelepültek Finnországba, mivel a határok
megváltozás ával nem akartak a Szovjetunióhoz kerülni.

A második világháború után Finnországban és a két skandináv országban javult a lappok
helyzete, s ezzel párhuzamosan - főleg az 1960-as évektől - erősödött a lappok nemzeti ön-
tudata.

1950-51-ben Norvégiában és Svédországban egységes irodalmi nyelvet hoztak létre a
számik részére.

1953-tól Finnországban és a skandináv országokban számi konferenciákat rendeznek,
1956-tól pedig 15 tagú Számi Tanácsot hoztak létre, amelyben 1992-től az oroszországi ak is
képviseltetik magukat. 1974-ben megalapították a Számi Intézetet. A két skandináv ország-
ban és Finnországban külön számi parlament (vagy népgyűlés) működik. A 90-es években
olyan nyelvtörvények születtek, melyek bizonyos mértékig a hivatalos nyelv státusát bizto-
sítják a számi nyelvnek. )986-ban a számi konferencia elfogadta a számi nemzeti zászló és
himnusz használatát. Sokat javult az utóbbi évtizedekben a számi nyelvű iskolai oktatás
helyzete is. Hírlapok, folyóiratok, könyvek jelennek meg számi nyelven, vannak saját rádió-
és televíziós műsoraik is. A számik 1976-tóI tagjai a Természeti ("Őslakos") Népek Világta-
nácsának (WCIP). Jelenleg talán legnagyobb problémájuk a Lappföld földjeire és vizeire
való tulajdonjoguk elismertetése.

(Bereczki András)
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A volgai finnugorok csoportjába tartozó mordvin nép az eurázsiai erdőövezet és erdős-
sztyepp-vidék széles sávjában igen szétszóródva él. Létszámban legnagyobb a Mordvin Köz-
társaságban élő csoportjuk, de népes közösségek laknak a Nyizsnyij-novgorodi, Tambovi,
Penzai, Szimbirszki Területeken, továbbá Tatársztánban, Baskortosztánban és a Csuvas Köz-
társaságban. Emellett kisebb csoportjaik élnek még Szibériában is.

A statisztikai adatok szerint a mordvin a harmadik legnagyobb finnugor nép a magyarok
és a finnek után. 1989-ben 1 millió 153 ezer fö vallotta magát mordvinnak, 67%-uk beszélte
anyanyelvét. A mordvin elnevezés két külön etnikai csoportot és két igen eltérő nyelvjárást
takar: az erzát és a moksát. Az erza és a moksa nyelvjárás a nagyfokú alaktani és lexikai
egyezések ellenére is jelentősen különbözik egymástól, ezért sokan két külön nyelvről be-
szélnek. Ezt a koncepciót támogatta a szovjet korszak nyelvtudománya is. A két nyelvjárás-
nak saját irodalmi nyelve is van. A mordvin emberek etnikai tudata is ezekhez az elnevezé-
sekhez kapcsolódik: magukat erzának vagy moksának nevezik. A mordvinok kétharmada
erza, egyharmada moksa. A Mordvin Köztársaságban az erzák a keleti-északkeleti részeken
találhatók, a moksák pedig délnyugaton. a Moksa folyó környékén. A Mordvin Köztársasá-
gon kívüli területeken a két etnikai CSOpOlttagjai keveredve élnek. Az erza és a moksa elne-
vezéseken kívül még két nép név kapcsolódik a mordvinokhoz: a terjuhán és a karatáj. A
terjuhánok a Nyizsnyij-novgorodi Területen élnek. Lélekszámuk kb. 8~ 10 ezer fő. Ma már
oroszul beszélnek, de szokásaikban, népviseletükben sok mordvin elem található. Feltételez-
hető, hogy a terjuhánok csoportja egy eloroszosodott mordvin néptöredék. Akaratájok
Tatársztánban laknak, tatárul beszélnek, de a mohamedán többséggel szemben pravoszláv
hitüek. Mind szókincsükben, mind szokásaikban és dalaikban sok mordvin elemet őriztek
meg. A legújabb kutatások szerint a 17. században még mordvinul beszéltek, s csak azután
tatárosodtak el.

A mordvinok őstörténetéről igen sok régészeti információval rendelkezünk. A régészek
megállapították, hogyamordvin etnikum a vaskori gorogyeci kultúra népességéből alakult
ki. A Kr. u. 1. évezred közepe táján két központ körül csoportosultak lakóhelyeik: az egyik a
mai Penza mellett, a másik pedig a mai Rjazany városának területén és környékén volt. A két
csoport régészeti leletei részben eltérőek. Ez a jelenség arra utal, hogy az erzák és a moksák
elődei már ekkor fej lődésük saját útjait járták. A Penza környéki csoportok az 1. évezred
második felében nyugati irányba, a Moksa folyó mellé vándoroltak, belőlük alakult ki a
mordvinok moksa ága. A Rjazany környéki népesség ezzel egyidőben az Oka mentén észak
felé húzódott, majd az Oka alsó folyásának vidékéről kelet felé fordulva benépesítette az
Oka és a Szura közötti területeket. Ez a csoport a mai erzák előde.

A mordvinok igen korán felbukkannak a történeti forrásokban. Ezt annak köszönhetik,
hogy (a kárpát-medencei magyarokat nem számítva) a finnugorok legdélibb csoportját al-
kotják: területük már az erdőssztyepp zónájába tartozik. Jordanes 6. századi gót történetíró a
mordens népet a krími gót uralkodó alattvalói között sorolja fel. Bíborbanszületett Konstan-
tin bizánci császár a 10. század közepén egy Mordia nevü országról íroA mohamedán geog-
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ráfusok közül a 9-10. században működött al-Balkhi és az ő müvét felhasználó szerzők (lbn
Hauqal, al-Isztakhri) az erzákról tudósítanak. A leírásukban szereplő al-Arszanija népről
megtudhatjuk, hogy rendkívül vad: a területükre lépő idegent habozás nélkül megölik.
Emellett azonban kereskednek is: folyóikon leereszkedve találkoznak a kereskedőkkel, akik-
kel a leírás szerint az ún. "néma kereskedelem" szabályai szerint személyesen nem érintkez-
nek, csak saját árujukat a megszokott helyen lerakják, majd a kereskedők általodahelyezett
csereárut felpakolva eltávoznak. A moksák az erzáknál valamivel később szerepelnek az
írásos forrásokban: Rubruk, az 1250-es években a mongol birodalom székhelyére tartó szer-
zetes említi őket moxel alakban. Az orosz történeti források közül már a legelső, a 12. század
elején Kijevben lejegyzett orosz őskrónika tud a rnordvinokról, lakóhelyüket az Oka folyó
torkolatvidékére helyezi. Tehát a krónika által említett mordva népnév valószinűleg a rnord-
vinoknak az Alsó-Oka vidékén élt erza csoportjára vonatkozik.

A régészeti leletek a mordvinok viszonylagos jólétéröl, a társadalmi fejlődés előrehaladá-
sárói tanúskodnak az 1-2. évezred fordulóján. A mordvinokat megérinti a sztyeppi
lovaspásztor kultúra: fegyvereik. a férfiak viselete hasonul az ottani mintákhoz. Ennek kö-
vetkeztében érdekes párhuzamok is megfigyelhetők a mordvinok és a honfoglaló magyarok
régészeti emlékei között.

A mordvin fejlődést azonban megtörik az erősebb hatalmak. Egy 10. századra datált, de
mintegy két évszázaddal később keletkezett levél szerint az arisza nép (ez az elnevezés az
erzából származik) a kazár kaganátus alattvalója. Ez a forrás ugyan feltehetőleg valótlansá-
got állít, de a 10-11. században már bizonyosan más hatalmak fenyegették valóságosan is a
mordvinokat. Mint sok más finnugor nép, ök is két tüz közé kerültek: keletről a volgai bolgá-
rok, nyugat felől az oroszok fenyegették őket. A mordvinok számára az orosz fejedelemsé-
gek terjeszkedő politikája jelentett nagyobb veszedelmet, ezért szövetséget kötöttek a bolgá-
rokkal. A mordvinok támogatták a bolgárok 1088-as, Murom város elleni hadjáratát. Az
orosz évkönyvek rendszeresen beszámolnak a mordvinokkal vívott háborúkról. 1103-ban
Murom fejedelme, Jaroszláv megtámadta a mordvinokat. I 184-ben a vlagyimiri nagyfejede-
lem, Vszevolod támadott a mordvinok településeire, a volgai bolgárok ellen viselt hadjáratá-
ból hazatérőben.

A 13. század elején a volgai bolgár birodalom lehanyatlik, és a mordvinok elleni orosz
támadások egyre gyakoribbak lesznek. 122I-ben az Oka torkolatánál az oroszok addigi te-
rületszerzéseik biztositása érdekében megalapították Nyizsnyij-Novgorodot. 1226-ban indult
az első, kifejezetten a mordvinok elleni hadjárat, amely orosz győzelemmel végződött. Az
1228-29-es években Purgasz fejedelem vezetésével a mordvinok ellentámadásba lendültek.
A vállalkozás kudarccai végződött, ráadásul az oroszok megnyerték szövetségesül a mordvi-
nok másik fejedelmét Purest, aki Purgasz ellen támadt.

Rövidesen azonban újabb hódító nép jelent meg a színen: a mongol. l237-ben a mongo-
lok felszámolták a Volgai Bolgár Birodalom önállóságát, és megkezdték az orosz területek
hódoltatását is. Közben az útjukban lévő kisebb népekre is rátámadtak. A mordvinok kétség-
beesetten védték függetlenségüket, de hiába. 1242-re az egész mordvin terület tatár fennha-
tóság alá került.

Ez időben járt keleten Julianus domonkos szerzetes, aki az őshazában maradt magyarokat
kereste. 1237-ben, első útjáról hazatérőben átutazott a mordvinok földjén. Jelentésében meg-
emlékezett a mordvinok különös kegyetlenségéről és emberölési kedvéről is. Erről már ko-
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rábban hírt adtak az említett mohamedán geográfusok is. Második útjáról készült jelentésé-
ben is kitért a mordvinokra. Úgy értesült, hogy két fejedelmük közül az egyik "egész népével
és családjával a tatárok uralma alá adta magát, míg a másik megerősített helyek védelmébe
menekült népének töredékévei, hátha ellent tud állni."

A tatár fennhatóság alá került mordvinok a mongolok elővéd- és segédcsapataiként be-
járták Európát, és részt vettek a Magyarország elleni hadjáratban is. Egy magyar püspök
(nevét sajnos nem ismerjük) így írt erről, két elfogott tatár kém beszámolója alapján: "S ez a
két ember az imént említettekről még más újságot is el akart mondani, hogy tudniillik milyen
úton-módon járnak előttük egyes népek, kiket mordvinoknak neveznek ... "

A források alapján úgy tűnik, hogya 13. század elején a mordvinok nagyon közel álltak
az államalapításhoz. Többször is említik két fejedelmüket. Egyikük nyilván az erzák, a másik
pedig a moksák vezetője volt. Az önállóságot azonban föl kellett adni. A leírások szerint a
mordvinok hol az oroszokat támogatták a tatárok ellen, hol pedig fordítva, tatár csatlósként
törtek be orosz területekre. 1377-ben a mordvinok tatár segítséggel rajtaütöttek az oroszo-
kon, felégették Nyizsnyij-Novgorodot, és feldúlták a Volga menti orosz településeket. Az
orosz ellen lépés sem váratott sokáig magára. A moszkvai fejedelemség csapatai rátámadtak a
mordvinok téli szállásaira, a lakosságot felkoncolták, az előkelőket magukkal hurcolták, és
Nyizsnyij-Novgorod alatt a Volgajegén vérebekkel széttépették őket.

1480-ban az orosz földek felszabadultak a mongol iga alól. A 16. századtól kezdve az
orosz birodalom egyik fő célja, hogy politikai hatalmát keleti határain megszilárdítsa, és - ha
lehet - kelet felé tovább terjessze. A keleti végeken városerődöket alapítanak, többek között
a mordvin területeken is, pl. Alatir és Tyemnyikov városát. I548-ban Moszkva elhatározza,
hogy leszámol az Aranyhorda utódaként létrejött Kazányi Tatár Kánsággal. A kánság fenn-
hatósága alá tartozott a mord vin földek egy része is. A hadjáratban mordvinok is részt vettek
az oroszok oldalán. 1552-ben Rettegett Ivánnak sikerült elfoglalnia Kazany városát, és ezzel
a teljes mordvin terület urává is lett. A győzelem után megkezdődött a Volga menti terület
integrálása az orosz birodalomba. Az uralkodó a mordvin földek nagy részét szétosztotta a
bojárok és az egyház között, elrendelvén egyúttal a pogány lakosság pravoszláv hitre téríté-
sét is. A 16. századtól több kelostort alapítottak a mordvinoknál, pl. Arzamaszban és
Alatirban. A kolostorok nagy földeket kaptak, és a vidék leghatalmasabb földesurai lettek.
Az egyre növekvő adóterhek és az erőszakos hittérítés miatt a mordvinok mind nagyobb
számban hagyták el eredeti lakóhelyeiket, és költöztek keletebbre. Az elvándorlás az idők
folyamán olyan mértékű lett, hogya mordvinság napjainkban a legszétszórtabban élő finn-
ugor nép.

1606-ban került sor az első paraszt felkelésre Ivan Bolotnyikov vezetésével: tyemnyikovi
és kadomi mordvinok kirabolták a helyi kolostorokat. A cári csapatok 1608-ban Nyizsnyij-
Novgorod alatt nagy vereséget rnértek a felkelőkre. A következő években a parasztlázadások
helyszíne áttevődött Kazany és Csebokszari vidékére. A I7. században a krími tatárok betö-
rései fenyegették a Közép-Volga vidéket, így a mordvinok földjét is, ezért l638-ban elkez-
dődött egy határvédő rendszer kiépítése. Ekkor épült fel Atyemar és Szaranszk is. Az építke-
zések újabb terheket róttak alakosságra: megszaporodtak a szökések. A menekülők főleg a
Don folyó környékére és a Volgán túlra költöztek. 1630-tól I670-ig a tyemnyikovi mordvin
lakosság száma I7%-kal csökkent. A gyepürendszer azonban nem nyújtott tökéletes védel-
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met. 1643-ban a krími tatárok lerombolták Tyemnyikovot és Alatirt, elfoglaltak és kiraboltak
számos mordvin falut. 1644-46 között a tatár betörések megismétlödtek.

1670-ben kezdődött a Sztyepan Razin vezette parasztfelkelés, amelyhez mordvinok is
szép számmal csatlakoztak. A felkelők elfoglaltak több megerősített várost. A felkelés leve-
rését követő bosszúhadjárat nem kímélte a mordvin falvakat sem: lakosságukat megtizedel-
ték, sok falut felégettek.

Az 1762-66. évi népszámlálás szerint mordvinföldön 334 ezer ember élt. Ebből a mord-
vinok aránya 25%, az oroszoké 70% és a tatároké 5%.

A 18. században a központi és a helyi kormányzat egyre nagyobb figyelmet fordított a la-
kosság pravoszláv hitre való térítésére. A megkeresztelkedettek adókedvezményben és
pénzjutalom ban részesültek, továbbá felmentették őket a katonai szolgálat alól. Az így kelet-
kezett adóhiányt a pogány lakosságnak kellett pótolnia. A 18. század közepére a mordvin
lakosság megkeresztelése hivatalosan befejeződott, de a pogány hit hagyományai az emberek
lelkében tovább éltek. 1743 májusában a tyerjusevi járás mordvinjai fellázadtak, mert a
nyizsnyij-novgorodi püspök lerombolta pogány szent helyeiket és temetőjüket. A felkeléshez
több falu lakossága csatlakozott. A cári csapatok szepternberre leverték a zendülést. Az el-
nyomás és a nagyadóterhek miatt az I770-es években a Volga-vidéken újabb felkelés tört ki,
amelynek élére Jemeljan Pugacsov állt. A paraszthadsereghez sok mordvin is csatlakozott.
Pugacsovot Szaranszkban és több más Volga-vidéki városban is felszabadítóként üdvözölték.
A kezdeti hadi sikerek után a felkelők mind súlyosabb veres ége ket szenvedtek, végül 1774-
ben a lázadás elbukott. A megtorlás kegyetlen volt.

A 19. században kibontakozó iparosodás során a mordvin területeken is több manufaktú-
rát, gyárat alapítottak. Megélénkültek a kereskedelmi kapcsolatok, a szaranszki vásár a
mordvinság legjelentősebb kereskedelmi eseményévé vált. Később a kazányi vasútvonal
kiépítésével a mordvin települések és az orosz kereskedelmi központok között megszületett a
közvetlen kapcsolat. A 19. század elején a franciák elleni honvédő háborúban sok mordvin
katona vett részt. A háborút követő évek adóterhei több helyen újabb lázadásokhoz vezettek,
de ezeket a helyi megmozdulásokat hamar leverték. Az 1861. évi felemás jobbágyfelszaba-
dítás nyomán ismét fellángolt az elégedetlenség. Az elviselhetetlen adóterhek és a megmű-
velhető földek hiánya miatt újabb mordvin elvándorlás kezdődött.

A 20. század elejének forradalmi eseményeiben a mordvinok is tevékenyen részt vettek.
A Szovjetunió megalakulása után a húszas évek végén létrejött a Mordvin Autonóm Körzet,
amely 1934-ben átalakult Mordvin Autonóm Köztársasággá. Egy darabig volt remény, hogy
a mordvin nemzeti kultúra is felvirágozhat a Szovjetunió más népeinek kultúrájával együtt.
Ennek érdekes magyar irodalmi vetülete Illyés Gyula leírása a moszkvai mordvinok klubjá-
ban a 30-as években tett látogatásáról. A nemzetiségi érteimiségek elleni sztálini irtó hadjárat
azonban a mordvinokat sem kímélte.

A napjainkban megnyíló új távlatok a mordvinok számára is megcsillantották a lehetősé-
get nemzeti mozgalmuk újraindítására. Ezt azonban néhány sajátosan mordvin jelenség hát-
ráltatja. Az egyik a mordvinok középkorban indult nagy elvándorlása, amelynek következté-
ben a Mordvin Köztársaságban a mordvinok részaránya csak 35%. Ez a kisebbségi helyzet
sokáig még azt sem tette lehetővé, hogyaMordvin Köztársaságban az államalkotó finnugor
lakosság nyelvét az orosz mellett államnyelvként fogadtassák el. A másik mordvin sajátos-
ság, hogy a két etnikai CSOpOlt,az erza és a moksa külön út felé kacsingat. Erza és moksa
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pártok jöttek létre, amelyek az összefogás helyett egymást kiáltották ki ellenségnek. Megfi-
gyelhető az a szomorú jelenség is, hogyamordvin értelmiség többségét egyáltalán nem ér-
dekli népének helyzete. A mordvinokat ugyan nem fenyegeti a kihalás veszélye, de jövőjük
felől egyáltalán nem lehetünk nyugodtak.

(Nagy József)
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A marik története

Mari - illetve külső elnevezésük szerint cseremisz - nyelvrokonaink az északi szélesség 45°
és 60°, valamint a keleti hosszúság 56° és 58° által határolt területen élnek néhány részint
összefüggő tömbben. Saját autonóm területük, a Volga középsö folyásánál elterülő Mari
Köztársaság 1991 óta önmagát alkotmányában szuverénnek nevező állam Oroszországon
belül. A szuverenitás hangoztatása a szovjet korszak utáni időkben a nemzeti nyelv és kultu-
rális sajátosságok megőrzésének igényét jelzi. A Mari Köztársaságban az 1989-es népszám-
lálás adatai szerint 324 349 mari nemzetiségű ember élt. A szomszédos Nyizsnyij-Novgorodi
Területen kilencezer, a Kirovi Területen 50 ezer ember vallotta magát mari nemzetiségűnek.
A felsoroltakon kívül jelentős mari népesség él Baskíriában (105 768 fő), a Tatár Köztársa-
ságban (20 ezer fő), Udmurtiában (10 ezer fö) és a Jekatyerinburgi Területen (25 ezer fö). Az
Oroszország egyéb területein elszórtan élő marik létszáma mintegy százezer fö. A marik két
nagy nyelvjárási-etnokulturális csoportra oszlanak, a hegyi és a mezei marikra.

A mari nép kialakulásának mozzanatait főleg az újabb régészeti kutatások alapján egyre
jobban ismerjük. A Kr. e. 1. évezred második felében, illetve a Kr. u. 1. évezred elején a
gorogyeci kultúra és az azelinói kultúra népei között sejthetjük a marik elődeit. A gorogyeci
kultúra a Közép-Volga vidék jobb partján volt őshonos, míg az azelinói kultúra a bal parton,
illetve a Vjatka mentén. A mari etnogenezis ezen két szál a jól mutatja a marik kettős kötődé-
sét a finnugorságon belül. A gorogyeci kultúra túlnyomó részben a mordvin etnogenezisben
játszott szerepet, keleti csoportjai azonban a hegyi mari etnikai csoport alapnépességét al-
kották. Az azelinói kultúra visszavezethető az ananyjinói kultúrára, amelynek korábban csak
a permi finnugorok etnogenezisében tulajdonítottak szerepet, ma már azonban úgy látják,
hogy esetleg ugor és ösmari csoportok is tartozhattak az ananyjinói kultúra bomlásakor ki-
alakuló újabb régészeti kultúrák népei közé. A mezei mari etnikai csoport is ananyjinói ha-
gyományokra vezethető vissza.

A kelet-európai erdő zóna finnugor népeinek történetéről igen kevés írásbeli adattal ren-
delkezünk, ezeknek a népeknek az írásbelisége nagyon későn, egy-két kivételtől eltekintve
csak az újkorban alakult ki. A cseremisz népnevet először egy 10. századra datált, de való-
színűleg egy-két évszázad dal későbbi írásos forrás említi c-r-misz alakban. A forrás szerint a
cseremiszek (marik) a kazárok alattvalói voltak. Ezután a 12. század elején összeállított
orosz őskrónika említi a cseremiszeket (marikat), lakóhelyükként az Oka torkolatvidékét
nevezvén meg. A finnugor népek közül a marik kerültek legszorosabb kapcsolatba a Volga-
vidékre betelepült török népekkel. Ez a kapcsolat még ma is igen erős. A volgai bolgárok a
9. század elején érkeztek a Fekete-tenger melIéki Magna Bulgáriából a Volga és a Káma
összefolyásának vidékére, ahollétrehozták a Volgai Bolgár Birodalmat. A volgai bolgár ve-
zető réteg a kereskedelmi akciókból befolyó jövedelemre alapozva tudta fenntartani hatal-
mát. Kereskedtek a környező finnugor népektől érkező mézzel, viasszal, prémmel is. A vol-
gai bolgárok és a különböző Közép-Volga vidéki finnugor népek között a kapcsolat zavarta-
lanabb volt, mint a finnugorság kapcsolata a kelet felé terjeszkedő oroszokkal. A Volgai Bol-
gár Birodalmat 1236-ban az Ázsia belseje felől előretörő mongolok számolták fel. Batu kán
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az általa meghódított és igazgatott területen létrehozta az Aranyhorda nevü államalakulatot.
Ennek központja az 1280-as évekig a hajdani bolgár fővárosban, Bolgariban volt. Az Arany-
hordával és a belőle később kiszakadó Kazányi Tatár Kánsággal a marik szövetséges vi-
szonyban álltak. Erre utal, hogya mariknak volt adót nem fizető, hadviselő rétegük is. Ez
utóbbi a tatárok legütőképesebb alakulatai közé tartozott. Szintén a szövetséges viszonyra
utalhat a törökségi el 'nép, birodalom' szóhasználata a marik lakta vidék megnevezésére. A
marik mindmáig Mari Elnek nevezik hazájukat.

A nyugati irányú mongol expanzióval szemben álltak az orosz fejedelemségek keleti hó-
dító törekvései. A keleti terjeszkedés fontos lépése volt a Volga mentén Nyizsnyij-Novgorod
megalapítása 1221-ben. A Volga északi partján élő marikat a merják beolvasztása és a mord-
vinok meghódítása után a 14. században érték el az oroszok. A 14. századtól állandósultak a
tatár-orosz összecsapások a marik által lakott területeken. A marik a tatárok oldalán harcol-
tak. 1455-ben a tatár-mari csapatok súlyos vereséget mértek az orosz haderőre. 1524-ben
Paleckij herceg csapatai vízi úton indultak Kazany bevételére, de a Volgán feltartóztatták
őket a marik és megsemmisítették az orosz hajóhadat. 1530-ban egy orosz fegyverszállít-
mányra csaptak le a marik, fegyvereket, köztük hetven ágyút zsákmánya Iván. A 16. század
közepén fordult a hadiszerencse. Rettegett Iván cár (1533-1584) újult erővel fogott a volgai
népek meghódításához, kihasználva a Kazányi Kánság belső válságát is. A hegyi marik
I546-ban cári ellenőrzés alá kerültek. 1552-ben elesett Kazany városa, és a marik végérvé-
nyesen orosz uralom alá kerülnek.

Az új hatalom igen súlyos terheket rakott a meghódított Volga-vidéki finnugor és török
népek vállára. Az adóterhek elviselhetetlenek voltak, az orosz betelepülés a legjobb termőte-
rületeitől és erdeitől fosztotta meg az őslakókat. A megélhetést nyújtó területekért vívott élet-
halálharc emlékét századunkig megőrizte a mari folklór. Az alábbi részlet egy hosszabb me-
séből való, Beke Ödön első világháborús gyüjtéseiből:

"Mikorra az oroszok másodszor jöttek haddal, Konatyi apó minden marinak korbá-
csot, medvekopjahegyet adott. A gyorslovú mariknak megparancsolta, hogy lovon
harcoljanak, s úgy űzzék az oroszokat. ... Az oroszok be akartak hatolni az erdőbe,
mert ott akartak élni, de a marik nem engedték be őket. Folyton harcban álltak. Az
oroszokat mind visszaűzték a pusztára. A síkságról jött marik meg hozzálát/ak az er-
dőben házat építeni maguknak, hogy már legyen hol lakniok. Udvart, mindent csi-
náltak. Aztán a marik mind az erdőben laktak, nem élhettek tovább a síkon. Ott az
oroszok leöldösték őket. Az erdőbe ezután sem engedték a marik az oroszokat. Mindig
legyőzték, mind megölték őket."

A történeti tények ellentmondanak annak a propagandisztikus nézetnek, hogy az orosz hata-
lom felvirágzást hozott a nincstelen és barbár volgai népek életébe. A valóságban kemény,
céltudatos ko Ionizáció folyt a Volga mentén, előkészítve a terepet a további orosz terjeszke-
déshez Szibéria felé. 1555 és 1609 között a marik több nagyobb oroszellenes hadjáratot és a
kisebb-nagyobb orosz helyőrségek elleni megmozdulást szerveztek. 1575-ben és 1582-84-
ben a krími tatár kántól is támogatást kaptak. A harcok ennek ellenére nem hoztak átütő si-
kert a marik számára, legfeljebb némiképp lassították a kolonizáció folyamatát. A mari terü-
letek pacifikálására az oroszok sorra erősítették meg telepeiket és újabbakat hoztak létre.
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1557-1591 között elsődlegesen katonai támaszpontként jöttek létre a mari területek ma is
létező, jelentős városai. (Csebokszári, ma a Csu vas Köztársaság fővárosa 1557-ben; Kozmo-
gyemjanszk, a hegyi marik mai központja 1583-ban; Carevokoksajszk, ma Joskar-Ola, a
Mari Köztársaság fővárosa; valamint Urzsum I584-ben, Jaranszk 1591-ben.)

1608-ban - kihasználva a cári udvar huzamos ideje tartó belviszályát - mari-tatár csa-
patok a stratégiai jelentőségű Nyizsnyij-Novgorodra támadtak. A támadók felszerelése azon-
ban jobbára csak puska és kard volt. A könnyű fegyverzetű lovas harcosok nem tudtak mit
kezdeni egy kiépített erőddel szemben. "Itt a marikat elhagyta a szerencse. így az oroszok
legyőzték őket ... ", írta a századelőn megjelent Mari Kalendárium. A hazafelé tartó sereg
Csebokszárinál is súlyos vereséget szenvedett. Bármilyen nagyra törő elképzelés is volt
Nyizsnyij-Novgorodnak, Moszkva volgai kapujának kézre kerítése, végzetes hibának bizo-
nyult, hogy a nyugat felé törő mari-tatár csapatok a hátuk mögött elfoglalatlan erődöt hagy-
tak. Ezután a sikertelen hadjárat után nagyobb felkelésekről nem tudunk. A helyzetet súlyos-
bította a 17. századtól erősödő orosz bevándorlás, aminek következtében csökkenni kezdett
az őslakosság részaránya. Az orosz telepesektől és az erőszakos térítőakcióktól sanyargatott
mezei marik első csoportjai ekkor indultak új hazát keresni maguknak, Baskíria felé véve
útjukat. Így alakul ki a 17. századtól kezdve a keleti marik nagy csoportja, a valamikori
Magna Hungaria egy darabkáján.

Oroszország a 17. század végére kelet felé kontinensnyi területet hódított meg. A cári
udvarnak a hatalmas távolságok, a zord telek, valamint a rengetegek és mocsaras vidékek
miatt jószerével fogalma sem volt birodalma valódi gazdagságáról és bevételi lehetőségeiről.
Természetes igényként merült fel a birodalom állapotának, népeinek és természeti kincseinek
feltérképezése. A meginduló tudományos gyűjtőmunka, ami Nagy Péter cár uralkodása alatt
(1689-1725) öltött szervezett kereteket, a marik megismerése szempontjából is rendkívüli
jelentőségű. Így került sor számos híres tudós volgai és szibériai tudományos expedíciójára.
A kutatások intézményi hátteréül Nagy Péter 1724-ben megalapította a szentpétervári cári
Tudományos Akadémiát.

A birodalom felmérése, a tudományos expedíciók az alávetett népek (cári orosz termi-
nussaI "inorogyecek" 'idegenek, hontalanok') még szorosabb függőségbe vonását eredrné-
nyezték. Ezt a célt szolgálta a pravoszláv térítés is. A 16-17. századi, katonai erővel támo-
gatott térítő akcióknak csekély eredménye volt, ezért Péter, összhangban közigazgatási-
művelődési programjával, misszionáriusi központokat, hivatalokat hozott létre az újonnan
megkereszteltek számára a Közép-Volga vidéken is. Ennek ellenére a térítés csak lassan ha-
ladt, ami miatt időről-időre megint csak erőszakos eszközökhöz folyamodtak. A kényszerát-
térés elől menekülők újabb falvakat hagytak lakatlanul maguk után.

Nagy Péter uralkodása alatt a nagy északi háború hadszínterein először szolgáltak mari
katonák a cári hadsereg kötelékében. Péter uralkodásának idejéből valók az első mari nyelvű
szövegemlékek is. N. Witsen holland tudós közölt munkájában mari szójegyzéket. A tudo-
mányos expedíciók Nagy Péter halála után is folytatódtak. ll. Katalin uralkodása (1762-
1796) alatt jelentős mari anyagot gyűjtött 1. E. Fischer, G. F. Miller, I. Falk, valamint P. s.
Pallas is. II. Katalin uralkodása alatt, 1775-ben jelent meg az első mari könyv, a valószínű leg
ukrán származású Pucek-Grigorjevics nyelvtana.

Az erőszakos térítések és az orosz telepesek túlkapásai miatt elkeseredett marik 1773-
75-ben nagy számban csatlakoztak a Jemeljan Pugacsov-féle felkeléshez. A felkelést ugyan
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vérbe fojtották, de talán annak tanulságaként a cári udvar türelmesebb módszerekkel próbál-
kozott az oroszosításban. Így kapott kiemelt szerepet a kazányi misszionárius központ, amely
a kis Volga-vidéki népek kulturális centrumává vált. Az 1872-ben megnyílt Kazányi Tanító-
képző Szeminárium nyitva állt a környék finnugor és török népeinek fiai előtt is. A szeminá-
rium első igazgatója N. 1. Ilminszkij teológus és orientalista volt. I919-ig a kazányi szemina-
rium falai között 138 mari tanult: a legkitűnőbb írók, költők, nyelvtudósok, etnográfusok,
szerkesztők pályája szinte kivétel nélkül innen indult.

Az 1905-ös polgári forradalom teremtette demokratikus légkörben a fiatal kazányi mari
értelmiség óriási lendülettel látott munkához. Ezt a forradalom leverése sem torpantotta meg.
Nemzeti szellemű politikai röplapok jelentek meg, hatalmas lendületet vett a tankönyvírás.
Kiemelkedő művelődéstörténeti jelentőségű az 1907 és 1913 között megjelent Mari Kalen-
dárium. Ebben próbálták először tudatosan kialakítani az egységes mari irodalmi nyelvet. A
mari vidékeken megkezdődött az anyanyelvű elemi iskolák szervezése. A fejlődés a mari
kultúra egész területén rohamos volt: 19l7-ig 241 mari könyv jelent meg, 1917-ben pedig
megindult az első mari nyelvű napilap.

Az 1917-es forradalom után a nemzeti önszerveződés még nagyobb méreteket öltött, a
művelődés politikai célok mellett a politikaiak is napirendre kerültek: 1917 tavaszán
Kázanyban a volgai kis népek kongresszusán megfogalmazódott a marik autonómiaigénye is.
1919-ig a mari területeken a politikai béke fennmaradt, folytatódott a nemzeti irány erősödé-
se, amit a polgárháborús események sem törtek meg.

1920 júniusában az Összoroszországi Mari Kommunista Párt határozott az autonómia lét-
rehozásáról. A központi bolsevik hatalom november 25-i dekrétumában Krasznokoksajszkot
- régebbi nevén Carevokoksajszkot, ma Joskar-Ola - tette meg az autonómia székhelyévé. A
kijelölt terület 1924-ig 14 ezer km2 volt, ekkor 23 ezer km2 -re bővült. A keleti marik baskíri-
ai tömbje autonómia nélkül maradt. A nagy mari nemzedék a nehéz körülmények - a polgár-
háború és az éhínség - ellenére sok mindent pótolni tudott a mari nemzet lemaradásából.
1919-ben létrehozták a Mari Színházat, 1920-ban a Mari Múzeumot, 1925-ben a Mari
Könyvkiadót.

Az első világháborúban és a polgárháborúban a marik 7,5%-a pusztult el. A polgárháború
után beköszöntő volgai éhínség újabb megpróbáltatásokat jelentett, amelyeket csak súlyos-
bítottak a természeti csapások. 192 1 őszén nagy erdőtüzek pusztítottak. 1922 áprilisában a
mari lakosság 57%-a éhezett, ekkorra már a lóállomány 34%-a, a szarvasmarhák 64%-a és a
juhok 70%-a elpusztult.

A mari nemzeti mozgalomnak azonban voltak sajnálatosan téves döntései, amelyek meg-
hozatalában szerepe volt az autonómiához felemásan viszonyuló moszkvai hatalmi centrum-
nak. A szovjethatalom korábbi programjátóI elfordulva a húszas években a nemzetek feletti
központosított birodalom felépítésén fáradozott, a cári rendszer erőszakosságát messze meg-
haladó módon. A mari kultúrmunkások harmadik, moszkvai konferenciáján I926-ban külön
hegyi mari irodalmi norma megalkotása mellett döntöttek, a két nyelvi norma szétforgácsoita
a mari kultúra erőit. Nem sikerült a latin írásra való áttérést elfogadtatni még a mari értelmi-
ség körében sem. A létrehozott, művelt és művelhető mari tudományos nyelvet azonban már
egy központi párthatározat törölte ell937-ben, jelezvén az idők drámai változását.

A harmineas évek közepén alig két év alatt a mari értelmiséget likvidálták. A legdráma-
ibb az 1937-es esztendő volt. Körülbelül 15 ezer embert, köztük tudósokat, művészeket, ta-
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nárokat végeztek ki, illetve ítéltek halálra a lágerekben. Ez az akkori mari lakosság 3-4%-a!
Egy falu diákjai visszaemlékezésükben elmondták, hogy egy nap hiába mentek iskolába, az
épület kongott az ürességtől. Előző éjszaka az iskola igazgatója és teljes tanári kara a nép
ellenségének bizonyult. A drámai események kiagyalója és irányítója Jezsov, az NKVD ve-
zetője volt, aki korábban pártfunkcionáriusként működött a Mari Köztársaságban, ahol min-
denről és mindenkiről gyűjtötte az információkat a vádemelésekhez. Vádpontot sokfélét ko-
holtak: burzsoá nacionalizmus, kémkedés Finnország javára, a bolsevik hatalom elleni izga-
tás stb. 1938-ra a mari népet lefejezték. Elvesztette legjobb koponyáit. Bár 1955-ben 15 ezer
embert rehabilitáltak, a paranoiás állapot nem ért véget. Az elhallgatás és a történelemhami-
sítás, ha idővel szalonképesebb formában is, de folyt tovább a kilencvenes évekig. Jellemző
adalék, hogy 1978-ban, a Joskar-Olában ünnepélyesen felavatott Csavajn-szobor talapzatán
az író halálának éveként 1942-t adták meg, holott őt már 1937. november l l-én agyonlőtték
az NKVD joskar-olai székházában. Az NKVD utasítására az oktatási és tudományos intéze-
tekben megtiltották a finnugor nyelvrokonság hirdetését és kutatását. Szétrornbolták a finn-
ugor kapcsolatokat ápoló egyesületeket, könyvtáraikat elpusztították.

A második világháború utáni években tovább zajlottak a marik számára kedvezőtlen po-
litikai-gazdasági folyamatok. A mari nyelv használati köre beszűkült. A tudatos nyelvrontó
politika célja a mari nyelveloroszosítása volt. Az ipari központokba folyamatosan betelepülő
orosz és a csak oroszul érintkezni tudó lakosság saját köztársaságában kisebbségbe szorította
a marikat. Fél évszázad negatí v társadalmi folyamatait visszafordítani embert próbáló fela-
dat, különösen azért, mivel a marik körében az említett súlyos problémák miatt eluralkodott a
nihilizrnus, a nép és anyanyelve jövőjével szembeni szkepszis. A Mari Köztársaság parla-
mentjében kisebbségben vannak a mari képviselők, ezért sokszor legszerényebb törekvéseik
is meghiúsulnak az orosz többség ellenállása miatt. 1993-ban a marik harmadik nagy kong-
resszusán programot fogadtak el az anyanyelvi oktatási hálózat újraélesztésére az óvodától
az egyetemig. Célként tűzték ki az elvándorlás megállítását, a szétszóródott mari nép vissza-
hívását a köztársaság területére. Szabályozni kívánják az orosz bevándorlás mértékét is.

A történelem adott egy utolsó lehetőséget a mariknak. Talán képesek lesznek még egy
csodára, s nem tűnnek el az asszimilálódó népek arctalan tengerében.

(Pomozi Péter)
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A merják és a muromák története

A merja és a muroma nép már a középkor óta nem létezik, beolvadt a területükre benyomuló
keleti szláv-orosz lakosságba. Földrajzi elhelyezkedésük alapján a volgai finnugorok cso-
portjában tartják őket nyilván, a mordvinokkal és a marikkal együtt. A merják és a muromák
közül az előbbiek múltja jelentősebb: történelmi, régészeti emlékeik számosak, a forrásokból
egy hajdanvolt jelentős nép tárul elénk. A merják valamikor a Felső-Volga vidéken éltek,
Moszkvától északra, a mai Jaroszlavl, Vlagyimir és Kosztroma városok körüli területeken. A
muromák lakóhelye ennél jóval kisebb kiterjedésű volt, az Oka alsó folyásánál Murom város
környékét birtokolták.

Az írott forrásokban a merják először a 6. században szerepelnek Jordanes Geticájában,
mint Hermanarich krími gót király alattvalói. A 12. századi orosz őskrónika lakóhelyüket is
pontosan közli: a Rosztovi- és a Klescsino-tó mellett laknak. (Ma Nyero- és Plescsejevo-tó.)
Az évkönyvírók néhány nevezetes esemény kapcsán is megemlékeztek a merjákról: 859-ben
a varjágok (vikingek) adót szedtek tőlük, 862-ben viszont részt vettek az ellenük folyó harc-
ban. 882-ben elkísérték Oleget Kijevbe, aki akkor alapozta meg ott a hatalmát, 907-ben pe-
dig Oleg bizánci hadjáratának résztvevői között találjuk őket. A régészeti feltárások azt mu-
tatják, hogya Kr. u. 1-2. évezred fordulóján a volgai finnugorok közül a merják kapcsolód-
tak be leginkább a távolsági kereskedelembe, és őket élték el leghamarabb a terjeszkedő
orosz törzsek. Ezekről a folyamatokról tanúskodnak a merj a területeken talált "nemzetközi"
jellegű régészeti leletek: volgai bolgár, skandináv és szláv használati eszközök, ékszerek,
fegyverek, valamint arab dirhemek (pénzérmék) egymás mellett. Az erős orosz betelepülést
jelzi a merja eredetű kulturális hagyományok háttérbe szorulása, amit a régészek a temetke-
zési rítus változásai alapján tudnak dokumentálni. A 11. századtól a merják körében terjedt
az oroszoktóI átvett halomsíros temetkezés. A halomsírok alá temetett merjákat egyre több
orosz eredetű használati tárggyal, ékszerrel bocsátották utolsó útjukra. Az orosz hatás foko-
zatosan terjedt nyugatról keletre a merják között, és a 13. századra már az egész merja kultú-
rát áthatotta. A 13. században a már erősen eloroszosodott merjákat kelet felől fegyveres
támadás érte: a magyar Julianus második útjáról készült jelentésében olvashatjuk, hogya
tatárok elfoglaltak egy Merovia nevű országot is. Az utolsó híradás a merjákról egy 15-16.
századi forrásban maradt fenn, amely egy "Melja szállás" nevű települést említ a Volga bal-
partján a Medvegyica torkolatánál. Ez az adat talán arra utal, hogya merják körében ekkor
még élt származástudatuk. Erre az időszakra azonban eloroszosodásuk már befejeződott.

A merja nép név - és különösen meri változata - nagyon hasonló a mari népnévhez. Ez
volt az alapja annak, hogy a múlt század végén a finnugor népek oroszországi kutatói meg-
próbálták a két népet azonosítani. Később, már századunk első felében, közepe táján ehhez
régészeti bizonyítékokat is próbáltak keresni, valamint az egykori merja területek földrajzi
neveit kísérelték meg a mari nyelvből magyarázni. A merj a-mari kapcsolatok kétségtelenek,
de nem bizonyítható, hogy egy nagyobb nép két csoportjáról lenne szó. Napjainkban a töre-
dékes nyelvi adatokból, a merja területek orosz nyelvjárásainak finnugor eredetű szavaiból
arra következtetnek, hogya merják nyelve nem a mari hoz, hanem inkább a balti finn nyel-
vekhez állt közelebb.
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A muromák kis létszámú csoportja is hamar feloldódott az orosz betelepülők tengerében.
Lakóhelyük az első orosz behatolás keleti peremén feküdt. Területükön a ll. század második
felében megalapították Murom városát, amely a további keleti terjeszkedés egyik kiinduló
bázisaként szolgált. A rájuk leselkedő orosz veszélyt érzékelve a volgai bolgárok 1088-ban
megtámadták és elfoglalták Murom erődjét. Pár évvel később azonban az erőd már ismét
orosz kézre került, és a kijevi dinasztia tagjai (Izjaszlav Vlagyimirovics - Vlagyimir
Monomah fia, és Oleg - Vlagyimir Monomah unokatestvére) folytatnak érte harcot egymás
ellen. Körülbelül ebben az időben asszimilálódott a muromák csoportja, a 12. század elejéről
származó orosz őskrónika után más forrás már nem említi ezt a népet.

Ismeretesek a muromák régészeti emlékei is. Kb. egy tucatnyi 7-11. századi temetőt és
egy települést tártak eddig fel. A lelőhelyek igen szűk körben helyezkednek el az Alsó-Oka
mentén a Tyosa és az Usna torkolatvidékén. A leletek legközelebb az ősmordvin temetők
régészeti anyagához állnak, de van egy-két jellegzetes tárgy, amely csak a muromákra jel-
lemző. Ide sorolhatjuk a fejtetőn keresztben átfutó, spirálisan felcsavart bronzdrótból készí-
tett hajdíszeket, valamint a nagyméretű, szinte tenyérnyi halántékkarikákat, amelyekből egy
asszony vagy lány többet is viselt egyszerre. A speciális női ékszerek mellett a muroma te-
metők jellegzetességei a sírok között eltemetett állatok. Találtak eltemetett lovakat és szar-
vas marhákat is. A fentiek azt bizonyítják, hogyamuromák nagy gondot fordítottak a temet-
kezési szertartásokra, megengedhették maguknak, hogy ékszereikkel, ünnepi viseletben te-
metkezzenek, és állatáldozatot mutassanak be az elhunytak tiszteletére.

A muroma temetők datálása alapján megállapítható, hogya muroma etnikai csoport a Kr.
u. 7. században alakult ki. A muromák által egykor lakott terület földrajzi nevei alapján el-
képzelhető, hogy nyelvük az erza-mordvin nyelvhez állt közel. A muroma régészeti emlékek
is inkább a mordvinok erza ágához közelítik ezt a kis létszámú finnugor népet, mintsem a
moksa-mordvinokhoz. Valószínűleg az erzák elődei közül váltak ki, és hozták létre sajátos
kultúrájukat. Nem követték az erzákat, akik kelet felé elmozdulva próbáltak kitérni az orosz
behatolás elől, és a beolvadás lett a sorsuk.

(Klima László)
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A komik története

Akomik - külsö elnevezésük szerint zürjének - Oroszország európai részének északkeleti
végein laknak, főként a Komi Köztársaságban, déli csoportjuk, a permjákok pedig a Korni-
permják Autonóm Körzetben. ÉI még egy komi csoport az Urál hegységben eredő Jazva
folyó melléken, az ún. jazvai komik. Szétszóródva Oroszország egyéb területein is élnek
kisebb létszámban, így Nyugat-Szibériában és a Kela-félszigeten is. A komik kb. félmillióan
vannak, több mint 80%-uk őrzi anyanyelvét. A Komi Köztársaság lakosságának kb. egyne-
gyede komi.

A keleti finnugor népek közül a komik története talán a legsajátosabb. Gyakran emlegetik
őket, mint a .Jegeurópaibb" keleti finnugor népet. A komi történelem; a komi társadalom
fejlődésének érdekessége, hogy egyrészt a keleti finnugor népek közül ők .asszimilaltak''
leginkább az európai (orosz) kultúrát, és ez már meglehetősen korán megtörtént, másrészt
pedig sikerült a finnugor gyökerű régi hagyományokat, a nyelvet megőrizniük. Az utóbbi
időben azt is megmutatta a komi nép, hogy képes az új lehetőségekkel élni. Így pl. biztosan
nem véletlen, hogy az első olyan finnugor kongresszus, amelyet egy keleti finnugor nép ren-
dezett, éppen a komi fővárosban, Sziktivkárban volt még 1985-ben, a "régi rendszer"-ben.
Ez volt az első alkalom, amikor egy nagyobb nemzetközi csoportnak lehetősége nyílt a keleti
finnugor világot - ha csak felszínesen is - közelebbről megismemie. Hasonlóképpen 1992-
ben a finnugor népek első világkongresszusát szintén Sziktivkárban rendezték, már a Szov-
jetunió felbomlása után. Az új idők következtében nyíltan szóba kerültek a nemzetiségi
konfliktusok - finnugor szemszögből- az Oroszországi Föderáción belül.

Akomik önál1ó története a nyelvtudomány megállapítása szerint a Kr. u. 7. században
kezdődött. Elődeik a Kr. e. 3-2. évezred fordulóján még a finnugor tömb részeiként együtt
éltek a finnségiek, volgaiak és ugor népek között. Ezen egység megszűnése után, kb. a Kr. e.
2. évezred közepén alakulnak ki azok a régészeti műveltségek, amelyekben a permi népek (a
komik és az udrnurtok) elődeinek hagyatékát láthatjuk. A kazányi régészeti kultúra (Kr. e.
14-9. sz.) népességét minden bizonnyal az őspermiek alkották. Ez a műveltség a Volga-
Káma vidékére, a korábbi voloszovói kultúra keleti részére tehető. A Kr. e. 9. századra a
Belaja völgyet is megszállják. A Volga-Káma vidéken a Kr. e. 8-3. században létezett az
ananyjinói régészeti kultúra, amely a permi finnugorok etnogenezisének következő állomását
jelenti. Az ananyjinói kultúra népessége a Kr. e. 5-3. század között elhagyta a Vjatka folyó
völgyét és a Volga bal partján telepedett le. A lakosság nagy része a Káma-Belaja összefo-
lyásának vidékére összpontosult. A permi népek közel kétezer éves együttélése miatt a mai
komi és udmurt nyelv közeli rokonsága még a nem nyelvész számára is észrevehető. Az ős-
permi népes ség szomszédai ebben az időben iráni eredetű népek voltak, az iráni hatás a per-
mi nyelvekben ma is kimutatható (pl. iráni átvétel az a komi szó, amely a magyarban is iráni
jövevényszó, s majdnem ugyanúgy hangzik máig: ezüst). A komik a Kr. u. 1. évezred máso-
dik felében kapcsolatba kerültek a volgai bolgárokkal. Mivel az udmurt nyelv sokkal több
bolgár-török jövevényszót őriz, mint a komi, feltételezhető, hogyakomik ősei akkor már az
ösudmurtoktól valamivel északabbra élhettek. A permiek szomszédai voltak a Magna Hun-
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garia-beli magyarok is, ezt bizonyítják azok a közös lexikális és nyelvtani elemek a permi
nyelvekben s a magyarban, amelyek más finnugor nyelvekben nincsenek meg (pl. közös a
kenyér szó, a -ni főnévi igenév képző, a szám nevek -nc és -vanl-ven utótagja: kilenc, har-
minc, negyven). A magyarok kapcsolatai a permiekkel - a tudósok egybevágó véleménye
szerint - nem lehettek intenzívek és hosszúak.

A volgai bolgár-permi kapcsolatok idején történt az őspermi nép végleges kettéválása a
8-9. században. Erre az időre a régészek már különbségeket vélnek felfedezni a Vjatka és
Káma menti kultúrák között. Ekkor még egyetlen írott forrás sem említi a komikat, az első
reájuk vonatkozó híradást feltehetőleg a kijevi őskrónika .Perm" és .Pecsora" neveiben
láthatjuk. A komik vándorlása az északi területekre a 9. század utáni időkben is folytatódott.
A 10. században településeik a folyók (Vicsegda, Sziszola, Vim) mentén terültek el. Észak-
nyugaton a karjalalakkal és más kisebb finnségi népekkel kerülnek kapcsolatba, ennek is
vannak nyelvi nyomai. A 11-12. században kezdődnek a komik kapcsolatai a novgorodi fe-
jedelemséggel. A novgorodi kereskedők és a még keletebbre élő népek között közvetítettek,
főleg a kereskedelemmel. Ez a szerepe a komiknak később (pl. Szibéria meghódításában) is
fontos lesz. A növekvő adó és a keresztény térítés elől menekülve jelentős komi csoportok
hagyták el lakóhelyüket, és a Káma felé vándoroltak. Így jött létre a késő középkori Bjarmia
két központja: Óperm és Nagy-Perrn. Számos földrajzi név (így maga Perm is) mind a két
helyen megtalálható. Még egy szomszéd nép említendő meg, a manysik. A terjeszkedés fo-
lyamán a komik főleg manysikat szorítottak ki lakóhelyükről, akik részben az Uráion túlra
kerültek. Ezekről a harcokról a régi krónikák is megemlékeznek. A manysikat pl. először
Permi Szent István legendájában említik (1396).

A komik a 16. századtól a Moszkvai Fejedelemséghez tartoztak, s ettől kezdve gazdasági
és kulturális életükben nagy fejlődés következett be, elsősorban a keresztény térítés hatására.
Ekkor jelent meg az 1330 körül született, később szentté is avatott püspök, Permi Szent Ist-
ván (eredeti polgári nevén Sztyepan Hrap) az akkor jelentős kereskedővárosban, Velikij
Usztyjugban. A városban akkor még komik éltek, és nem messze tőle kezdődött a komi
nyelvterület. Sztyepan Hrap gyermekkorától ismerte a komi nyelvet az orosz mellett, komi
származása azonban vitatott. A rosztovi kolostorban tanult, többek között görögül is. A
komiföldi misszionáriusi munkára készülve még 1372-ben összeállította a komi ábécét, az
aburt. Az abur ábécében felhasználta a cirill és a görög betüket, néhány írásjelet pedig ő
maga alkotott a régi komi tulajdonjelek/nemzetségjelek (paszok) alapján. A grúz és örmény
írással is próbálták kapcsolatba hozni az ózürjén írást. (Tipológiailag ez a hasonlítás helyén-
való, a különbség nyilván az, hogy komiföldön nem sikerült a kaukázusi népekéhez hasonló
nemzeti kultúrát fejleszteni és fenntartani.) Penni Szent István saját maga fordított le néhány
imát és liturgikus éneket komi nyelvre, ezekből a vallásos szövegekböl egy-kettő a mai napig
fennmaradt. A komi írásbeliség régiségét tekintve az uráli népek körében - megelőzve a fin-
nekét és az észtekét is - a magyaroké után következik. Sztyepan Hrap 1379-ben indult a ko-
mikhoz. Harcolt a pogányok ellen, a komik közül sokan csatlakoztak az új valláshoz. 1383-
ban Moszkvába utazott, hogy engedélyt kéljen egy komi püspökség létrehozására. Dmitrij
Donszkoj nagyfejedelem magát Sztyepan Hrapot nevezte ki első püspöknek. Visszatérve a
komik földjére újabb templomokat építtetett. Közben elutazott Novgorodba és Moszkvába
is. Az egyik moszkvai útján I396-ban elhunyt. Nincs kizárva, hogy meggyilkolták. Feltétele-
zik azt is, hogy az orosz hivatalos egyház szándékosan tönkre akarta tenni Penni Szent István
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életművét. Tény, hogy az első komi püspök követői közül sokan nem tudtak komiul, nem
törődtek a komi nyelvű liturgiával, és így a komi írás is lassan feledésbe merült. A helyi pap-
ság ráadásul főleg oroszokból állt. Bizonyos történeti feljegyzések alapján tudjuk, hogya
komi templomokban ennek ellenére még a 18. század közepéig élt a komi nyelv a pravoszláv
liturgiában.

Mivel sokáig a nemzeti, teológiai problémákkal a Szovjetunióban behatóan nem nagyon
foglalkoztak, sőt a vallási témák sokáig tabu alatt álltak, Penni Szent István műve, jelentősé-
ge a jövő történészgenerációinak kutatási témája lesz. A helyi történészek már próbálják
tudományosan értékelni Szent István azon igyekezetét, hogy bekapcsolja a komi területeket
az orosz kultúrkörbe. Vajon Perm megmentése volt ez, avagy csak az orosz hatalom terjesz-
kedésének egy érdekes közjátéka? Ez a vita - nyilván nem véletlenül - hasonlít a magyar
Szent István-életmű problematikájára (vö. régi pogány törzsi élet és az új keresztény feudális
rendszer ellentéte). S ugyanúgy, mint Magyarországon a rendszerváltás idején, a komik is
fokozódó érdeklődéssei fordulnak a "nemzeti kérdések" felé. Megírták az első színdarabot
Permi Szent Istvánról a sziktivkári Folklór Színház számára. Ezt az érdekes produkciót, amit
érdemes összehasonlítani a magyar "István, a király" rock-operával, Göncz Árpád komiföldi
látogatása alkalmából a magyarországi vendégeknek is bemutatták. Végül meg lehet még
említeni, hogy 1992-ben a sziktivkári főtér új nevet kapott: Sztyefanovszkoj ploscsagy
(hibrid komi-orosz nyelven), azaz István tér. A főtéren a harmineas évekig a Szent István
templom állt, amelyet az ateista kampány idején bontottak Ie. Az István tér egyik sarkán ma
tábla őrzi Permi Szent István emlékét.

6-7. század

8-9. század

11-13. század

14. sz. végén

Krónika

a permi népek (komik és udmurtok) még a közös őshazájukban, a
Vjatka-Káma folyók mentén élnek; iráni hatás, később bolgár-török hatás

a komik fokozatosan kiválnak a permi őshazából, északabbra vonulnak,
lazul kapcsolatuk az udmurtokkal

a komi törzsek már a karélok, vepszék és a novgorodi oroszok szomszé-
dai;
orosz hatások (pl. kereszténység);
a komi területen két központ alakul ki:

északon: Óperm (Crapas Ilepvs), a mai Uszty-Vim (komi nevén:
Jemva) környékén;

délen: Nagy-Perm (Tlepsn, Bennxaa) Perm és Cserdin városok kö-
zelében, a mai Komi-permják Nemzetiségi Körzet terül etén

Permi Szent István tevékenysége: misszionárius, a penni püspökség
(1383) első püspöke; kidolgozza a komi írásbeliséget;
első írott komi nyelvű szövegek (liturgikus szövegek)
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15. század

16. század

17-18. század

1780

19. század

1911, 1913

1914-1920

1917-1921

1921. aug. 22.

1928

1936

1937

1985

1990
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az új központi orosz államhoz, a Moszkvai Fejedelemséghez csatolják a
komi területeket;
Novgorod elveszti jelentöségét

a Sztroganov család megszerzi magának Rettegett Ivántói a déli komi
(pennják) területeket

az adóterhektől menekülve, az északi területeken bizonyos komi csopor-
tok még északabbra költöznek;
a szamojédoktól (nyenyecektől) átveszik a rénszarvastartást;
kisebb komi csoportok átkelnek az Uráion, komi falvak létrejötte Szibé-
riában

egy kis komi település, Uszty-Sziszolszk (ma a köztársaság fővárosa,
1930 óta komi neve van: Sziktivkar) városi rangot kap

differenciálódik a komi társadalom: a hagyományos foglalkozások mellett
(halászat, vadászat, rénszarvastartás, délen mezőgazdaság) megjelennek a
kereskedők, az első értelmiségiek, a munkások (erdőkitermelés, fémöntö
műhelyek)

a magyar Fokos-Fuchs Dávid nyelvész helyszíni kutatásai komi földön

világháború, forradalom, polgárháború

a Sztroganov család elveszíti óriási magánbirodalmát

létrejön a Komi Autonóm Terület (főváros: Uszty-Sziszolszk, később
[1930] Sziktivkar)

létrejön a Komi-permják Autonóm Terület (főváros: Kudimkar, 1938 óta
város)
a forradalom után nagyarányban fejlesztik a komi nyelvű iskolarendszert,
könyvkiadást;
megszerkesztik a modern irodalmi nyelvet;
támogatják a komi származású kádereket (,,3blp5lHH3aL(H5I")az állami
gépezet minden szintjén

névváltozás: Komi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (KOMH
ACCP)
nagyfokú oroszosítás: nagyszámú orosz ajkú lakosság bevándorlása, be-
telepítése komiföldre, főleg a városokba
számtalan GULAG-Iáger ("zónák") a komi területen, százezrek pusztul-
nak el: megfagynak, éhen halnak, agyondolgoztatják, agyonlövik őket;
rabokkal vasutat építtetnek északi irányba, Vorkutáig
("Nincsenek talpfák? Nem baj, akkor belőletek lesz talpfa.")

az ipar (erdő, olaj, gáz, bányák) adja már a termelés 75%-át

6. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Sziktivkárban

névváltozás: Komi Szocialista Köztársaság (KOMHCCP)
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1998

1998

névváltozás: Komi Köztársaság (KOMHPecny6JIHKa);
a köztársaság ünnepel: 620 éves a komi írásbeliség;
A Finnugor Népek Világkongresszusa Sziktivkárban;
A Komi-permják Kultúra és Művészet Napjai Sziktivkárban;

a Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád az első külföldi államfői
vendége a Komi Köztársaságnak;
megalakul a komi nemzeti párt: .Dorjam asjnymös" (Megvédjük magun-
kat)

Elnökválasztás. J Szpiridonovot, mint a köztársaság elnökét további négy
éves időszakra újjáválasztják.

A finnugor írók V. kongresszusa Sziktivkárban.

A Komi Köztársaság megalakulására emlékező ünnepségsorozat.

1992

1993

1996

(Dobá Attila)
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Az udmurtok története

Az udrnurtok - külsö elnevezésük szerint votjákok - a finnugor népek permi ágához tartoz-
nak, legközelebbi rokonaik a komik. Lakóhelyük a Vjatka és a Káma alsó folyása által kö-
rülhatárolt terület. Itt található az Udmurt Köztársaság, amelynek területe 42 ezer krrr'. La-
kosságának egyharmada - kb. 500 ezer fő -- udmurt nemzetiségű. A köztársaság fővárosa,
Izsevszk jelentős ipari centrum. Az Udmurt Köztársaságon kívül egységes tömbökben letele-
pülve még nagyszámú udmurt lakosság él Baskortosztánban és Tatársztánban, valamint Oro-
szország Kirovi Területén. Az udmurtok összlétszáma kb. 750 ezer fő.

Az udmurt nép őstörténetének kutatása, főleg régészeti adatok alapján az utóbbi évtize-
dekben jelentős léptekkel haladt. Középkori történelmüket, betagozódásukat' az orosz biro-
dalomba, gazdasági, politikai állapotukat az 1917-es októberi forradalom ig azonban kevéssé
ismertük, mivel kutatásukat mellőzték. Oroszország kis népei a mai megváltozott körülmé-
nyek között fokozott figyelemmel fordulnak saját történelmük felé, új publikációk egész so-
rával próbálják megvilágítani múltjuk eddig homályban hagyott eseményeit.

Az udmurtok őstörténete a Kr. e. 8-3. századig vezethető vissza. Ebből a korszakból is-
mertek az ananyjinói régészeti kultúra lelőhelyei a Volga és a Káma összefolyásának vidéké-
ről, valamint a Káma torkolathoz közeli mellékfolyók, a Vetluga, a Belaja és a Csuszovaja
mentéről. Az ananyjinói kultúra a marik, az udrnurtok és a komik kialakulásában is meghatá-
rozó szerepet játszott. A kultúrának több helyi variánsa volt, amelyek a későbbi régészeti
kultúrák csíráit alkották. Az ananyjinói kultúra alsó-kámai területein, aBelaja torkolatvidé-
kén alakult ki a Kr, e. 3. században a pjánobori kultúra, amelynek népessége a mai udmurt
nép alapelemének tekinthető. A Káma középső és felső folyása mentén az ananyjinói kultú-
rából a Kr. e. 2. században a gljagyenovói kultúra jött létre, amelynek az északi udmurtok és
akomik etnogenezisében egyaránt jelentős szerepe volt. A Kr. utáni első évezredben az ős-
udmurt népes ség körében helyi etnokulturális csoportok jöttek létre. A Kr. u. 2. évezred ele-
jére önálló kulturális arculatot öltöttek a vjatkai, a csepcai, az arszki és a kámai udmurtok.
Ebben az időszakban szerepelnek először az udmurtok a történeti forrásokban.

A korábbi idők történeti forrásaiban nem található egyértelmű utalás a udmurtokra, habár
nagy hagyománya van az udrnurt őstörténet-kutatásban a Hérodotosznál előforduló budin és
arimaszposz nép nevek udrnurtokra vonatkoztatásának. A kutatók hasonlónak találták a mai
udmurtok és a leírásban szereplő budinok antropológiai vonásait, a budinok és az udmurtok
lakóhelyének jellegzetességeit. Az arimaszposz népnevet pedig az udmurtok ar népnevével
hozták kapcsolatba. Ezek a feltételezések nem bizonyíthatóak. Legfőképpen az szól ellenük,
hogy Hérodotosz művének keletkezésekor a mai udmurtok elődei nem alkottak önálló népet,
nyelvük sem önállósult még.

Az udmurtokra vonatkozó első adat a hazánkban is járt 12. századi arab utazó, Abu-
Hámid al-Garnáti művében maradt fenn. A "Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos
beszámoló"-ból megtudhatjuk. hogy Bulgar városának egyik adófizető tartományát Arúnak
nevezik. Arúban " ...hódra, hermelinre és szürkemókusra vadásznak. A nappal arrafelé hu-
szonkét óra hosszat tart." Arú minden bizonnyal azonos az orosz krónikák Arföldjével,
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amelynek központja a Kazánytól 52 km-re északra található Arszk városa. Arföld a déli ud-
murtok területe volt. Az ar népnév a csuvasból származik, a szó 'udmurt, ember' jelentésű.

A 13. században valószínűleg az udmurtokat említi egy orosz nyelvű forrás (Szlovo o
pogibeli Russzkoj zemli) Vjada néven, a magyar Julianus második útijelentésében pedig a
tatárok által leigázott Vedint azonosíthatjuk az udrnurtok országával.

Az udmurtok által lakott területek északi részére, a Vjatka és a Csepca folyók mellékére a
12. században indult meg az orosz betelepülés, a déli udmurtok pedig az 1230-as évek vé-
gétől tatár fennhatóság alá tartoztak. Az udmurtok kettős nyomás alá kerültek, sorsuk idegen
hatalmak kezébe került.

A betelepülő orosz lakosság eleinte kizárólag Novgorod felől érkezett, később azonban
jöttek a Rosztov-szuzdali Fejedelemségből, valamint aDvinai és Usztyjugi Földekről is. A
14. század folyamán az orosz lakosság vezetői létrehozták a Vjatkai Föld nevű sajátos politi-
kai alakulatot. Ez ún. népgyűlési köztársaság volt, laza függő viszony fűzte Novgorodhoz,
később a Nyizsnyij-Novgorod-szuzdali Fejedelemséghez. A Vjatkai Föld területén élő észa-
ki udrnurtok, valamint az arszki fejedelmek alá tartozó déli udmurtok egyaránt sokat szen-
vedtek a vjatkai oroszok erőszakosságától.

A Vjatkai Föld a 14. század végétől fokozatosan moszkvai fennhatóság alá került: 1393-
ban 1. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem megszerezte azt a Nyizsnyij-Novgorod-szuzdali
Fejedelemséget, amely fölötte a hatalmat gyakorolta. A Vjatkai Földet 1. Vaszilij később
Jurij nevű testvérére bízta. A területet 1433-ban Jurij három fia kapta meg. A 15. század fo-
lyamán a vjatkai vezetők Moszkva és Kazany között lavírozván próbáltak területük számára
minél nagyobb önállóságot kicsikarni. Az 1450-es években II. Vaszilij két hadjáratot is ve-
zetett a vjatkaiak ellen: adófizetésre kötelezte őket, és eltiltotta a Vjatkai Földet az önálló
külpolitika folytatásától. A vjatkaiaknak a továbbiakban részt kellett venniük Moszkva ol-
dalán a belső küzdelmekben: a novgorodi területek elleni akciókban, a Felső-Káma vidéki
hódításokban és a Kazányi Kánság ellen hadjáratokban.

A 15. századi eseményekhez kapcsolódik a votják népnév első előfordulása: egy 1469-es
orosz adat szerint a votjákok a Kazányi Kánság alattvalói. Az udmurtok vezetői valószínű leg
úgy vélték, hogya Kazányi Kánsággal és a Vjatkai Földdel való kettős kapcsolattartás elő-
nyös a számukra.

Az északi udmurt vezetők ekkorra már minden bizonnyal együttműködtek a vjatkai oro-
szokkal közös területük ügyeinek intézésében. A Vjatkai Föld csapatai 1486-87-ben hadjá-
ratot viseltek a Moszkva alá tartozó usztyjugi területek ellen. A büntetést az orosz és az ud-
murt vezetők közösen szenvedték el: 1489-ben Ill. Iván szárazföldön és vízen vonult fel a
vjatkaiak ellen. Megostromolta Hlinov városát (ma Kirov). A védők három vezetőjüket kiad-
ták, és megnyitották a vár kapuit a túlerő előtt. IH. Iván igen sajátosan járt el az ellenállás
megtörése érdekében. Magával vitte és Moszkva környékén letelepítette a vjatkaiak orosz és
udmurt vezetőit. Az udmurt hercegek rövidesen hű vazallusai lettek. Később visszatérhettek
népük körébe, sőt Ill. Ivántói földbirtokokat is kaptak. A hazatérőknek a déli udrnurtokkal
ápolt kapcsolatai révén Moszkva a tatárok alá tartozó déliek körében is növelhette befolyá-
sát.

Nemrégiben öt 16. századi udmurt vonatkozás ú oklevél másolata került elő. Az oklevelek
az udmurt hercegek fóldbirtoklásának dokumentumai. A Ill. Iván által adományozott földe-
ket Fjodor cár vette ell588-ban. Fjodor ukáza az egyszerű udmurt parasztok számára ked-
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vezö volt: kiemelte őket a hercegek fennhatósága alól, ezután csak Moszkvának tartoztak
adófizetési kötelezettséggel. Az udmurt előkelők gazdasági hatalma megszűnt. Részben visz-
szasüllyedtek a parasztság színvonalára, részben azonban családjukkal új területekre költöz-
tek, az Izs folyó mellékére. Korábbi jogaikat még a 17. század folyamán is megpróbálták
érvényesíteni.

A tatár fennhatóság a déli udmurtok számára végzetesnek bizonyult. 1545-1552 között
zajlott a Moszkvai Fejedelemség és a Kazányi Tatár Kánság végső, mindent eldöntő hábo-
rúja. Kazany védelmében az arszki udmurt fejedelmeknek is hadba kellett lépniük. Zaklatták
az orosz sereget, amelynek vezetői ellenlépésre szánták el magukat. 1552 szeptemberében
egy tíznapos hadjáratban megtisztították a Kazany és Arszk közötti területet, és kétnapos
ostrommal bevették Arszk várát. 5000 embert ejtettek foglyul, köztük 12 herceget, 7 katonai
vezetőt, 300 előkelőt. Az udmurtokat Kazany falai alatt a város védőinek szeme láttára válo-
gatott módszerekkel kivégezték.

lY. Iván Kazany bevétele után haladéktalanul rendelkezett az újonnan megszerzett terü-
letek kormányzásáról, az emberek összeírásáról és az adó beszedéséröl. A Kazany története
(Kazanyszkaja isztorija) című forrás szerint 93 075 cseremiszt írtak össze az újonnan meg-
szerzett területeken. (A cseremisz népnév itt feltehetőleg a nem orosz anyanyelvűek össze-
foglaló elnevezése.) Az adóbeszedést 1552-57 között folyamatos lázadások kísérték. Az
ellenállást erővel törték meg. Ennek folytán egyes területek szinte teljesen elnéptelenedtek.
Arszkból és környékéről az udmurtok végleg eltűntek. A század folyamán a Volga-kámai
finnugor és török népek még többször fellázadtak az elviselhetetlen sarcok ellen tiltakozva.
A gazdasági terheket különböző természeti csapások is súlyosbították. 1566-67-ben úgy
elszaporodtak a rágcsálók, hogy elpusztították az egész termést, 160 I és .1604 között pedig
nagy éhínség pusztított, az emberevés általános volt.

A 17. században az udmurt falvak lakóira mind nagyobb teher nehezedett. A hivatalos
adók folyamatosan emelkedtek. A gazdasági hatalmukat vesztett udmurt hercegek politikai
tekintélyüket tovább őrizték. Érdekeiket a falusi vezetők választásának befolyásolásával pró-
bálták érvényre juttatni. Ezeknél sokkal nagyobb problémát jelentett azonban az orosz vezető
réteg mohósága, szenvedélyes harácsolása. A helyi hatalmasságok "gyűjtőszenvedélye" ellen
az udmurt parasztok küldöttségei rendszeresen tiltakoztak a különböző hivataloknál, gya-
korta Moszkvában is. A helyszíni vizsgálatok (J 616-ban, 1629-ben, 1648-ban, 1673-ban,
1696-ban) megállapítottak a visszaéléseket, fel tárták a helyi hivatalnokok törvénytelenségeit
- a saját célokra beszedett pénzt, begyűjtött étel-, italadományokat, az együgyű parasztokkal
aláíratott adósleveleket - de a vizsgálat lezárultával, az ellenőr hazatérése után minden ma-
radt a régiben. A tiltakozás nem volt veszélytelen, a küldöttségek hazatérő tagjai számíthat-
tak a helyi kishivatalnokok bosszújára. Az l 588-as rendelet, az udrnurtok jogainak rögzítése
tehát nem volt több, mint egy üres papírlap. Az állami elnyomás és a helyi hivatalnokok túl-
kapásai mellé járult a 18. században kibontakozó pravoszláv térítés is. Érthető, hogy az em-
bertelen terhek ellen lázadók között - Ivan Bolotnyikov (1606-1607), Sztyepan Razin
(1670-1671) csapataiban, és különösen az 1773-75-ös Pugacsov-féle felkelésben - rendre
ott találjuk az udmurt parasztokat is.

Az élet az udrnurt parasztok számára önmagában is rendkívül küzdelmes volt. A földmű-
velés igen kis haszonnal járt, a kedvezőtlen természeti körülmények gyakran hoztak ínséges
éveket. Nagy ügyességet kívánt a megfelelő földművelési szisztéma kiválasztása. Kombinál-
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ták az irtásos-égetéses földművelést a két- illetve háromnyomásos gazdálkodással. A hamar
kimerülő földeket több évig pihentetni kellett, gyakran volt szükség újabb erdőterüIet műve-
lésbe vonására. Főleg rozst, árpát és zabot termeltek. A 19. század közepétől az állami pro-
paganda, a mezőgazdasági kiállítások hatására korszerűbb eszközök, nagyobb termésátlagot
eredményező vetőmagvak és új növények terjedtek el. Ekkor jelenik meg a burgonya, amely
rövid idő alatt nagy jelentőségre tett szert a birodalom erdőövezetében élő különböző népek,
így a finnugorság táplálkozásában is.

Az udmurtok mai lakóterülete a 19. század első felében alakult ki. A korábbi történelmi
események nyomán lakóhelyük jelentős részéről kiszorultak. Ezeket a társadalmi folyamato-
kat erősítette a 18. században megindult iparosodás is. Az új üzemek vonzották a munkaerőt
Oroszország különbözö területeiről. Az iparosodás azonban előnyökkel is járt: a gyár- és
bányaüzemek körüli települések újfajta életmódja, kultúrája nagy hatással volt az udmurtok-
ra. A 19. század végén a Vjatkán és a Kámán megindult a hajózás, megépültek az első vasút-
vonalak is. Az udmurt nép elszigeteltsége megszűnt, új kapcsolatok épültek ki a birodalom
távoli területeivel.

Az udmurt nép a történelem megpróbáltatásaira igen szerencsésen reagált. A veszélybe
került csoportok egymás közelségét keresték, igyekeztek összetartani. Ennek eredménye,
hogy az udmurtok többsége ma egy, összefüggő tömbben él. Nyelvi téren ez azt jelenti, hogy
az udmurt nyelv aránylag egységes, a különböző nyelvjárásokat beszélők jól megértik egy-
mást. Az egység segítette megőrizni a társadalmi szervezet olyan archaikus elemeit is, ame-
lyek páratlanok a Volga vidéki finnugor népek körében. Az udmurtoknál megmaradt a nagy-
családi életközösség, és a nagycsaládokat összefogó nemzetségek rendszere. A nemzetség
neve a böljak volt, bizonyos esetekben azonban a vorsud, amely az egyes közösségek védő-
szellemeinek összefoglaló neve, magára a közösségre is vonatkozott, s így a különböző
vorsudnevek nemzetségnevekként is értelmezhetők. Az udmurtok szerint a vorsud, mint egy
háncsból font kosárka fogta össze a hozzá tartozókat és azok szent hagyományait.

Az udmurtok körében a pravoszláv hit felszíne alatt változatlanul továbbéltek az ősi hie-
delmek. Behtyerev, múlt századi néprajzkutató szerint "a votjákok [udrnurtok] babonássága
minden hihetőséget meghalad". Ez számtalan rosszindulatú feltételezésnek, rágalomnak adott
alapot. Az 1880-as években egy nem túlságosan szentéletű pópa személyes bosszúvágya által
vezérelve röpiratban terjesztette hírét az udmurtok emberáldozási szokásainak. Az oroszok
körében elterjedt rémhírre alapozva, egy haláleset kapcsán a helyi hatóságok rituális gyilkos-
ság címén vádat emeltek Vuzs-Multan falu lakói ellen. Az 1892-96 között zajlott ún. multáni
per Oroszország haladó és konzervatív köreinek nagy összecsapásává vált. A perbe fogott
hét paraszt védelmében más kiemelkedő szakemberek mellett részt vett G. 1. Verescsagin
folklorista és történész is, az első udmurt származású tudós.

Oroszország a 19. század végére súlyos gazdasági-politikai válságba jutott. A társadalmi
elégedetlenség egyre fokozódott. Az udmurt nép is felélte belső lelki tartalékait. A kilátásta-
lan nyomorban eltelt évszázadok után létszámban is fogyásnak indult. A cári hatalom elleni
akciók a városi munkások köréből indultak ki, de élvezték a parasztság támogatását is. A
múlt század utolsó éveiben már körülbelül harminc gyár működött az udmurt területeken,
túlnyomórészt orosz munkássággal. Forradalmi megmozdulásaikban 1905-ben és 1917-ben
részt vettek udmurt parasztok is. Az 1905-ös forradalom leverése utáni időszakban a hatalom
kénytelen volt teret engedni a helyi értelmiségnek. Ez az idősz4 nagyon fontos volt a külön-
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Az udmurtok története

böző finnugor népek nemzeti mozgalmainak kialakulása, megerősödése szempontjából. A
kazanyi szemináriumban tanuló udmurt diákok titkos társaságot alapítottak, de egyes udmurt
falvakban is működtek már illegális politikai körök. 1917-től különféle kulturális körök,
köztük műkedvelő színtársulatok alakultak. 1915-ben megjelent az első udmurt újság is.

Az 1917-es fon·adalom győzelme reményeket ébresztett az udmurt nép szellemi vezetői-
ben is, bízni kezdtek nemzeti programjuk megvalósíthatóságában. A polgárháború éveiben
súlyos harcok dúltak az udmurt területeken is. Az ott lévő hadi ipari üzemek birtoklása mind-
két polgárháborús fél számára létfontosságú volt. A bolsevik hatalom a déli gabonamezőket
elveszítette, így nagy szüksége volt az udmurt parasztok gabonatartalékaira is. A kegyetlen
rekvirálások, a Vörös Hadsereg önkényeskedései az udrnurt nép gondolkodását befolyásolni
tudó személyeket szembeállították a forradalmi hatalommal. A gyári munkások irányításával
demokratikus szerveződés bontakozott ki.

A szovjetek szervezésében, a harcok közepette 1918 júliusában Jelabugában ülésezett az
udmurtok első összoroszországi kongresszusa, amely Udmurtia felvételétJ kérte az Orosz
Föderatív Köztársaságba. A második kongresszus már a népoktatás, a földkérdés ügyeiben
döntött. 1920. november 4-én megalakult az Udrnurt Autonóm Terület, amely 1934-ben au-
tonóm köztársaság rangjára emelkedett. Számottevő volt a fellendülés a kultúra területén.
Felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóhelyek jöttek létre. Nagy előrelépés történt az
elemi szintü oktatásban is. Mindez azonban az orosz nyelv uralomra jutásával, az udmurt
nyelv háttérbe szorításával járt. A falvak hagyományos struktúrája azonban még jódarabig
változatlan maradt. A kenes, a falvak életét irányító öregek tanácsa általában a nagygazdák
befolyása alatt állt. A szokásjogra épült hatalmuk csak egy államilag irányított törvény telen-
ség, a kollektivizálás következtében szűnt meg. Az 1930-as évek a kollektivizálás mellett a
terror sötét éveiként lettek ismertek a szovjet történelemben. A belső ellenségként kikiáltott
nemzetiségi intelligenciával az udmurtok körében is hiánytalanulleszámoltak. A finnugor
nyelvrokonság tudatát, a finnugor népek közti kulturális kapcsolatokat ápoló egyesületeket
szétverték, a finnugor nyelvrokonság hirdetését betiltották, az udrnurt nemzeti kultúra érté-
keit őrzö könyvtárak máglyán pusztultak el.

A második világháború utáni időszak gazdasági fellendülést hozott az Udrnurt Köztársa-
ság számára. Ez együtt járt a városokban élő orosz ipari munkásság létszámának további
gyarapodásával. Az udmurt nemzeti kultúra ápolásához a központi hatalom felemásan viszo-
nyult. Szavakban támogatta, tettekben ellenezte. Az anyanyelvi oktatás fokozatosan háttérbe
szorult az udmurt falvak elemi iskoláiban is. A Szovjetunió megszűnése nyomán kialakult új
politikai helyzetben az udmurt nép jó esélyekkel indul. Értelmiségének nemzeti tudata vi-
szonylag erős, a köztársaság gazdasági adottságai sokat ígérőek.

(Klima Lászlo)
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Az obi-ugorok története

Legközelebbi nyelvrokonainkat, az Ob és mellékfolyói vidékén lakó vogulokat és oszt jáko-
kat nevezzük összefoglalóan obi-ugoroknak. Saját nyelvükön a manysi (vogul) és a hanti
(osztják) névvel illetik nemcsak magukat, de a másik népet is, tehát ~ bár lényegesen eltérő
nyelvük nem teszi lehetövé egymás megértését - egy népnek tartják magukat. E kislélekszá-
mú népek (vogul kb. 7000 fő, osztják kb. 21 ezer fő) egyes csoportjai oly nagy távolságra
élnek egymástól a hazánknál többször nagyobb nyugat-szibériai tajgaövezetben, hogy nyelv-
járásaik akár külön nyelvnek is tekinthetők. Ám anyagi és szellemi kultúrájuk nagy hasonló-
sága miatt a források hosszú időn át nem különböztetik meg őket, ahogy mi sem tehetjük
korai történehnüket illetően. Elkülönülésük kezdetét ugyanis nem tudjuk korhoz kötni, már
csak azért sem, mert lehetetlen lenne kibogozni egymásra hatásuk szálait az azt követő idők-
ben.

Az obi-ugorok etnogenezise különös érdeklődésre talthat számot a magyarság részéről,
hiszen elődeink fejlődésük egy pontjáig egy nép- és nyelvközösséget alkottak, egy néven
nevezték magukat: mind a magyar szó magy- töve, mind a manysi, mind pedig az egyik obi-
ugor frátria mont' vagy mos neve az ugor kori népnévre vezethető vissza, ami körülbelül így
hangozhatott: manydzsi, monycsji. (Ugyanezt a hangmegfelelést figyelhetjük meg agyar sza-
vunk és a vogul Gl1D·jiJr példáján.)

Az obi-ugorok folklórjában, anyagi kultúrájában és társadalmában érdekes ősrégi gyöke-
rű kettősség figyelhető meg, amely valószínűleg az obi-ugor etnogenezis két szálára vezet-
hető vissza. Mindkét nép két fratriára (több nemzetséget magába foglaló exogám házassági
csoportra) oszlik, amelyek neve mos/mont, illetve por. Az obi-ugor folklór egy része a ló-
kultusz, másik része a medvekuJtusz köré csoportosítható. Két fajta tegez található náluk: az
erdei vadász népekre jellemző hátra akasztható típus, és a másik, övre szerelhető, amely a
sztyeppi lovasok sajátja. Az obi-ugor etnogenezis egyik szála az Urál északi és középső ré-
sze, valamint az Ob medencéje között elterülő tajgához kötődik. Az Urál keleti oldalán talált
Kr. e. 2. évezredi, halász-vadász kultúrára utaló sziklarajzok és az obi-ugorok jelenkori dí-
szítöművészetének több mint feltűnő hasonlósága igazolja egy, még az uráli alapnyelvi egy-
ség korából eredő archaikus kultúra és népesség továbbélését az obi-ugorokban. Az obi-ugor
etnogenezis másik szála arról a hatalmas ligetes-sztyeppés területről indul, ami az Urál déli
részétől az Ob felső folyásáig terjed a Tobol, Isim és Irtis folyók vidékén. Itt élhetett az uráli
egység megszünése után az ugor közösség. Ez a közösség közvetlen szomszédságba került a
termelő gazdálkodás közép-ázsiai központjaiból észak felé kirajzó népekkel, amelyek meg-
ismertették az ugorságot a földműves-állattartó komplex gazdálkodással. A déli eredetű,
minden bizonnyal ősiráni nyelvet beszélő népcsoportok északon az ugorsággal és keleten a
szamojédok elődei vel közösen alkották a bronzkorban az andronovói kultúrát. A kultúra
régészeti emlékei azt bizonyítják, hogy a háziasított állatok között a Jónak kitüntetett szerepe
volt. Az ugor nyelvek megőrizték a lótartás emlékeit az ebből a korból származó ló, nyereg,
fék, másodfíí ló, illetve harmadfű ló szavakban. Az ugor együttélés korának másik fö jellern-
zője a bronzmüvesség felvirágzása. Ennek emléke az obi-ugorokkal közös ón szavunk.
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Az ugor együttélés két egymást követő éghajlati változás következtében szűnt meg. Ezek
a változások idézték elő azt is, hogy az obi-ugorok és a magyarok elődeinek kultúrája eltérő
nyomon fejlődött tovább. A Kr. e. 2. évezred végén szárazabbá vált az éghajlat, amelynek
következtében az ugorok egyik csoportja észak felé húzódott, a csapadékban gazdagabb te-
rületek irányába, hogy földművelő-állattenyésztő életmódját folytathassa. Ez a csoport, az
északi területeken talált archaikus uráli népességgel keveredve lett a mai obi-ugorok előde.
Régészetileg meg is határozható a keveredés kora. Az uszty-polujinak nevezett kultúrában (a
Kr. e. 1. évezred közepétől) még világosan elkülöníthető e két nép hagyatéka, egy időben,
egy helyen. Elképzelhető, hogy az egység kialakulását jelzi az új etnonim, a hanti megjelené-
se (a szó a többi finnugor nyelvben is megtalálható 'csoport, közösség, sereg' jelentésben).
Ez egyben azt is jelenti, hogy a vogulok (manysik) a keveredésben nem vettek részt, viszont
a későbbiekben rátelepültek az osztjákok (hantik) által kialakított társadalmi struktúrára. A
keveredést elősegítette a második klímaváltozás, amely ismét csapadékosabbá tette az időjá-
rást, és a tajgaövezet határa délebbre került. Ennek következtében a termelőgazdálkodás
visszaszorult, és a két népességből kialakuló obi-ugorság életformájává a halászat és a vadá-
szat vált egészen napjainkig.

A Kr. e. 1. évezred története a legkevésbé ismert. Az obi-ugor népek hatalmas területen
alakulnak ki: észak-déli irányban az Ob torkolatvidékétől a sztyepp és a ligetes sztyepp hatá-
ráig, kelet-nyugati irányban az Ob medencéjétől az Urál európai oldaláig. Más hatások do-
minálnak északon és délen. Délen gyengébb a frátriák és a nemzetségek rendszere. Északon
a tundrai népekkel erősek a kapcsolatok, délen pedig a nagy népvándorlás érezteti hatását:
török nyelvű népek érkeznek, az előmagyarság pedig elhagyja az együttélés térségét. A nagy
távolságok ellenére a kapcsolatok nem szakadnak meg. A déli területek hatásaképpen a taj-
gazónában is eleven a lókultusz. Az északi osztják területekről származó hősénekek is szá-
mottevő sztyeppi hatásról tanúskodnak.

A Kr. u. 1. évezredben nem mutatható ki sem nagyobb klímaváltozás, sem nagyobb nép-
mozgás. A cserépedények díszítése is változatlanságot mutat. A régészeti leletek között talált
csontkapa és elszenesedett gabonamagvak mutatják a déli területeken a földművelés, a zabla
és a lovasvadász ábrázolások pedig a lótenyésztés továbbélését. Az északi részeken folytató-
dott az az asszimiláló folyamat, amelyről fentebb már volt szó. Ezeken a területeken az évez-
red vége felé elterjed a házi réntartás.

A bronzkori ugor fémművesség továbbélt az uszty-poluji kultúra korszaka után is. A Kr.
u. 1. évezred kezdete körül a fegyver- és munkaeszköz-készítés terén a bronzot a vas váltja
fel. Ebben az európai részen lakók jártak az élen, a szibériai oldalon is a Káma-vidékről
származó import dominál. A kovácsmesterség nagy presztízsnek örvendett, a hősénekek sze-
rint a mesterek a fejedelmek közül valók voltak. A hősénekek fejedelmei nem mulasztják el,
hogy páncélingükkel, kardjukkal, vashorgas nyilaikkal dicsekedjenek. Az orosz és török ere-
detű fémeszközök azonban elsorvasztották a helyi fémművességet, sőt, a fazekasságot is, mi-
vel a cserépedények helyett is inkább idegen eredetű fémedényeket használtak. Az edények
díszítőmotívumai azonban a mai napig továbbélnek a nyírkéregből készített edényeken.

Az obi-ugorok az írásos forrásokban viszonylag ritkán szerepelnek. Talán Hérodotosz
említi őket először jurka néven. Az azonosítás elég gyenge lábakon áll, alapja a jürka népnév
és a JugralUgra földrajzi fogalom hasonló hangzása. A Kr. u. 1. évezredből nincs történelmi
adatunk az obi-ugorokról, az első híradások a 2. évezred első felében keletkezett orosz kró-
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nikákból valók. A krónikák mellett forrásként számba jöhetnek még az obi-ugor folklór
egyes műfajai. A korai orosz források alapján az obi-ugorok társadalma sok kis fejedelem-
ségre tagozódott. A fejedelemségek bálványként tisztelt első vagy nevezetesebb fejedelmei-
nek dolgait eposznyi hősénekek örökítették meg, amelyek fennmaradása nagyban köszönhető
magyar tudósoknak, elsősorban Reguly Antalnak, Pápay Józsefnek és Munkácsi Bernátnak.
A Kr. u. 8-12. században virágkorát élő obi-ugor hősepika a legfontosabb információt lété-
ben hordozza. Az egyes epikai formák ugyanis azokhoz a társadalmi szintekhez kötödnek,
amelyekben a keletkezésükhöz szükséges társadalmi feltételek adottak voltak. Irodalmi ti-
pológiai vizsgálatokkal megállapítható, hogy az obi-ugor epika túllépett a nemzetségi társa-
dalmi szintnek megfelelő archaikus verses epikán, de még nem érte el a korai államalakula-
tok időszakára jellemző nagy hősi eposz szintjét.

Az obi-ugor fejedelemségek központjai a folyók torkolatánál vagy kanyarulatainál lévő
kiemelkedő helyeken, az ún. hegyfokokon épült, földsánccal erődített települések (az orosz
forrásokban: városok) voltak, amelyek a fejedelem családjának és szolgáinak voltak a lakó-
helyei. Az erődítményben raktár, fegyvertár is volt, valamint esetenként egy külön ház, ahol a
fegyveresek a fejedelem hívására egybegyűltek. A fejedelemség népe kis falvakban (4-10
sátor) lakott a folyók mentén. A kiváltságosabb férfiak részt vettek a harcokban, melyek okai
a hősénekes korban: vérbosszú, élelemszerzés, asszonyszerzés. Házi munkára kötelezett
szolgája csak a fejedelemnek lehetett. Egyes vélekedések szerint a fejedelemség egy nemzet-
séggel azonos, de tudunk olyanról, hogy több nemzetség alkotott egy fejedelemséget. A feje-
delemségek 16-18. századi felszámolása után a nemzetségek lettek a közigazgatás alapegy-
ségei: egy nemzetség volt egyadókerület. Ha az erős túlzással városoknak nevezett települé-
sek számából indulunk ki, akkor kb. száz fejedelemség létezésével számolhatunk.

Az obi-ugor fejedelmek és embereik hősiesen küzdöttek a különböző központokból kiin-
duló orosz terjeszkedéssel szemben. Először Novgoroddal kerültek összeütközésbe. A nagy
kereskedelmi központtá fejlődött Novgorod a 12. század második felében kezdett északkeleti
irányba terjeszkedni. A legyőzött népeket prémadó megfizetésére kötelezte. Valószínüleg az
adó megtagadása miatt küldtek I I 93-ban sereget Jugria ellen, amely az orosz szóhasználat
szerint ekkor még csak az Urál európai oldalán élő obi-ugorokat jelentette. Egy vár ostroma
közben a jugriaiak tőrbe csalták a novgorodi sereget és majdnem teljesen megsemmisítették.
Az eset azért is érdekes, mert a krónikák szerint nyolcvan fö az a töredék, amely életben ma-
radt a támadók közül, A mongol támadás miatt a Novgorodi Fejedelemség és Jugria népe a
13. században saját gondjaival volt elfoglalva, de a 14. században ismét fellángoltak köztük
a harcok, ezúttal már az Urál hegység keleti oldalán is. A jugriai fejedelmek időnként még
vissza tudtak vágni: 1357-ben megsemmisítettek egy adóbehajtó expedíciót. 1364-ben azon-
ban egy novgorodi sereg az Obig nyomult előre, és meghódította a folyó torkolatvidékét.
Ebben az időszakban kezdték az obi-ugorok pravoszláv hitre térítését, amely elől sokan me-
nekültek az Urál keleti oldalára. A \5. századra Novgorod hatalma lehanyatlott, kénytelen
volt Moszkvának átadni a vezető szerepet. Az utolsó novgorodi akció 1446-ban indult az
obi-ugorok ellen, de a mintegy 3000 fős sereg vereséget szenved és menekülni kénytelen. Ha
hihetünk a számnak, akkor a védők erejét hasonló nagyságrendűnek kell feltételezni. A forrá-
sokból tudjuk, hogy Aszika volt a neve annak a vogul fejedelemnek, aki a 15. század derekán
többször legyőzte az orosz seregeket. A 15. század végén az orosz hegemóniát megszerző
Moszkvai Fejedelemség végérvényesen legyőzi az obi-ugorokat: 1483-ban egy katonai akció
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után II!. Iván cár Moszkvában fogadja a behódoló, adófizetési kötelezettséget vállaló obi-
ugor fejedelmek küldöttségét. 1499-ben egy másik moszkvai expedíció 4-5000 katonával 50
fejedelmet fog el és 40 várat vesz be. Ezután gyakorlatilag megszűnt az ellenállás. A délke-
leti részeken élő vogulok és osztjákok a 14-16. században a széthulló Aranyhorda helyébe
lépő Szibériai Tatár Kánság adófizetői lettek. Esetenként a kánság belső hatalmi harcaiban is
részt vettek: egy alkalommal Kücsüm kán az ő segítségükkel kerekedett felül ellenfelein.

Az orosz közigazgatás megszervezésére csak azután került sor, hogy az 1580-as években
Jermak vezetésével hatalmas keleti expanzió kezdődött, ami Kücsüm kánságát is elsodorta.
Ezután Nyugat-Szibéria stratégiailag fontos helyeire garnizonokat építettek, amelyek a to-
vábbi orosz behatolás hídfőállásaiként is szolgáltak. Ekkor már komolyellenállásra nem
került sor, sőt egyes fejedelmek kifejezetten segítették az oroszokat, akik kiváltságokat bizto-
sítottak nekik, s a rnegkeresztelkedöknek címeket adományoztak. A kitüntető címekkel ellá-
tott fejedelmek buzgón segédkeztek az adók behajtásában. A hivatali apparátus is megköve-
telte a maga részét az adókon felül. A rendkívü li gazdasági terhek többször is lázadásokhoz
vezettek. A legnagyobb, szinte egész Nyugat-Szibériára kiterjedö lázadás I607-ben indult az
északi osztjákoktóI. Csatlakoztak a tatárok is. A felkelést csak 1609-ben tudták leverni.

A kodai osztják fejedelmi család külön kiváltságokat élvezett. Az adót saját céljaira
szedhette be, s ennek fejében katonákat és építőmunkásokat kellett kiállítania. Alacs fejede-
lem és utódai példáján jól látható a fejedelmi hatalom korrumpálódása, elzüllése. Alacs és
utódai a prémüzleten meggazdagodván harácsoló kereskedelembe kezdtek, ami által végképp
eltávolodtak népüktől. Az elszegényedett, végsőkig elkeseredett kodaiak fellázadtak az utol-
só Alacsevek ellen, s felajánlották a cárnak, hogy közvetlenül neki fizetik az adót. Mivel a
17. század közepén az oroszoknak már nem volt szükségük a helyi előkelők segítségére, sor-
sára hagyták a fejedelmet és családját. A nagyon kemény adóztatás és a hivatalos szervekkel
összejátszó orosz és komi kereskedők uzsoraügyletei következtében nagy szegénység és
éhínség sújtotta az obi-ugorokat. A legértékesebb prémesállatot, a cobolyt pedig úgy kiirtot-
ták, hogya férfiak sok száz kilométeres távolságokra jártak vadászni, hogy adózási kötele-
zettségeiket teljesíteni tudják.

A hagyományos életvitelre nagy csapást jelentett az 171O-es évek erőszakos térítő hadjá-
rata. Ennek során a még megmaradt várakat és szent helyeket feldúlták, az erőszaknak nem
engedőket felkoncolták. A fejedelmi réteg pogány maradéka halálát lelte, akik pedig megke-
resztelkedtek közülük, vagy már korábban is keresztények voltak, valamilyen hivatalt kaptak
és hamar eloroszosodtak. Az erőszakos keresztelés csak felszínes sikert hozott, az obi-
ugorok sohasem adták fel az ősök szellemének, a házi bálványoknak a tiszteletét.

A cári korszak utolsó két évszázadára jellemző, hogya nyugat-szibériai őslakosok gazda-
sági bázisukat teljesen elvesztették. A kereskedők úgy tették rá kezüket a legjobb vadászte-
rületekre és folyószakaszokra, hogy készségesen meghitelezték portékájuk árát a következő
évi zsákmány fejében. A helyiek amúgy sem ismerték prérnjeik, illetve az egyes áruk tényle-
ges értékét, de leitatással még kiszolgáltatottabbá tették őket. A földművelésre alkalmas te-
rületekre telepesek érkeztek a birodalom más részeiről. Az obi-ugorok déli csoportjait lassan
magukba olvasztották az oroszok és a tatárok. Ez lett a sorsa az európai vogulok többségé-
nek is, egy töredékük viszont az Uráion átkelve kelet felé húzód va keresett magának megél-
hetést. Az alkohol - amit korábban nem ismertek - komoly pusztítást végzett az obi-ugorok
körében, emellett a betelepülők által behurcolt betegségek is tizedelték őket. Sz. K. Patka-
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nov, az obi-ugorok múlt századi kiemelkedő kutatója egyes területeken 10-20%-os népes-
ségfogyást regisztrált.

A szovjet korszak eleinte pozitív változásokat is hozott. 1931-ben alakult meg a Hanti-
Manysi Nemzetiségi Körzet, Hanti-Manszijszkkal a központban. Az új rendszer a szovjet-
hatalom helyi szervezetének kiépítésével párhuzamosan valóban áldozott is az obi-ugor la-
kosság kulturális felemelésére is. Irodalmi nyelveket hozott létre (eleinte latin, később cirill
betűs írással), amelyek segítségével megindulhatott az oktatás és a könyvkiadás. Az általános
és szakiskolai rendszeren túl Leningrádból és a hanti-manszijszki tanítóképzőből kikerültek a
nemzeti nyelvű értelmiség első képviselői, akikből tanárok, népművelők, sőt a megszülető
szép irodalom első képviselői lettek. A gazdaság kollektivista szellemben való átalakítása
azonban a folyó menti kistelepülések lakóit kiszakította hagyományos környezetükből, és ve-
gyes lakosságú nagy falvakba, kolhozközpontokba telepítette. Az ipar megjelenésével a be-
vándorlás újabb hulláma indult meg. A 40-es évek második felében az obi-ugorok saját nem-
zetiségi területük lakosságának 40%-át alkották. Ma már csak 1/2%-át! Az ipari üzemek, a
kőolaj- és földgázkitermelés súlyosan szennyezik a természeti környezetet. Ez katasztrofális
helyzetbe hozta az obi-ugorokat, lehetetlenné téve a hagyományos életmód folytatását. Az
erdőkben mind kevesebb a vad, a folyókban csökken a halállomány. Az újonnan betelepült
lakosság privát életformája is veszélyezteti az őslakosokat. Előfordul, hogy kifosztják a va-
dászok élelemtároló erdei házikóit, tönkreteszik csapdáikat, kedvtelésből le lövik a kutyáikat
és rénjeiket.

A régi életformák feladása és a kisebbségi helyzet következtében ma az obi-ugorok egy-
harmada nem vagy csak alig beszéli anyanyelvét. A Szovjetunió megszűntévei létrejött új
belpolitikai viszonyok között az obi-ugor értelmiség tagjai fokozott felelősségérzettel fordul-
nak népeik felé. Több jeles képviselőjük hazatért, sokakban éledt fel a már-már elfeledett
nemzeti érzés. Hanti-Manszijszkban létrehozták az Obi-Ugor Népek Megmentésének Tudo-
mányos Intézetét. Megfigyelhető egyes hivatalok jóindulatú közeledése is az obi-ugorság
felé. Azonban még nemrégiben is előfordult olyan "különös" eset, hogy rendőri kihallgatása
során életét veszítette az obi-ugorok jogaiért küzdö egyik ismert polgári személy.

Az új Oroszország egyik alapvető kérdése az obi-ugorok szempontjából a föld tulajdoná-
nak rendezése. Félő, hogy az esetleges privatizálás során idegen kezekbe kerülhetnek az er-
dők, amelyek birtoklása nélkül végleg elveszne minden remény legközelebbi nyelvrokonaink
fennmaradására. Új, eddig még ismeretlen problémát jelent a multinacionális olajtársaságok
jelentkezése is. Hatalmas propagandával hirdetik magukat, környezetbarát technológiáikat,
és "őslakosbarát" gazdasági filozófiájukat. Kérdés, hogy vajon szabad-e az ő gazdasági ere-
jükre támaszkodni az obi-ugorságnak, vagy ez új, eddig még ismeretlen nehézségeket jelent
majd.

(Mikesy Gábor)
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A szamojéd népek a finnugorok mellett az uráli népek másik ágát alkotják. A szibériai tund-
ra- és tajgaövezet hatalmas területein szétszóródva élnek. A szamojédok északi ágához tar-
toznak a nyenyecek, az enyecek és a nganaszánok. Rajtuk kívül a szamojédokhoz a szölku-
pokat, a kamasszokat és amatomkat soroljuk. Közülük a két utóbbi - a szajáni szamojédok
csoportja - már beolvadt a környező török népekbe, vagy a területükre behatoló orosz tele-
pesek asszimilálták őket, tehát nyelvüket már senki sem beszéli. Korábban a szajáni szamo-
jédokon belül még területi-nyelvjárási alcsoportok is voltak. A matorok alcsoportjai: a tulaj-
donképpeni matorok, a tajgik és a karagasszok. A kamasszokon belül is megkülönböztették a
tulajdonképpeni kamasszokat és kojbálokat. I

A szamojédok közös őstörténete

A szamojédok története - pontosabban őstörténete - úgy hatezer évvel ezelőtt kezdődött,
amikor az ősuráli nyelvi area keleti részén kialakult az a nyelvjárás, amely a szamojéd alap-
nyelv és az egyes újkori szamojéd nyelvek őse lett. Az önálló nyelvi fejlődést valószínűleg a
szamojédok kelet felé vonulása okozta. Ennek következtében az ősi szamojédok teljesen
elkülönültek a viszonylagos területi és nyelvi egységüket még őrzö finnugoroktól.

Ezen események és az utána következők legvalószínűbb színhelye Nyugat-Szibéria taj-
gaövezete lehetett. A szamojédok az elkövetkező néhány ezer év folyamán is (megközelítő-
leg időszámításunk kezdetéig) a nyugat-szibériai tagja határain belül maradtak. Csak ezzel
magyarázható, hogy nyelvükben megőrződött minden fontosabb tűlevelű fa - a cirbolyafe-
nyő, a jegenyefenyő és a lucfenyő - uráli neve.

A szamojédok gazdálkodásának, csakúgy, mint uráli őseik gazdálkodásának alapja a va-
dászat (madarakra, rénszarvasra, prémes állatokra) és a kisebb folyókon (többek között re-
kesztéses módszerrel) folytatott halászat volt. Ennek következménye volt a nomád, vagy
félig megtelepedett életmód, a gyakori oda-vissza típusú migráció, a nagyon ritkán lakott
óriási területeken űzött vadászat, vagyis azok a sajátosságok, amelyek a szamojédoknál to-
vább maradtak fenn, mint a rokon finnugor népek többségénél. Ugyanilyen archaikus a sza-
mojédok szellemi kultúráj ának sok eleme is.

Az uráli egység megszűnése után az egész ősszamojéd korszak folyamán fennmaradtak a
szamojédok marginális kapcsolatai az ugorokkal, később az obi-ugorokkal: az Ob-Irtis régi-
óban több Kr. e. 2-1. évezredbeli régészeti kultúra esetében kevert ugor-szamojéd eredetet
tételeznek fel. Nyelvészetileg jól dokumentálható a szamojédok korai és sokoldalú kapcso-
lata a tunguz népekkel is. A szamojédokra azok a török etnikai csoportok is gyakoroltak
bizonyos kulturális hatást, amelyek a Kr. e. 1. évezred utolsó századai folyamán az Észak-
Altaj és a nyugat-szibériai tagja déli részére nyomultak.

A nyelvészeti adatok együttese lehetővé teszi, hogy a kései szamojéd őshazát (az alap-
nyelvi közösség felbomlását közvetlenül megelőző időben) a Csulim folyó és a Jenyiszej
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középső folyásának régiójában, megközelítőleg a Tomszk-Krasznojarszk-Jenyiszejszk há-
romszögben lokalizáljuk. Az újkori szamojéd népek közül a déli szölkupok és a kamasszok
maradtak ebben a régióban. Természetesen, ha a kései őshaza területe eléggé kiterjedt volt -
ami igen valószínű -, akkor az egészében vagy részben magában foglalhatott több szomszé-
dos területet is: az Ob középső folyásának és mellékfolyóinak medencéjét (a szölkupok köz-
ponti csoportjának lakóhelyét), az Észak-Altajt és a Szaján vidékét (a matorok lakóterületét),
valamint a Jenyiszej középső folyásától keletre elterülő részeket. Ugyanakkor nyitva marad
az ősszamojéd korszak lehetséges régészeti korreláturnainak kérdése - részben a fent említett
régió régészeti feltáratlansága miatt.

Az egyes szamojéd népek őstörténete

Mint már említettük, az ősszamojéd nyelvi egység felbomlása kb. kétezer évvel ezelőtt ment
végbe. Ezenközben négy ág, négyetnikai egység különült el egymástól: a szölkupok, a
kamasszok, amatorok és az északi szamojédok ősei. Természetesen nem kizárt, hogya múlt-
ban léteztek más "paraszamojéd" ágak is, amelyek később eltűntek. Ilyen ágak hipotetikus
nyomait fedezik fel - gyakran elégséges alap nélkül - Kazahsztán északi részén, az Ob alsó
folyásánál és az európai Ural-vidéken.

A mai szamojéd nyelvek fö ágainak egymás közötti viszonya "robbanásszerű", "ugrás-
szerű" szétválási folyamatra utal, a viszonylag egységes összarnojéd nyelvközösség gyors
felbomlására. A felbomlás oka lehetett külsődleges. Itt helyénvaló megemlíteni, hogy miután
a Kr, e. 2. században a hunok betörtek a minuszinszki völgykatlanba és a vele szomszédos
területekre, Dél-Szibéria történetében hosszú, viharos korszak vette kezdetét, s ez jól nyo-
mon követhetö a régészeti anyagon (gyors, nem evolúciós jellegű kultúraváltások, a
harcossírok számának növekedése) és részben a történelmi dokumentumokban (a régi kínai
krónikákban). A felbomlás egyik belső oka vagy előfeltétele lehetett az is, hogya szamojé-
dok körében kifej lődött a teherhordó rénszarvastenyésztés.

Szajáni szamojédok

Feltételezhető, hogya szajáni szamojédokat - a matorok és a kamasszok őseit - egymástól
függetlenül, éppen ebben az időben szorították a Szaján előhegyei és hegyei közé. Amatorok
és kamasszok szeros gazdasági kapcsolatot tartottak török, mongol és tunguz nyelvű szom-
szédaikkal, folyamatosan érzékelték kulturális hatásukat, adót fizettek a török és mongol
állarnalakulatoknak. Ezzel szemben nem érintette őket az a sok hódító hadjárat és tömeges
áttelepülés, ami a Kr. u. 1. évezred folyamán és a 2. évezred első felében a Szájáni-felföld
közvetlen szomszédságában kezdődött, és többszörösen átrajzolta Eurázsia sztyeppövezeté-
nek etnikai térképét. Az egyensúly egészen addig fennmaradt, míg az orosz állam meg nem
hód ítatta Szibériát.
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Északi szamojédok

Valószínű leg a fentebb említett események magyarázzák, hogy az északi szamojédok ősei
észak felé vándoroltak a Jenyiszej mentén, és végeredményként a sarkvidéki tundraövezetbe
kerültek. Ez a vándorlás több száz évig is eltarthatott. A Kr. u. 1. évezred közepén a Jenyi-
szej alsó folyásánál a jobb parton - a Tajrnir-félsziget nyugati részén - megjelenik egy olyan
lakosság, amely dél-szibériai jellegű kerámiát hozott magával. Ezt a lakosságot természetes
módon tekinthetjük korai északi szamojédoknak. A Jenyiszej torkolatától indul ki széttele-
pülésük a tundrára: nyugat felé a nyenyeceké Nyugat-Szibéria legészakibb részére, a Gidan-
és a Jamal-félszigetet is beleértve; és kelet felé a nganaszánoké a Tajmir-félszigetre és a
Hatanga folyó medencéjébe. Az enyecek a Jenyiszej legalsó folyásánál és a nyugatról hozzá-
csatlakozó Taz folyó medencéjében alakultak ki.

A nyílt és ritkán lakott tundrai térség elősegítette az egész régió gyors birtokbavételét,
ugyanakkor lassította az etnikai és nyelvjárási differenciálódást. Ennek következtében az
enyecek nemcsak földrajzi, hanem kulturális és nyelvi vonatkozásban is átmeneti helyet
foglalnak el a nyenyecek és a nganaszánok között. Tőlük nyugatra, a Jenyiszej bal partján
létezett a jurák-nyenyecek csoportja, amelynek nyelvjárása (a régi keleti vagy tulajdonkép-
peni jurák) átmenetet képezett a nyenyec és az enyec nyelv között. Az erdei nyenyecek kü-
lönleges természeti és földrajzi helyet foglaltak el az Ob alsó folyásától keletre elterülő tajgai
körzetekben. Gazdaságukban - csakúgy, mint a szomszédos hantik gazdaságában - a vadá-
szat és a halászat játszotta a főszerepet, nem pedig a rénszarvastenyésztés. mint a tundrai
nyenyecek esetében.

Az északi szamojédok az Urál sarkvidéki részén át már az 1-2. évezred fordulóján beha-
toltak az Európa legészakkeletibb részén elterülő Bolsezemelszkaja (Nagyföldi) Tundrára, és
mint a permi és ugor népek szomszédai ismeretessé váltak a skandináv és szláv felfedezők
előtt. Az óorosz Régmúlt idők krónikája a 11. század végén közli Gyurjata Rogovics
novgorodi lakos szavait: ". .. elküldtem a szolgámat Pecsorába az emberekhez, akik adót
fizetnek Novgorodnak. És megérkezett a szolgám hozzájuk, onnan elment Jugorföldre, A
jugorok érthetetlen nyelvü emberek, és szomszédosak a szamojédokkal az északi országok-
ban." (D. Sz. Lihacsov fordítása alapján.) A további nyugatra tartó vándorlás során a nye-
nyecek megtelepedtek a Malozemelszkaja (Kisföldi) Tundrán a Pecsora bal partján, a
tyimani és kanyini tundrán a Fehér-tenger keleti partvidékén és Novaja Zemlja déli részén.

A sarkvidéki tundra benépesítése során az északi szamojédok fokozatosan kiszorították
és asszimilálták e területek korábbi lakosságát, amelynek etnikai hovatartozása és nyelve(i)
teljesen ismeretlenek. A tundrai nyenyecek elötti, nyilván főként fókavadászattal foglalkozó
lakosság emléke a "sixirt'a"-ról szóló nyenyec legendákban őrződött meg. A nganaszánokra
valószínüleg jelentősebb hatást gyakorolt szubsztrátumként Tajmir legrégibb őslakossága. A
nganaszan alapszókincsben, mitológiában, anyagi kultúrában sok nem szamojéd eredetű
elem található, amelyek a helyi hagyományok erős hatásáról tanúskodnak. Ezenkívül a nga-
naszánok és a tundrai enyecek körében a rénszarvastenyésztés mellett a vad rénszarvasok
vadászata szintén a szubsztrátum lakosság hagyományából eredhet.

Az északi szamojéd népek folyamatos kulturális és kereskedelmi kapcsolatot tartottak
fenn déli szomszédaikkal: a nganaszánok és az enyecek az evenkikkel, az enyecek a ketek-
kel, a nyenyecek a hantikkal, a manysikkal és a komikkal. A harcias, távoli kalandozásokra
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kapható evenkik jellegzetes harci tetoválásukkal ("varrott arcukkal") folyamatosan a legve-
szélyesebb ellenségként szerepelnek minden északi szamojéd nép folklórjában. Heves, gyak-
ran harci összeütközésekkel kísért konfliktusos jelleget öltöttek az idők folyamán a nyenye-
cek kapcsolatai a tundrai enyecekkel meg a nganaszánokkal is. Széles körben elterjedt a
folklór és a nyelv adatai szerint a más törzsbeli foglyok szolgaságba vetése (patriarchális
rabszolgaság).

Szolkupok

A migrációs folyamatok talán a szölkupokat érintették a legkevésbé a szamojéd népek közül,
legalábbis a déli csoportjukat, amely több mint másfél évezreden át megőrizte eredeti lak-
helyét az Ob középső folyása és mellékfolyói mentén. Csak igen kis rnértékben rajzottak ki a
szölkupok északnyugat felé (az Ob mentén lefelé) és északra. A mai Tomszki Terület déli
részén a szölkup lakosságot fokozatosan kiszorították vagy asszimilálták török nyelvü szem-
szédai (a barabai, a csati, a tomszki és csulimi tatárok); a mongol hódítás után (13-16. szá-
zad) nyilván még fokozódott a nyomás.

A szoros kapcsolatok és a hasonló körülmények között zajló élet igen hasonlatossá for-
málták a három szomszédos nép - a hantik, a szölkupok és a jenyiszeji ketek - gazdasági és
kulturális hagyományait. Nem véletlen, hogy sok más nép egy közös néven ismerte őket (tör.
istak; or. ostyak, nyeny. xáb i, eny. bago, evenk. jandri). Több adat utal arra, hogya
szölkupok nyelvét gyakran használták .Jingua franeav-ként az etnikumok egymás közti érint-
kezésük során a nyugat-szibériai régióban. Kevésbé szerencsésen alakultak a szölkupok
kapcsolatai a rokon enyecekkel és nyenyecekkel, valamint az evenkikkel, akik a szövetséges
ketektől eltérően a szölkup folklórban állandó ellenségekként szerepelnek.

A szamojéd népek Oroszország kebelében

A szamojéd népek östörténete akkor ért véget, amikor a 16-17. sz. során Szibéria az orosz
állam kötelékébe került. Észak meghódítása során az oroszoknak ellenálló őslakosság jelen-
téktelen veszteséget szenvedett közvetlen hadi cselekmények következtében; jóval nagyobb
volt az addig ismeretlen járványos betegségek, különösen a himlő által okozott veszteség.
Meg kell jegyezni, hogy az orosz adminisztráció sohasem alkalmazta a közvetlen népirtás, a
genocídium politikáját az őslakossággal szemben. Az volt a célja, hogy .megbékítse" az
őslakosságot és szorgos adófizetővé tegye. Még a gyakori lázadásokat sem követték túlságo-
san kegyetlen megtorló intézkedések. Fontos szerepet játszott az orosz adminisztrációnak az
a törekvése, hogy a törzsfőkre, nemzetségfőkre ("fejedelmekre") támaszkodjék, akiknek a
későbbiek során sok esetben megadták az orosz nemesség privilégiumait. Az ortodox egyház
hittérítő tevékenysége jórészt formális volt - észak lakossága a megkeresztelkedés után is
saját vallásos szokásainak hódolt, tisztelte bálványait és folytatta a sámánkodást.

Szibéria oroszok által történt katonai meghódítása, az európai oroszországi lakosság tö-
meges betelepülésével kísért gyarmatosítása sok szibériai régióban az etnikai helyzet és az
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életkörülmények gyökeres megváltozásához vezetett. A változások elsősorban azokat a sza-
mojédokat érintették - a kamasszokat, matorokat, déli szölkupokat és enyeceket -, akik az
orosz földműves kolonizáció zónájába vagy a katonai terjeszkedés központjainak közvetlen
közelébe kerültek. Az oroszok Szibériába nyomulása közvetett hatásaként egyes őslakos
törzsek elhagyták megszokott lakóhelyüket, igyekezvén új, távolabbi és nyugodtabb lakóhe-
lyet keresni maguknak. Mindez a kialakult etnikai - s egyidejűleg az ökológiai és gazdasági
- egyensúly megbomlását jelentette. Más, viszonylag nagyobb népek eredeti területeinek
részleges elvesztése után alkalmazkodni tudtak az új körülményekhez. Azonban egyes kisebb
létszámú etnikai csoportok - közöttük szamojéd csoportok is - önállóságukat és eredeti
mivoltukat csak úgy tudták megőrizni, ha kapcsolatban maradtak egy bizonyos területtel és
gazdálkodási móddal. Esetükben a biológiai túlélés egyetlen eszköze az asszimiláció volt
(vagy az oroszok közé, vagy pedig valamely nagyobb szomszédos népbe).

Az orosz gyarmatosítás első három évszázadában az északi etnikai csoportok többsége
megőrizte eredeti mivoltát. Sőt, több népnek - így a nyenyeceknek és á szölkupoknak - a
17-18. századi létszámcsökkenés vagy stagnálás után a 19. században sikerült elérnie vagy
még jelentősen növelnie is eredeti lélekszámát. Ebben a vonatkozásban pozitív szerepet
játszott az észak lakói szempontjából rabló jellegű, ám jól szervezett kereskedelmi hálózat:
az őslakosság elsősorban prémért cserébe rendszeresen élelmiszerekhez, vadászati felszere-
léshez és más árukhoz jutott, az ínséges években pedig számíthatott kenyérhitelre. Több
helyen, ha mégoly primitív formában is, megszervezték az orvosi ellátást és az egészségügyi
felvilágosítást.

Az etnikai fejlődés kedvezőtlen tendenciái azonban a 20. századra jelentősen felerősöd-
tek. Kezdetét vette az északi vidék intenzív iparosítása, amely együtt járt az orosz nyelvű
lakosság tömeges beözönlésévei és az ökológiai körülmények katasztrofális romlásával. A
sztálini korszakban létrehozott gigantikus "GULAG-szigetvilág" többek között azt is ered-
ményezte, hogy a szibériai népeket egyes lakóhelyeikről kiszorították, vagy adminisztratív
úton kitelepítették. Elég, ha csak arra utalunk, hogy Vorkuta lágereit és bányáit a nyenyec
tundrán építették fel (Wárkuta nyenyec nyelven 'medvékben bővelkedő hely'-etjelent); hogy
az ún. "halott", soha használatba nem vett Szalehard-Igarka vasútvonalat a tundrai nyenye-
cek, az erdei nyenyecek és a Taz menti szölkupok földjein vezették keresztül; hogy egyik fő
száműzetési helyül folyamatosan a narimi körzet szolgált, ami a Tomszki Terület szölkupok
által lakott északi része; hogya Jenyiszej alsó folyásánál, az enyecek és a nganaszánok
szomszédságában kiépült egy óriási ipari és lágerközpont - Norilszk. Az 1950-es években a
nyenyeceket mindenestül kitelepítették a Novaja Zemlja-szigetekről, ahol atomfegyverek
számára építettek kísérleti bázist. A kísérleti robbantások után a Pecsora és a Jamal-félsziget
közötti tundrán és a sarkvidéki Urálban radioaktív csapadék hullott, tömegével pusztultak a
rénszarvasok. A legutóbbi évtizedekben Nyugat-Szibériában megkezdték az olaj- és gázki-
termelést, amelyet minden ökológiai és erkölcsi norma semmibevételévei folytatnak. A fenti
tendenciákhoz járult az ideológiai nyomás is. Az északi etnikai kisebbségekre vonatkoztatva
az ún. .Jenini nemzetiségi politika" mindig is a nemzeti hagyományok megingatására irányu It
- ebben merült ki "észak népeinek útja az ősközösségi társadalomtói a szocializmus felé".
Az iskola, a kulturális intézmények, a tömegkommunikációs eszközök főként az őslakosság-
nak "az egész ország életéhez" való közelebb vitelét szolgálták, azaz gyakorlatilag a
russzifikálást. Lényegében ideológiai szempontok diktálták azt az 1960-as években különö-
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sen aktívan folytatott kampányt is, amely a nomád népek letelepítésére, a fél nomád és kis
létszámú települések felszámolására irányult. Azokkal szemben, akik megpróbáltak régi
területükön maradni, adminisztratív és gazdasági kényszert alkalmaztak: beszüntették az
élelmiszerek és különböző felszerelések szállítását stb. Az őslakosság ilyen településeken
történő összpontosításának előnyei is voltak, például az orvosi ellátás, a kulturális szolgálta-
tások, az élelmiszerellátás és a fűtőanyag-ellátás szempontjából. Ennél sokkal jelentősebb
hátrány lett azonban, hogy az őslakosság nem tudta megőrizni hagyományos szokásait, tö-
megesen lumpenizálódott, terjedt körében az alkoholizmus.

Eléggé formális volt 1929-32-ben a nemzeti autonómiák rendszerének létrehozása is,
amelyekbe bekerültek a többi között a szamojéd lakosság nemzetiségi (később autonóm)
körzetei is. Ezek a következők:

Nyenyec Autonóm Körzet (az Arhangelszki Területen, központja Narjan-Mar, európai nye-
nyecek)

Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet (a Tyumenyi Területen, központja Szalehard, jamali, Taz
melléki és erdei nyenyecek, északi szölkupok)

Tajmiri Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzet (a Krasznojarszki Területen, központja Dugyinka,
jenyiszeji nyenyecek, enyecek, nganaszánok)

A szigorúan központosított szovjet rendszerben ezek a körzetek meg voltak fosztva az önálló
határozathozatal lehetőségétől, nem tudták kifejezni és megvédeni az őslakosság érdekeit.
Napjainkban az északi körzetek képviseleti és adminisztratív szervei teljes egészükben a
számszerű többségben lévő betelepült orosz nyelvű lakosság ellenőrzése alatt állnak.

Az elmondottakban foglalható össze a szamojédok sorsa a 17-20. században, sok ezer
éves történelmük talán egyik legtragikusabb szakaszában. Az egyes szamojéd népek adott kor-
szak ra vonatkoztatott történetének legfontosabb momentumait az alábbiakban mondjuk el.

A szajáni szamojédok a 17-20. században

Az oroszok Szibériába nyomulása idején a szajáni szamojédok - amatorok és kamasszok -
nagyszámú török (és részben jenyiszej i) törzs szomszédságában éltek.

A matorok legalább három területi és nyelvjárási csoportból álltak: a tulajdonképpeni
matorok, a tajgik és a karagasszok csoportjaból. A mai Krasznojarszki Terület délkeleti szé-
lén lévő hegyvidéki tájakat népesítették be, valamint a szomszédos területeket Tuva északi és
az lrkutszki Terület keleti részén. Levéltári források alapján a 17. századi tulajdonképpeni
matorok számát B. O. Dolgih 720 főben határozta meg, a karagasszok csoportja - amely a
török hatás mellett erős rnongol-burját kulturális és nyelvi hatásnak is ki volt téve - pedig
kb. 100 főt számlált. A tajgikról nincsenek adatok. Amatorok ("motorecek") 1609-10-ben, a
török-szamojéd lakosságú ún. "Tubai Föld" kötelékében lettek formálisan orosz alattvalók,
bár az egész 17. század folyamán nem fizették rendszeresen a jaszak-adót. Az orosz vajdasá-
gi adminisztráció többször is katonai expedíciót indított a Tubai Földre, de például 1634-ben
a matorok meg a (török nyelvű?) tubaiak "mentek haddal" Krasznojarszk alá.
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A 17-18. században a kamassz nyelvet nemcsak a tulajdonképpeni kamasszok használták
(akik a Kamassz Földön, a Jenyiszej két jobboldali mellékfolyója, a Mana és a Kan völgyé-
ben éltek a mai Krasznojarszktól délkeletre és keletre), hanern a kojbálok is, akik a Kojbál
földi lakosság egy részét alkották. (A Kojbál Föld a Jenyiszej jobb parti részén Kraszno-
jarszktól délre terült el.) A kamasszok létszáma a 17. században 400 fő körül volt, valószí-
nűleg ezzel arányban állt a kojbálok lélekszáma is. A Kamassz Földet 1629-ben kötelezték
jaszak fizetésére, egy évvel a közeli krasznojarszki erődítmény megépítése után.

Az oroszok megjelenése a szajáni szamojédok és török szomszédaik addigi területi el-
különülésének megszünéséhez vezetett. A törökök a sík vidékről a hegyekbe vonultak, ösz-
szekeveredtek amatorokkal és a kojbálokkal, és nyelvileg asszimilálták őket. A tulajdonkép-
peni kamasszok sorsát azonban nem a török hatás, hanem az orosz paraszti gyarmatosítás
alakította.

A tajgi nyelvjárásról, és egyáltalán a tajgik létezéséről az egyetlen emlék és bizonyság a
G. F. Müller által 1739 körül összeállított szójegyzék. E csoport leszármazottait valószínüleg
a mai északi tuvaiak (todzsák) között találjuk meg, akiknek nyelvében és anyagi kultúrájában
kimutatható a szamojéd szubsztrátum hatása. A 18. században tűnt el a karagassz nyelvjárás
is, a szamojéd nyelvű karagasszokkal Müller után már csak P. S. Pallasnak sikerült találkoz-
nia I772-ben. Napjainkban az Irkutszki Terület nyizsnyeugyinszki járásában él a török nyel-
vű karagasszok vagy tofalarok (tofák) kicsiny, szintén az eltünés határához közelálló cso-
portja. Az etnonim egybeesése és a lakóhely közelsége a tofalarok és a szamojéd-
karagasszok kapcsolatára utal, a tofalarok nyelvében több szamojéd kölcsönzés is található.
Azonban hiba lenne teljes egészében eltörökösödött szamojédoknak tekinteni őket: a tofalar
önálló török nyelv, amely kétségtelenül a hozzá közelálló tuva nyelvtől különült el jóval a
18. század előtt.

Valamivel tovább maradt fenn a tulajdonképpeni matorok etnikai csoportja és nyelve. G.
1. Szpasszkij 1806-ban dolgozott körükben, a nyelvet beszélő utolsó asszony pedig 1839-ben
halt meg. (M. A. Castrén adatai szerint, aki már nem találta életben az illetőt.) A tulajdon-
képpeni matorok leszármazottai részben a hakaszok és kamasszok közé kerültek, részben
pedig eloroszosodtak.

Körülbelül a matorokkal egy időben tüntek el a kamassz nyelvü kojbálok is. .Kojbál"
néven, .Jcojbál nyelvet" beszélőként már a 19. század közepén is csak egyetlen török törzset
ismertek a Jenyiszej felső folyásánál. Leszármazottaik napjainkban a hakaszok közé tartoz-
nak. Pontosan ebben a csoportban vannak a szamojéd-kojbálok leszármazottai is.

A kamasszoknak (a tulajdonképpeni kamassz nyelvjárást beszélőknek) szinte napjainkig
sikerült fennmaradniuk. Utolsó menedékhelyük Abalakovo falu lett, Krasznojarszk városától
100 km-re délkeletre, ahol az első világháborút közvetlenül megelőző időkben 15 kamassz
család élt. Közülük nyolc ember tökéletesen beszélte a kamassz nyelvet, a többiek már eloro-
szosodtak. Abalakovóban élte le életét az utolsó kamassz asszony, Klavgyija Zaharovna
Plotnyikova is (neki egyébként már nem a kamassz volt az anyanyelve, második nyelvként
tanulta meg az orosz után). K. Z. Plotnyikova halálának időpont ja, 1989. szeptember 20-a a
szajáni szamojédok történetének végét jelentette.
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A szolkupok a /7-20. században

Szibéria Oroszországhoz való csatolásának idején a szölkupok az Ob középső folyása és
mellékfolyói körüli területeket foglalták el, északon a Timig, délen a Csulim alsó folyásáig.
A "tarka horda" nevű szölkup törzs szövetség kezdetben erős ellenállást tanúsított a kozák
csapatokkal szemben. A hordát Vonya "fejedelem" (törzsfő) vezette, aki Kücsürn szibériai
tatár kánnal állt szövetségben. Az Ob menti földek végleges meghódítása és a szölkupok
adófizetésre való kötelezése a 16-17. század fordulóján ment végbe, amikor az oroszoknak
az Ob mentén felfelé történő előrehaladásával egymás után megépítették a narimi (1596) és a
ketyi (\ 602) erődítményt, valamint megalapították Tomszk városát (1604). A 17. században
a négy szibériai kerületben jaszakot fizető szölkupok száma 2700 főt tett ki. (Szurguti kerü-
let: több mint 300 fö, Narimi kerület: kb. 1300 fö, Ketyi kerület: több mint 500 fö, Tomszki
kerület: kb. 500 fö.)

Az orosz gyarmatosítás jelentős változást indított el a szölkupok területi megoszlásában.
A legdélibb csoportok északra vándoroltak vagy asszimilálódtak. A 18. század végére gya-
korlatilag eltűntek a Tomszki kerület szölkupjai. Ezzel egyidőben a "szurguti" szölkupok
áttelepszenek (főként a Tim folyó medencéjéből) északra. A 17. század közepéről származ-
nak az első adatok arról, hogya szölkupok behatoltak a Taz folyó völgyébe, az erdei enyecek
területére. A 18. században egy eléggé nagyszámú és aktív északi szölkup csoport alakult ki
ezen a területen. Ez a csoport később tovább terjeszkedert északkelet felé (a Turuhan és a
Jenyiszej más mellékfolyóinak medencéjébe), asszimilálta az enyec lakosság maradványait,
valamint a migráció által érintett hanti családokat. Az északi szölkupok folklórjában széles
körben ismeretes a Taz-mente első szölkup lakójáról, Nomai' porqi-tt» ("Nyúlbundáról"),
valamint az ő enyecek fölött aratott gyözelméröl szóló legenda.

Ugyanezen észak felé való haladás közben a szölkupok magukba olvasztottak egy kis je-
nyiszeji nyelvű népet, a pumpokolokat, akik a 18. század elején még a Kety folyó felső fo-
Iyásánállaktak.

A 19. század végén a szölkupok létszáma az asszimilációs és migrációs veszteségek elle-
nére is mintegy 4000 főre rúgott. Az Ob medencéjének középső részén élő szölkupok már
igen régen keresztények voltak és fokozatosan beolvadtak a vidék akkor már régóta ott élő
orosz paraszti lakosságába. A 20. században felerősödött az asszimilációs folyamat, részben
a narimi szölkupok erőszakos áttelepítése rniatt, akik a GULAG uralmának szférájába kerül-
tek. A folyamat az utóbbi évtizedekben elérte a Tim és a Kety medencéjének legtávolabbi
pontjait is. Az anyanyelv továbbadása az ifjabb nemzedéknek a Tomszki Terület valamennyi
szölkup escportjánál megszünt. Ám az utóbbi években éppen itt indult el a szölkup nemzeti
újjászületesi mozgalom, amely szervezetileg az 1989 szeptemberében alakított .Qolt» qup"
("Obi emberek") társaságában öltött testet. A Qolt» qup mindenkit a szölkup anyanyelv ta-
nulására biztat, és kezdeményezte, hogya Tomszki Terület korábban gyűjtött nyelvjárási
szövegei alapján dolgozzák ki az oktatási segédanyagok rendszerét.

Az északi szölkupok létszáma a 19. század végén úgy 800 fö körül mozgott, mostanra ez
a szám rnegkétszereződött, és az anyanyelv ismerete is viszonylag magas szinten maradt.
Ebbe az irányba hat a viszonylagos elszigeteltség - a régió több pontján most is a szölkupok
alkotják a lakosság többségét -, valamint a hagyományos foglalkozások - a halászat és a
vadászat - dominanciája is. Ennek ellenére vannak olyan asszimilációs tényezők, amelyek a
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legközvetlenebb fenyegetést jelentik a szölkup nép jovoje szempontjából. Ide sorolható
elsősorban az, hogy a gyerekek orosz tannyelvű bentlakásos iskolákban élnek és tanulnak,
amelyekben csak az utóbbi években és igen korlátozott mértékben újították fel a szölkup
nyelv tanítását. És van még egy negatív tényező: a nyugat-szibériai olaj- és gázlelőhelyek, s
az a lehetőség, hogy az északi szölkupok földjén újabb lelőhelyeket tárnak fel és vonnak be a
termelésbe.

A nyenyecek a J 7-20. században

Az európai nyenyecek, akiknek állandó települési területe nyugaton a Mezeny folyóig ter-
jedt, a többi szamojéd néphez képest hamarabb lettek először Nagy Novgorod, majd a
Moszkvai Rusz alattvalói. A pusztozerszki erődítmény megépítése a Pecsora alsó folyásánál
(1500 körül), amely az adóbeszedés és a kereskedelem központja lett, csak tovább erősítette
a kialakult helyzetet.

A szibériai nyenyecek földjére (az Uráltól a Jenyiszejig) a 16-17. század fordulóján ha-
toltak be az oroszok, méghozzá két úton. Egy délibb úton Tobolszktói lefelé az Obon egé-
szen a deltáig, ahol 1595-ben megépítették az obdorszki erődöt - ma Szalehard városa -, és
egy északibb útvonalon, az ún. mangazejai tengeri úton: Arhangelszktől a tengerpart mentén,
majd a Jamal-félszigeten át, tovább az ab és a Taz öblén keresztül a Jenyiszej felé. De nem
érkezett jelentős számú orosz telepes, így a nyenyecek elhelyezkedési területe és gazdasági
tevékenységük formái nem szenvedtek komoly változást. Aktívabban kapcsolódtak be a
gyarmatosítás folyamatába a komik (az izsmaiak), akik elsajátították a nyenyecek rén-
szarvastenyésztési szokásait, és idővel a legnagyobb szarvascsordák tulajdonosai lettek a
Bolsezeme!szkaja (Nagyföldi) Tundrán és az ab alsó folyásánál.

A becslések szerint a nyenyecek létszáma a 17. század végén 7500 fö lehetett, ebből eu-
rópai tundrai nye nyec kb. 1500 fö, szibériai tundrai nyenyec több, mint 5000 fő, erdei nye-
nyec legfeljebb 1000 fő.

A nyenyecek 17-19. századi története tele van háborús konfliktusokkal. A túlzott adó-
szedés, az orosz adminisztráció önkényeskedései többször is lázadásokhoz vezettek, amelyek
során lerombolták az orosz erődítéseket. A legismertebb az obdorszkiak és a Taz mentiek
1825-39-es felkelése, amelynek vezetője Wawl'o Nenang (Vauli Piettomin) volt. A 18. szá-
zadban és a 19. század elején az enyecek fölött aratott győzelem eredményeként lényegesen
bővült a tundrai nyenyecek települési területe, meg tudtak telepedni a Jenyiszej jobb partján.
Valószínüleg a jamali nyenyecek ehhez kapcsolódó keletre települése vezetett a 18. század
elején még a Jenyiszej bal partján élt jurák-nyenyecek kis csoportjának beolvasztásához. Az
erdei nyenyecek is megindultak az ab jobboldali mellékfolyóinak felső szakaszaihoz (a mai
Hanti-Manysi Autonóm Körzet területére). A 19. század végére stabilizálódott a nyenyecek
szállásterülete, létszámuk pedig a 17. század végihez viszonyítva nuntegy a kétszeresére
nőtt.
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A népszámlálási adatok szerint a szovjet korszak idején is folyamatosan nőtt a nyenyecek
lélekszáma:

1926
1959
1970
1979
1989

17560 fő
23007 fő
28705 fő
29894 fő
34 665 fö (ebből Oroszország területén 34 190 fö)

Oroszország északi nemzetiségei közül jelenleg a nyenyecek létszáma a legnagyobb. Ám e
számbeli növekedés ellenére is fokozatosan csökken a nyenyecek aránya a három .nyenyec"
autonóm körzetben: 1979-ben II % volt, ez 1989-re 6% alá csökkent. Ennek oka, hogy ezek-
ben a körzetekben a Szovjetunió és Oroszország más részeiböl a vidék iparosítása kapcsán
ide érkezők révén viharos gyorsasággal növekedett a lakosság létszáma (különösen a Jamal-
Nyenyec Körzetben: az 1979-es 159 ezer fős létszámhoz viszonyítva I989-re 495 ezer főre).

Fokozatosan csökken a nyenyecet anyanyelvüknek vallók aránya is: 1959 - 84,7%, 1970
- 83,4%, 1979 - 80,4%, 1989 - 77,1%. Ez az arány még így is magasabb, mint a legtöbb
északi nép esetében. 1989-ben az orosz nyelvet a nyenyecek 18,1%-a vallotta anyanyelvé-
nek, 79,8%-uk pedig folyékonyan beszélte (anyanyelvként vagy második nyelvként). Ezek
szerint még létezik a nyelvközösségnek egy olyan része - mintegy egyötöde -, amellyel csak
a nyenyec nyelv ismeretében lehet adekvát módon érintkezni. Tipikus eset, hogy a fiatalok
megőrzik nyenyec beszédkészségüket, noha jelentős részüknél az orosz a kommunikáció fő
eszköze (csakúgy, mint más északi népek esetében). Határozottan pozitív szerepet játszik,
hogy a tömegkommunikációs eszközök népszerűsítik a nyenyec kultúrát, és ebben az irány-
ban tevékenykednek az írók is. Ezek mellett a nyenyec nyelv viszonylagosan jó helyzete azzal
magyarázható, hogyarénszarvastenyésztés, a nyenyec kultúra gazdasági alapja a szovjet kor-
szak minden romboló tendenciája ellenére lényegében meg tudta őrizni hagyományos formáját.
Ez a termelő tevékenység teljes egészében a nyenyec őslakosság kezében maradt.

Az enyecek a /7-20. században

A 17. század elején az enyecek sokkal nagyobb területet foglaltak el, mint jelenleg. A tundrai
enyecek ("hantajkai szarnojédok") nomád területe a tundra és az erdős tundra óriási részeire
terjedt ki. Délnyugaton a Taz alsó folyásának medencéjétől kezdödött, és északkeleten a
Jenyiszej és aPjaszina öbléig terjedt. Az erdei enyecek ("karaszinói szamojédok") vándorlá-
si területe a Taz középsö és felső folyásától északkelet felé a Jenyiszej jobb parti részéig
terjedt az Alsó- Tunguszka és a Kurejka folyók körzetében. A tundrai csoport létszáma ekko-
riban legalább 800, az erdei csoporté pedig legalább 4-500 főre tehető,

A Jenyiszej medencéjének északi része - az enyecek szállásterülete - a Szibériába irá-
nyuló orosz terjeszkedes egyik legfontosabb támaszpont ja lett. Az arhangelszki tengerjárók
és a kozákok 160 l-ben a Taz folyó mellett megalapították Mangazeját. Ez a város, amely az
egyik enyec nemzetségről kapta a nevét (Mogad'i, nyenyecül Mongansi), az orosz és az eu-
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rópai piacokra szállított coboly és más nemes prémeknek köszönhetöen vált széles körben
ismertté. Valamivel később, szintén az enyecek etnikai terül etén megalapították Turuhansz-
kot és Dugyinkát.

Az oroszokkal való összeütközések, különösen a 17. század első felében, amikor például
az őslakosság többször is megtámadta Mangazeját, valamint az enyecek egy részének észak-
ra és északkeletre költözése (gyakran a szövetséges nganaszánok földjére) nyilván jelentősen
gyengítette a Taz menti enyec csoportokat. Mint fentebb már említettük, a 17. század má-
sodik felében és a 18. század folyamán gyakorlatilag az erdei enyecek egész szállásterülete a
délről oda települt szölkupok birtokába került. A Taz és Jenyiszej melléki szölkupok a le-
győzött enyecek egyik részét asszirnilálták, a másik rész a Jenyiszej mentén északra vonult, a
mai Igarka és Dugyinka városok közötti körzetbe. Valamivel később a kelet felé vonuló
jamali nyenyecek kiszorították a tundrai enyeceket a Taz alsó folyásától és a Jenyiszej bal
partjáról. A legkésőbbi hadi események során (a 19. század első felében) a nyenyeceknek
sikerült megszilárdítani helyüket a Jenyiszej jobbpartján elterülő enyec földeken is. Ebben
egyébként segített az orosz adminisztráció is, amely a törzsek közötti háborúskodás beszün-
tetését szorgalmazta: a 19. század közepére siker koronázta ezirányú erőfeszítésüket, s ez
megfosztotta az enyeceket a .reváns" lehetőségétől (vagy megmentette őket a végleges meg-
semmisüléstől). Jelentős méreteket öltött az erdei és a tundrai enyecek nyenyecek által törté-
nő kulturális és nyelvi asszimilációja, amely mind a mai napig folytatódik. Mindezen okok
következtében, a tertilet csökkenésévei együtt jelentősen csökkent az enyecek létszáma is - a
19. század második felére megközelítőleg 500 főre.

A szovjet korszak adminisztratív intézkedései gyakorlatilag a negatív folyamatok folyta-
tását jelentették, minimálisra csökkentve az enyecek etnikai területét. Az utolsó tundrai
enyecek többsége (néhány tucatnyi ember, többségüknek megszokott érintkezési nyelve a
nyenyec és az orosz) napjainkban a Jenyiszej deltájának közelében elhelyezkedő Voroncovo
nevű településen él. Az erdei enyecek szinte majdnem kivétel nélkül Potapovo faluban lak-
nak, a Jenyiszej partján, Dugyinka felett és Dugyinkában (kb. 100 fő, akiknek többsége igen
tökéletlenül beszél az anyanyel vén).

A nganaszánok a 17-20. században

A nganaszánok különleges történelmi sorsát az határozta meg, hogy izoláltan élnek az eurá-
zsiai kontinens legészakibb részén, a Tajmir-félszigeten. Szibéria Oroszországhoz való csa-
tolása és az összes további események egészen századunk közepéig csak kevéssé érintették e
nomád nép életét. Viszonylag állandó maradt a létszáma is (600-900 fö), csak a himlőjárvá-
nyok idején csökkent drasztikusan (a legnagyobb az 1830-as évek elején pusztított közöttük).
A szamojédok közül csak a nganaszánok nem keresztelkedtek meg és őrizték meg hagyomá-
nyos neveiket (az ortodoxiát felvevő egyének kiváltak népükből és beolvadtak szomszédaik,
a dolganok közösségébe).

A nganaszánokról, vagy "pjaszinai szarnojédokról", "tavgokról" az 1614-27-es években
történik először említés. A nganaszánok megadóztatására irányuló kísérletek meglehetősen
erős, olykor fegyveres ellenállásba ütköztek. A végtelen tundrai térség lehetövé tette a no-
mádok számára, hogy könnyen kivonják magukat az orosz adminisztráció ellenőrzése alól.

119



Eugen Helimski

Később valamelyest rendeződtek a kapcsolatok: az adófizető helyek a nganaszánok számára
szükséges árucsere központjaivá lettek. Egyébként a nganaszánok nem nagyon fuggtek a
behozott áruktóI. Még az 1930-as években sem voltak széles körben elterjedve a lőfegyverek
a nganaszan vadászok körében. Ugyanebben az időben valamennyi nganaszan analfabéta
volt, és csak kevesen tudták kifejezni magukat oroszul.

Tajmir központi részén később kezdődött az ún. "szocialista átalakítás", mint bárhol má-
sutt Szibériában - csak az 1940-50-es évek fordulóján szervezték meg a kolhozokat. Az
1960-as évek elején szinte valamennyi nganaszánt dolgan etnikai területre, három vegyes-
lakosságú településre telepítették át (Uszty-Avam, Volocsanka, Novaja), amelyek délre estek
a megszokott nganaszan nomád területektől. KísérIeteik, hogy az új körülmények között
folytassák a háziasított (teherhordó) rénszarvasok tenyésztését, sikerteleneknek bizonyultak.
Az 1970-es évek végére a nganaszánok háziasított rénszarvasai egytől-egyig elpusztultak, ők
pedig teljesen el voltak vágva hagyományos nemzetségi száIláshelyeiktől.

Napjainkban a nganaszan népességet valósággal két részre vágja az életkor. Az ötven-
ötvenöt éves és idősebb emberek, akik a tundrán születtek és ott nőttek fel, nagyon jól isme-
rik a hagyományos foglalkozási és kulturális szokásokat, de a megváltozott körülmények
között nincs lehetőségük, hogy azokat továbbadják gyermekeiknek és unokáiknak. A fiata-
lok, akik egész életüket orosz nyelvű településeken és bentlakásos iskolában töltötték, szinte
egyáltalán nem tudnak nganaszánul, kilátástalannak érzik életüket a településeken (ame-
Iyeknek gazdálkodása Oroszország új gazdasági körülményei között teljesen ráfizetésessé
vált), ugyanakkor nincsenek kellően felkészülve sem arra, hogy visszatérjenek a tundrára,
sem pedig arra, hogy a nagy ipari központokba települjenek. Az ugrásszerű, tragikus változás
teljesen felforgatta ennek a nagyon eredeti szamojéd népnek az életét.

(Eugen Helimski)

(Fordította: Katona Erzsébet)
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A II. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS ALKALMÁBÓL**
1996***

Bevezetés

A 20. század végén, a mélyreható társadalmi változások korában az egész világon a társa-
dalmi fejlődés egyik legjellemzőbb vonása az etnikai újjászületésre törekvés, amely a sok-
nemzetiségű államokban élő népek közül nem egyet, közöttük sok nagyon kis létszámú népet
is a hatalmába kerített. Ennek a problémának a súlya azon is Iemérhető, hogy a politikailag
szervezett társadalmak többsége soknemzetiségű: a világon közel 200 állam van, míg a nem-
zetek és más etnikai közösségek száma több mint kétezer. I

Ezért az etnikumközi viszonyoknak és az államok nemzetiségi politikájának a problémái
jelentős helyet foglalnak el napjaink politika- és társadalomtudományában. Erről tanúskodik
a finnugorság mozgásba lendülése is. Az etnikailag sokszínű világban mi a saját rokonságun-
kat tartjuk számon. Természetesen nem azért, hogy szembeállítsuk magunkat másokkal, ha-
nem azért, hogy jobban megértsük saját magunkat. Kik is vagyunk mi népként? Melyek a mi
közös történeti gyökereink? Milyen a mi közös történeti múltunk és milyen a jelenünk? És
milyen a jövőnk, van-e jövőnk egyáltalán?

Az etnikumtörténetek és a mai etnikumközi folyamatok tudományos igényű vizsgálatának
szükségessége és kivételes aktualitása különösképpen olyan ország viszonyait tekintve ért-
hető, mint amilyen az egykori Szovjetunió, a mai Oroszország. Az Oroszországi Föderáció-
ban, a Föderáció jogi fennhatósága alatt élő finnugor népek, miként a nem orosz népek és az
etnikai kisebbségek tucatjai, hosszú idő alatt integrálódtak a közös szociális, gazdasági, poli-
tikai, kulturális-ideológiai életbe - a mindezen szférákban egyedül uralkodó orosz nemzet
uralma közepette. Az évszázados russzifikációs és asszimilációs politikával kapcsolatos, az

A finnugorok vagy a finnugor népek - köznapi rövid változata a helyes finn ugor nyelveken be-
szélő népek megnevezésnek. A ford. megjegyzése.

I!. Finnugor Világkongresszus - rövid változata a hivatalos és helyes A finnugor népek 11. vi-
lágkongresszusa elnevezésnek. A ford. megjegyzése.

***Az előzmények: 1992. dec. 1-3. az 1. Finnugor Világkongresszus a Komi Köztársaság főváro-
sában, Sziktivkarban. Az első világkongresszus legfontosabb dokumentumai, előadásai, hozzászólásai
a Parma címmel Moszkvában megjelenő. orosz nyelvű finnugor folyóiratban jelentek meg (Parma
1993/1-3). Néhány dokumentuma magyarul is olvasható a Finnugorok világa c. könyvben (szerk.
Nanovfszky György. Budapest - Moszkva 1996. 139-149. oldal), ill. ennek a könyvnek az orosz nyel-
vű változatában (<l>H1lHo-yropCKI1HMHp) oroszul. - A ford. megjegyzése.

I Epyx, C. M.: HaCCJlCHHCMHpa. 3TlIO,UeMorpacjJH'ICCKHii cupauo-nnnc. Mocxsa 1981. C. 89.
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utóbbi évtizedekben "internacionalizálódásként" felerősödő folyamatok a nemzeti-kulturális
értékek inflációját, az életmódot illetően a mindenre kiterjedö uniformizálódást és az egyen-
lősdit jelentették. Az akkulturáció, az anyanyelv elvesztése, végső soron a tökéletes asszimi-
láció fenyegető realitássá vált. Igaz, hogy ezek egyetemes világtendenciák, a szovjet állam-
ban azonban kiélezetten, céltudatos politikaként az "egységes szovjet nép" megteremtésére
irányultak.

Oroszországot illetően ez a probléma elmélyült objektív vizsgálatot igényel, és összeha-
sonlítást a más országokban, régiókban lezajló hasonló folyamatokkal. Csakhogy ehhez a
kezdet kezdetén meg kell szabadulni az Oroszország sajátos küldetéséről és kizárólagos tör-
ténelmi tapasztalatairól szóló, továbbra is élő nézetektöl.'

Elvben természetesen az asszimilálódás a mai körülmények, az államok és társadalmi in-
tézmények civilizált értelmezése közepette még a legkisebb etnosz számára sem objektív
szükségszerüség. Ennek bizonyítékaként lehet említeni például a Kanadában és a Dániához
tartozó Grönlandon élő eszkimókat (inuitokat) vagy alappokat (számikat) a skandináv or-
szágokban. Bizonyára az ő helyzetüket sem kell idealizálni, tudván a szakirodalomból,' hogy
ott is léteznek bonyolult problémák, de egyáltalán nem haszon nélkül való összehasonlítani
az "ottani" és az oroszországi helyzetet.

Nem kétséges, már maga az a tény, hogy valamely nép, legyen bár jelentős alélekszámát
illetően, bekerül egy másik nép államába, hatással van a bekerült nép etnikai fejlődésére.
Elegendő ebben a vonatkozásban csak Ulsterre vagy a spanyolországi baszkokra utalni, nem
is szólván az olyan Oroszországhoz hasonló módon elmaradott országokról. lényegüket te-
kintve birodalmakról, mint Kína, Indonézia.

Annál is inkább, mert a lélekszám kisebb vagy nagyobb volta igen jelentős tényező.
A kis lélekszám még nyílt erőszak és erőltetett asszimilálás nélkül is erkölcsi-pszichológiai
nyomást jelent, a kisebbség tudatos vagy önkéntelen idomulását eredményezi." Egyúttal - ha
a szubjektív körülményektől el is tekintünk - objektíve is korlátozza a nyelvhasználatot, gá-
tolja a művészetek számos ágának fej lődését.

Az etnoszociológiai és jogi irodalomban a .Jcislélekszámú nép" fogai mát a vitatott kate-
góriák közé sorolják.' Ezt az oroszországi finnugor népekről szólván a szerző néha szélesen

" Az egyik legutóbbi kísérletet ennek a témának a felújítására, ennek a pozíciónak az újjáélesztése-
re ld.: Koprynoe, Cepreii: HaUHO~H1JlLllall cnepxaana-ra: OOblT pOCCHHCKOHHllCOJlOnlH. He3aIlHCH~1a1l
rasera 1995, 7 1I01l6pll. Bypranou, Arnac: Ocrant.re II OOKoe 'leJlOBe'leCTBO. HC3aJHlcHMaH rasera
1995, 28 OKTiI6pH.

) The Minority Rights Group Report: No. 60. The Inuit (Eskimo) of Canada; No. 55. The Sami of
Lapland. etc.

4 Erről helytállóan írt Timo Leisio a svédországi és norvégiai ún. erdei finnck identitásaról szóló
cikkében «!hIHHo-yrpoBc;J,eIlHe 1994. N2 2). Lásd még: Tyeu, T.: Kym.rypuas H JTHII'ICCKail
lIeOpCpblRHOCTb y KOpCHHblX naponon Cesepa: uexoropue aHTpOnOJlOrWICeKHe nO.ll,XO.L(LI.Concretcan
3TIlOrpa(IJHlI 1990. N2 5. c. 58. Cauyxon, K. H.: ITp06JlCM)'1 HCTOpHH H 1l03pOlKllCIlHH (IHiHHo-yropcKHx
aaponon POCC~IH. HOWKap-OJla 1994. C. 28. Jlannyxxa, Cenno: Haponu ypanscxoű ceMbl1. 1-111(llOP-
MaUHoHHblH 6mJIJlCTCHb Koncym.rarunuoro KOMHTCTa (IHlIllIo-yropcKllx naponou 1993. N2 1. C. 9.

5 Egyébként ezt a problémát lényegében csak az oroszországi, átpolitizálódott etnológiai irodalom-
ban vitatják, fújják rel, ami sokban emlékeztet arra a szovjet vitára, amely a lIaUUSI, HapOllHOCTh,
uauuouam.uaa rpynna, 3THH'IeCKllH rpynna s más hasonló tcrminusok körül zajlott, amikor egy-egy
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értelmezi, mivel a finnugorok - miként Oroszország más nem orosz népei - az oroszokkal
összehasonlítva mégiscsak kis lélekszámúnak bizonyulnak. Az, hogy nagy lélekszámú ural-
kodó nép környezetében a lélekszám hogyan hat az etnosz mindenoldalú fejlődésének lehe-
tőségeire, különös en ha tekintetbe vesszük az évszázadok során kialakult és hagyományozó-
dott orosz mentalitást - reális probléma a mai Oroszországban. És természetesen nemcsak
itt. Vagyis a soknemzetiségű nagy államban élő kislélekszámú nép vagy etnikai kisebbség
etnokulturális fejlődésének problémáját még sajátosabb módszerrel, a humanizmus, a civili-
záció, az összemberi értékek elveiből kiindulva kell megközelíteni.

Az ilyen etnikai közösségek a veszélyeztetett övezetbe tartoznak. Éppen ilyen a helyzete
a finnugor népeknek Oroszországban, nem csak azoké, amelyek teljes létszáma néhány száz
fő, hanem az olyanoké is, mint a több mint egymilliós mordvinság. Ezért a "nemzeti újjáéb-
redés" a finnugor népek esetében egyenértékű a túlélés jogával, az önállóság, az önérzet
megőrzésének jogával. Ezen áll vagy bukik a jövőjük,

l . Az oroszországifinnugor népek tanulmányozásának problémái

A nem orosz népek fejlődésének, az etnikumközi kö\csönviszonyoknak a problematikája a
szovjet (oroszországi) történeti és társadalompolitikai irodalomban rendkívül torz. Évtizede-
ken át folyt a szovjet társadalomtudományban és a propagandában a len ini nemzetiségi poli-
tika győzelmének, a nemzetiségi kérdés teljes és végleges megoldásának, a népek internacio-
nalista egységének és elszakíthatatlan barátságának hangoztatása. (Ilyen irodalom nagy
számban jelent meg a finnugor köztársaságokban és autonóm körzetekben is.) Ugyanakkor a
külföldi szovjetológusoknak a Szovjetunió nemzetiségi politikájáról szóJó, úgymond ár-
mánykodó, hamisító kutatásait kategorikusan visszautasították, prognózisaikat és figyelmez-
tetéseiket a szovjetunióbeli nemzetiségi ellentétek és konfliktusok kirobbanásának lehetősé-
géről semmibe vették.6

népnek ebbe vagy abba a kategóriába besorolása a korábban megállapított kritériumok szerint az
"értékhierarchiában" elfoglalt helyétől függött. A definíciók körüli vitákat az ILO 169. számú, az ősla-
kos népekről szóló konvenciójának ratifikálása váltotta ki. Ebben ugyanis központi helyet foglal el az
öshonosok földtulajdon-problémája, a földben rejlő érték tulajdonjoga. Az oroszországi politikai körök
igencsak érdekeltek az őslakos népek számának maximális csökkentésében, az etnológia tudománya
jelen esetben a politika szolgálólányának bizonyul. és igyekszik, amennyire csak lehet, leszállítani azt
a mennyiségi mutatót, amelynek alapján ezt vagy azt a népet ebbe a kategóriába lehet sorolni. Külön-
ben a nyugati szakirodalomban az oroszországi nem orosz népekről írva minden további nélkül a
minority szót használják, még az olyan sokmilliós nép esetében is, mint a tatár,

6 Nemcsak az SZKP .Jcníni nemzetiségi politikáját", hanem a népek és nemzeti régiók történeté-
nek egyes lapjait illetően is a "burzsoá harnisítók kritikája" kötclcző elvárás és kritérium volt a nemze-
tiségi viszonyokról írt monográfiákban és disszertációkban. A finn ugor népek történetére vonatkozóan
nem sok ilyen szakcikk volt (Tpomm, A. A.: npOTl1B IllaJlbCmllHKaL\l1l1 I1CTOpHH Yl\MypTl1H B
conpexrennoii 6yp)l{ya3I1oii ncropnorpaqnru. Hcropuorparpua II I1CT04HI1KOne)],eHl1e HCTOpHI1
napruüm.rx opramuauuü Y)],MypTllll. l1)1{eBCK1978; C!>I1JIaTOn,11. í. - IOp'leHKon, B. A.: Mmllbl II
pearn.nocrs. Kpl1TI1Ka lleMapKCHCTCKI1X«onuennnü llCTOpl1H xropztoucxoro napo.na. Capanek 1989).
Nem egyszer a finnugor anyag más népek anyagával együtt szerepel, pl. A6)],YJlJlI111,M.: Bopi.őa 6e3
KOMnpOMHCCOB.Kasam, 1982.
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Most, mikor ezek a prognózisok, előrejelzések tragikus valósággá váltak, mi - mind az
oroszországi, mind a külföldi kutatók most már együtt vagy legalábbis párhuzamosan - ke-
ressük a szovjet (ezt megelőzően: az oroszországi, és most újra: az oroszországi) nemzetiségi
politika krízisének okait.

A torzítások nem csak a szovjet korszakra jellemzőek, hanem a forradalom előtti évszá-
zadok történelmének lapjaira is, elsősorban azokra, amelyek a nem orosz népeknek Orosz-
országba kerülésére vonatkoznak, az ő nemzeti-felszabadító mozgalmaikra, a felvilágosítóik
tevékenységére, ennek vagy annak a népnek a forradalom előtti kulturális-történeti fejlettségi
fokára stb.

Mi áll előttünk az új történeti gondolkodásmód szemszögéből? A finnugor népek törté-
neti útjának, a 75 évnyi szovjet nemzetiségi politika - különösen a széles körben propagált és
ma is erőteljesen reklámozott, a kislélekszámúakat érintő nemzetiségi és nemzeti kisebbségi
politika - eredményeinek és tanulságainak kutatása, általánosítása, átértékelése. Továbbá,
meg kell és ma már meg is lehet kísérelni a poszt-szovjet oroszországi nemzetiségi politika
öt évnyi gyakorlatának az összegezését. Miként alább látni fogjuk, ez megkezdődött, nem
csak a pillanatnyi politikai szimpátiáktól függöen (természetesen, egyelőre leginkább a nem-
zeti mozgalmak és szervezetek keletkezését és első lépéseit illetően), hanem a komoly tudo-
mányos elemzés szintjén is.

Bár magától értetődő, a kitűzött célból következik, hogy leginkább az 1917 utáni törté-
neti tények elemzése áll a figyelmünk központjában, mégis, ezzel együtt is a tudományosság-
ra törekvő kutatásnak nem szabad csak a szovjet korszakra korlátozódnia, hanem a történeti
gyökeréig kell vizsgálnia a soknemzetiségű Oroszországként megnevezett jelenség alakulá-
sát, a finnugor népek helyét, szerepét, részvételét az orosz állam fejlődésében.

Bármennyire is lehengerlően állította a kommunista pártpropaganda-irodalom, országunk
története (beleértve az itt tárgyalt témát is) nem szakadt meg az 1917-es évben és nem tiszta
lappal kezdődött, nem az elutasításával mindannak, ami a forradalomig felhalmozódott. A
hagyományos, megrögződött elképzeléssel szemben világossá válik, hogya nemzetiségi po-
litikát illetően a bolsevik politika nem a cári önkényuralom birodalmi vonalának elutasítására
alapu It, hanem éppenséggel a folytatására." Egészében tekintve Oroszország népeinek törté-
netére, nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eseményeket, amelyek során ezek a né-
pek Oroszországba belekerültek, sem pedig a cárizmus sok évszázados impériumi örökségét,
vagyis azt, hogy a nem orosz népek érdekeit nem vették tekintetbe, gyarmatosító politikát
folytattak velük szemben.

Magától értetődik, hogy az inorogyec 'rnás-születésü', tehát nem orosz népek története a
forradalom előtti historiográfiában nem volt és nem lehetett speciális tudományos kutatás
tárgya. A 18. században és a 19. század első felében a finnugorokra vonatkozó különféle
adalékokat a Kelet-Európa és Szibéria népeiről szóló földrajzi-néprajzi leírásokban, az aka-
démiai expedíciók résztvevőinek feljegyzéseiben publikálták." Felbecsülhetetlen értékű is-
mereteket és megfigyeléseket, komoly tudományos hipotéziseket és elemzéseket hagytak

7 CHJJHHl\KHH, eppaHTHweK: HaUHOHaJJbHa51 nOJJHTHKa KnCC (1917-1922). Washington 1990.

8 MHJJJJep, r. ep.: Onncaane lKHIJYlllHX II Ka3aHCKOH ryőepnu» 513bl'leCKHX HapOJJ.OIJ, 51KO TO

'lepeMHC, uynaur H IJOTHKOIJ. Cn6. 1791; Ilannac, Il. c.: nyTeWeCTIJHe no pa3HblM npOBHHUH5IM

POCcHHcKoro rocynapcrna. '1.3. Cauxr-Hcrcpőypr 1778 II np,
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ránk az első finnugor kutatók, ennek a tudomány területnek az alapítói: A. I. Sjögren, M. A.
Castrén, Reguly Antal és a többiek. Ugyanebben az időben az inorogyecek legyőzésével,
leigázásával, bekebelezésévei kapcsolatos, a formálódó orosz állam szempontjából fontos
események aNy. M. Karamzin, Sz. M. Szolovjov, Y. O. Kljucsevszkij és mások által írt tör-
ténelmek szerves részévé váltak. Ennek során általában, a dokumentumoknak megfelelően
éppenséggel legyőzésről, erőszakos leigázásról beszéltek. Még azokban az esetekben is,
amelyekben az "önkéntesség" is jellemző elem volt (pl. a hegyi marikéban), szóvá tették
ennek az önkéntességnek a kikényszerített jellegét, elmondták, hogy ezek az események el-
lenállást váltottak ki, amelyet erővel törtek le.

A 19. század második felében Oroszországra jellemző volt a néprajzi kutatások erőteljes
fejlődése, elsősorban és természetesen az orosz népnek a kutatása, de időnként figyelmet
fordítottak az ún. inorogyecekre is. Ebben az összefüggésben megemlítendők azok a történe-
ti-néprajzi tanulmányok, amelyeket egyes finnugor népeknek szenteltek, és amelyek az ő
történetük és akkori (a 19. század második felebeli) állapotuk kutatásának jellegzetes mér-
földkövei. Például mind a mai napig érdeklődésre tartanak számot a kazanyi egyetem pro-
fesszorának, I. Ny. Szmirnovnak a keleti finnugor népekről írt monográfiái, amelyekkel
méltóvá vált a Gyemidov-díjra, és amelyeket franciára is lefordítottak. 9 Ekkoriban jelent meg
Ny. Ny. Haruzin jelentős munkája az oroszországi lappokról, amelyet az Orosz Földrajzi
Társaság aranyérmével jutalmaztak. JO Az orosz társadalom érdeklődését felkeltették az ud-
murtokra (votjákokra) vonatkozó történeti-néprajzi adatok, amelyek a koncepciós multani
perrel kapcsolatban jelentek meg. Történeti-néprajzi munkák jelentek meg a mordvinokról,
az obi-ugorokról és több más népről. Megjegyzendő, hogy a múlt század második felében,
de különösképpen a századvégen az oroszországi inorogyecekről, így a finnugorokról is,
néhány külföldi kutató és utazó is írt.

Mindezen munkák többségében az elbeszélés központi, fő irányvonalát az inorogyecek-
nek az orosz államhoz és az orosz kultúrához kapcsolása szabta meg, az eloroszosodás tem-
pója, az asszimilációs politika sikerei és sikertelenségei. Ami ezekben a nem orosz népekről
szóló tisztán történeti, illetve történeti-néprajzi munkákban közös volt, az az oroszközpontú-
ságuk. A finnugor és más inorogyec népek ezekben nem mint a történelem önálló alanyai,
hanem csak mint az orosz politika, az orosz kultúra tárgyai szerepeltek ~ nem volt joguk
történetiségre,

A 19. század végén ~ a 20. század elején a finnugor népeknél, köztük a legkisebb lélek-
számúaknál is megszületett a saját demokratikus értelmiség, a felvilágosító mozgalom fej-
lődni kezdett. Művelőinek erőfeszítései nem csak az elemi írástudás terjesztésére terjedtek
ki, hanem a nemzeti önértékelés és öntudat felébresztésére is. Ebben nagy helyet foglalt el a
saját népük tölténetére vonatkozó anyag gyűjtése és publikálása. A népi emlékezetből elő-
hozták és társadalmi értékké tették a történeti mítoszokat, mondákat, énekeket, legendákat,
különösen a hódítók ellen a szülőföld szabadságáért harcoló törzsi-nemzetségi hősökről

9 CMl1pHOll, 11. H.: 4epeMI1CbI. Hcropmco-oruorpadmsecxue o-reprcn. Kaaain, 1889; TIepM5IKH.
Ka3aIIb 1889; BOTiIKH. Ka3aIIb 1890; Mopnaa. Kasam. 1895; Srnirnov, 1. N.: Les populations finnoises
des bassins de la Volga ct dc la Karna. Études d'ethnographie historique. Paris, E. Lerouz 1898.

10Xapy3HH, H. H.: PyCCKI1Cnonapu. OCICpKI1rrpouuroro 11coapeveanoro 6bITa. Mocxna 1890.
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szólókat. Emellett nagy figyelmet fordítottak a népük etnikai állapotára vonatkozó adatokra,
népük szellemi és anyagi kultúrájának gyűjtésére és közzétételére.

A mari (cseremisz) V. Vasziljev és P. Glezgyenyev, az udmurt (votják) G. Verescsagin és
l. Mihejev, a komi (korni-zürjén) G. Sz. Litkin, a mordvin M. Jevszevjev és a többi első ta-
nító és egyházi ember az oroszországi liberalis-demokratikus mozgalom fellendülésének
hullámán a nemzeti mozgalom tevékeny résztvevőivé, a nemzeti ébredés propagátoraivá vált.
A történeti mitológia felé fordulásukat nem pusztán csak a múlt iránti érdeklődésük, hanem
főleg a jövőre koncentrálásuk váltotta ki: ha egy népnek van a népi emlékezetben őrzött
múltja, akkor történeti jövője is lesz. Az etnikai történetük kérdéseit és történeti mítoszaikat
a nemzet megalapozására használták fel, igazolásul, hogy van helyük a történelemben, a kö-
zös civilizációban. Jól tudták, hogy csak akkor jutnak lélegzethez, találhatják meg történelmi
helyüket a népek között, ha megszabadulnak nemzeti-történeti értéktelenségük kornplexusá-
tói, amelyet a russzifikátoroknak köszönhettek. Nincs nemzeti ébredés saját népünk törté-
nelmi jelentőségének tudatosítása nélkül.

Sok forradalom elötti soviniszta történész és etnográfus próbálta az egyes tények és
megfigyelések tendenciózus felhasználásával bizonyítani a finnugorok történelem nélkülisé-
gét. Ez az, ami miatt a felvilágosítók az írásbeliség nélküli népek történeti emlékezetéhez
fordultak, hogy megmutathassák, ezen népek múltja is méltó az érdeklődésre. Csak a saját
történelem megismerésével, a nemzeti büszkeségre okot adó tények, nevek, korok, etnikai-tör-
téneti események felelevenítésévei lehet bármely népet új történelmi aktivitásra ébreszteni.

Az ismert mari felvilágosító, V. M. Vasziljev jegyezte meg, hogy az ő Mari Kalendáriu-
mainak (az első anyanyelvű periodikaként 1907 és 1914 között megjelentetett kiadványai-
nak) köszönhetően "érezte magát a mari nép először embernek, emberi értékek hordozójá-
nak, egykorvolt nagyságnak, aki nyomot hagyott a történelemben". II

A századfordulón ilyen háttérrel sok minden történt a finnugor rokonság propagálása te-
rén. A finn, az észt és a magyar tudósok gyakran utaztak keleti rokonaikhoz. Különösen nagy
szerepet játszott ebben a Helsinkiben 1883-ban létrehozott Finnugor Társaság, amely fontos
tudományos központtá vált. Sokan a helybeli értelmiségiek közül a finn tudósok hatására
elmélyültebben és nagyobb érdeklődéssel kezdték kutatni saját népük történetét, néprajzát,
kultúráját. Közismert, hogy még A. Sjögren hatására foglalkozott gyűjtőrnunkával az első
komi tudósok egyike, G. Sz. Litkin, akinek aztán sokat köszönhetett a tudomány. Jellemző az
első mari történész, F. Jegorov vallomása: megismerkedése a finn Uno Holmberggel, segéd-
kezése a finn kutatónak a marik (cseremiszek) hitvilágára vonatkozó gyűjtőútján - ez volt az,
ami öt a tudományos pályán elindította.

Az októberi forradalom után erőteljesen folyt a népek történetének marxista átértelrnezé-
se, de emellett bizonyos ideig még működtek a régi iskolák és irányzatok is. Még a forrada-
lom előtt gyűjtött anyag alapján néhány kutató ebben az időszakban írta meg és adta ki né-
mely nép történetét. Például Ny. V. Nyikolszkij kazanyi professzor közreadta a mari nép és
néhány más Közép-Volga vidéki és elő-urá li nép történetéről és néprajzáról szóló munkáit. 12

A kiutasítás (külföldre száműzés) és a represszió a 20-as évek közepén csak a fővárosi
"burzsoá" történészek nem nagy csoportjának lett osztályrésze. A perifériákra, éspedig a

II BaCHJlbeB, B. M.: Marepaanet no n03THKe Ha MapHi1cKOM Sl3b1Ke. Kaaaru, 1930. c. 97.

I~ HHKOJlbCKHH, H. B.: VlCTOpHSI MapH (ucpexmc). Kasam, 1920.
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finnugor autonóm területekre még nem ért el. A felső körökben a hatalomért folyó harc nem
érintette a történettudományt, még kevésbé a végeken. Az uralkodó körök és ideológusaik
még csak számítgatták, hogyan lehet átalakítani, átnevelni saját képükre és hasonlatosságuk-
ra a régi értelmiséget.

A 20-as évek szovjet történettudománya, az ún. Pokrovszkij-iskola az orosz birodalom
kialakulásának kérdésében, beleértve a nem orosz népek helyzetét is, igen határozott állás-
pontot képviselt: a nem orosz népeket Moszkva erőszakkal hódította meg. Például maga M.
Ny. Pokrovszkij Í11ale, hogy "Nagyoroszország a inorogyecek csontjaira épült". \3 A történeti
irodalomban helyesen tükröződött a nem orosz népeknek, köztük a Volga-menti, Elő-
Urálbeli finnugoroknak a 16. század második felében a cári csapatok által kegyetlenül elfoj-
tott ellenállása, nemzeti szabadságharca. A sajtó forradalom elötti demokratikus hagyomá-
nyait követve a cári Oroszország képletesen továbbra is "a népek börtöne" névre hallgatott.

Igaz, már a 20-as, 30-as évek fordulóján kezdett megmutatkozni az e&yoldalúság, a poli-
tikai tendenciózusság. Hogy megalapozottnak tűnjék a nem orosz nemzeti értékek megsérté-
sének politikája a forradalom előtti Oroszországban, a történészek, akik egyre kevésbé vol-
tak tudósok, hanem egyre inkább a KP ideológiai-propaganda apparátusának képviselői, az
ország és a nép egész forradalom elötti történetének csak a sötét oldalát kezdték látni és mu-
tatni. Már kezdett hagyománnyá válni azoknak a pozitív változásoknak a figyelmen kívül
hagyása, elhallgatása, amelyek a nem orosz népek helyzetében bizonyos korszakokban, főleg
a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején megmutatkoztak. Ez vonatkozott pél-
dának okáért az ún. I1minszkij-módszerre, amely a Volga-menti, uráli, szibériai inorogyec-
gyermekek anyanyelvű oktatására vonatkozott. Kizárólag negatív értékelést kezdett kapni:
reakciós, misszionáriusi, oroszosító. Természetesen, alapjában véve oroszosító, téritő céljai
voltak, de objektíve, a céltól eltekintve, az anyanyelvnek a beengedése az iskolába felettébb
pozitív szerepet játszott az írástudás elemeinek elterjesztésében, a finnugor nemzeti(ségi)
értelmiség kezdő csapatának, az első tanítóknak a kiképzésében.

Különben annak tagadása, hogy a forradalom elötti történelemben bármi pozitívum is
fellelhető lenne, inkább a fiatal kádereket jellemezte, ők marxista zászlók alatt indultak a
tudósi pályára. Párhuzamosan még folytatta a fejlődést a régi értelmiség. A 20-as években
maguk a finnugor értelmiségiek, éspedig pontosan azok, akiket az llrninszkij-iskola
"produktumainak" lehet nevezni, akik még a forradalom elött kapcsolódtak be népük felvilá-
gosításába, most "belső emigránsokká" váltak, sokat foglalkoztak a nemzeti kultúra, a nép-
költészet, a nyelv, a történelem kutatásával és propagálásával. Egészében egyetértve a forra-
dalmi Oroszországnak "a népek börtöne" minősítéséveI, magáról az Ilminszkij-rnódszerröl,
az anyanyelvi irodalmaknak a forradalom előtt tett első lépéseiről elismeréssel írtak. A ö

erőfeszítéseiknek köszönhetően jelentösen előrehaladt a finnugor népek etnikai történetének
tanulmányozása. Ennek során említésre méltó lépésnek bizonyult, hogy sok vonatkozásban
kimozdultak az orosz-szempontúságból - a nemzeti történészek saját népük történetét nem
olyannak kezdték írni, amilyennek az Moszkvából, orosz szemmel látszódott, hanem a saját
népük szemszögéböl." Oroszország finnugor régióiban sikerrel kezdtek működni a saját

13 Floxponcxmi, M. H.: B031HIKHOneHHe Mocxoucxoro rocynapcraa H "lleJIHKopyccKaH

HapO-AHOCTb".HCTopHK-MapKcHcT 1930. N~ 18-19. c. 28.
14Eropon, <1>. E.: Marepaam.i no HCTOpHHuapona Mapl!. K03Mo,neMhHlfcK 1929.
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népük történetét, nyelvét, néprajzát, kultúráját kutató tudományos társaságok, sőt, kísérlet
történt ezen társaságok szövetkezésére is. Eredményesen dolgozott az 1925-ben alapított
LOIKFUN (Jlemurrpancxoe oőuiecrso I1CCJlenOBaTeJlei1tcyru.ryps: cpHHHo-yropCKI1X
HapOJlOB,'a finnugor népek kultúráját kutatók leningrádi társasága'), amely I 928-ban tartal-
mas cikkgyűjteményt adott ki." 1929-ben az 1. Moszkvai Állami Egyetemen a Marxista
Történész Társaság kebelében megszervezték a .rnarxista néprajzi kör" finnugor szekció-
ját. 16

A 20-as, 30-as évek fordulóján, megerősödvén a hatalomban, Sztálin és köre a tudo-
mányra, többek között a történettudományra is rátette a kezét. Ennek előfeltételeként számí-
tásba veendő, hogy ekkor már megvoltak a marxizmus-Ieninizmus, a proletár internaciona-
lizmus szellemiségében nevelődött saját káderei. A szovjet tudománynak a politika és az
ideológia alá rendelése közepette a nem orosz népek történetének és akkori állapotának ku-
tatása nagy lépést tett - hátrafelé. Az akkoriban zajló folyamatokat nem szabad csak tudo-
mányon belüli változásként vizsgálni, hiszen elsősorban külső nyomás váltotta ki. Éppen
akkoriban, a XVI. pártkongresszuson élezödött ki a vita a nemzeti kérdésben a "nagyhatalmi
sovinizmus", illetve a "helyi nacionalizmus" felé elhajlókkal.l" A tudományt irányító, fel-
ügyelő pártideológusok megállapították (már akkor), hogy vannak ilyen jelenségek a tudo-
mányban, és feladatul adták az elutasításukat.

Sajnos, meg kell állapítani, hogy ez a leszámolás a finnugorokkal korábban kezdödött
meg, mint más népekkel. A központi sajtóban pogrom-jellegű cikksorozat jelent meg." A
LOIKFUN 1928-as cikkgyűjteményéri ott van, hogy" 1. szám", de ez az első egyben az utol-
só is lett, 193 l-ben a társaság beszüntette tevékenységét.

A Marxista Törtériész Társaság tanácsának kommunista frakciója kiadta a .Téziseit",
amelyekben többek között feladatul tüzték ki a marxista történettudomány harcát a burzsoá
történettudomány ellen, megerősítették, hogya történettudománynak a szocializmus építésé-
ben megoldandó feladatai vannak, és megfogalmazták azt is, hogy "a Szovjetunió népeinek
történetét ezen népek saját történettudományos erőivel kell létrehozatni", vagyis ezáltal har-
cot kell hirdetni mind anagyorosz sovinizmus, mind pedig a helyi nacionalizmus ellen."

Ez az idézet félrevezethet néhány olvasót, mivel azt a látszatot kelti, hogy a nemzeti tu-
dományos káderekről való gondoskodás volt a cél. Az igazság az, hogy már Lenin egyfajta
sajátos "munkamegosztást" vezetett be, amelyet Sztálin is gyakran alkalmazott: ennek vagy
annak a népnek a nacionalizmusával harcolni elsősorban a kérdéses nép kommunistáinak (és

15 Cőopnnx Jleuuurpancxoro 06lnCCT13a HCCJlc.nOl3aTeJlCH xynsryput (IHIIIIIO-YI'OPCKIIX naponon.
Bum. 1. Jleaunrpan 1929.

16 COECTCKa5! 3morpa(IHl5! 1990. N2 6. c. 82.
17 CTaJIIIII, 11. B.: Con. T. 12. Mocxaa 1949. C. 371.

18 Xy.n5!KOI3, M.: <fJI1HCKall axcnaucas B apxeonoru-recxoü nayse. Cooőuieuas Focynapcraenuoii
AKa.neMHH lICTOpllH MaTCpl1aJlbHOH «yns rypu. 1931. N! 11-12.; Jleunnrpancxoc 061l1eCTBO H3y'iCIII1H

xym.ryp IjJHHHo-yropcKHx naponoe. COI3CTCKaH 3morpaqIHH 1931. N2 1-2.; Ilam.eanpc, M. 10.:

Eyp)Kya311aH (llHllCKall JTHOrpaljJHH H nOJlHTHKa (IHIIIJllIlI.ncKoro qJa11l113Ma. TaM )Ke; OH )Ke: Honoe
y-rerurc o H3blKC H qHulllo-yrpOBe.nCHlfC. vl3 HCTOpHfI .noKanI1TamICHt'iCCKHX IpOpMaUI1H. MOCKl3a-

Jlennnrpan 1933.
19 TC:HlCbl 1\lpaKUHH COECTa 061l1eCTEa HCTOPHKoB-MapKCHCTOI3 "O sanauax MapKcHcTCKOH HCTO-

pn-reckoü lIayKI1 13peKoHcTpyKTI1BHbtH nepaon". HCTopHK-MapKcHcT 1931. T. 21. c. 10.
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más "haladóknak") a feladata. Tehát saját fiatal, kezdő történészeitől kapta a megsemmisítő
kritikát a Mari Autonóm Terület történésze, F. Je. Jegorov, a néprajzos T. Je. Jevszevjev
vagy Y. M. Vasziljev, a saját népe szellemi kultúráját kutató polihisztor. Könyveiket elko-
bozták, őket magukat letartóztatták. Fabrikáltak egy ügyet, a .föderalisták ügyét" [or. ,ll,eJlo
<j:le.L\epamlcTOB],amelyben a megnevezett kutatók, tudósok és még néhány "burzsoá" szak-
ember, a nemzeti értelmiség legjobb képviselői (köztük a kiváló szervezö népművelő L. Ja.
Mengyijarov, aki a kényszer hatására a börtönben valóságos tudományos traktátumot írt a
mari nép társadalmi, szellemi mozgalmainak történetéről és a finn ugor kapcsolatokról), aki-
ket azért ítéltek el, mert úgymond a Szovjetunióból kiszakítva Finnországhoz akarták csatol-
ni a finnugor területeket vagy legalábbis Finnugor Föderációt akartak volna létrehozni finn
protektorátussal." 1932-ben kipattant a SZOFIN-ügy [or. COI03 oCB06ml{.L\eHHSI<j:lHHCKHX
HapO.L\HOCTCi1'a finn (értsd: finnugor) népek felszabadításának szövetsége '], amelyben vád-
lottként főleg az udmurt értelmiség szerepelt, élén a kiváló költő és törtenész-néprajzos
Kuzebaj Gerddel (eredeti nevén P. L Csajnyikovval)." Még a Kominterh kongresszusának
pódiumáról is a "finn fasisztákat" ítélték el, akik úgymond létre akarták hozni a Skandinávi-
ától Nyugat-Szibériáig terjedő Nagy-Finnországot. A sajtókampány a "finn expanzióról", a
"fasiszta Finnországról", a "finn spionok pereiröl" - mindez sajátos tüzérségi előkészítése,
aláfestése volt a Finnország ellen tervezett hódító háborúnak, és a közvélemény pszichológi-
ai előkészítését szolgálta.

Ilyeténképpen már a 30-as évek elején kibontakozott a represszió a finnugor autonóm te-
rületeken az ellen a nemzeti értelmiség ellen, amely a saját népe újjászületéséért dolgozott,
szoros kapcsolatokat akart kiépíteni a rokon népekkel. A kérdéses népek történetének kutatá-
sa ettől az időtől kezdve általában mint "nacionalista" tevékenység - tilos volt, csak mosta-
nában kezdték ci írni a kérdéses területek történetér. Továbbá, komoly veszteséget szenvedett
a rokon népek szellemi egységének megerősítése és fejlesztése, az összehasonlító, komplex
vizsgálatuk, tilos lett a keleti finnugor népek és a finnek, észtek, magyarok rokonságának
említése - mindez a pánfinnizmus megnyilvánulása lett. I 934-ben a Mari területi pártkonfe-
rencián például "a finnugor közösség propagálását" mint a "burzsoá nacionalizmus" meg-
nyilvánulását a történelernoktatásban nagy felháborodással említették: "Meri miként adják
elő a pedagógiai főiskolán a mari történelmet, a mari nyelvtörténetet? Összefűzik a mari
nyelv kérdését másokéval, beszélnek a marik finn, magyar stb. kapcsolatairól. Miféle szószt
tálalnak véleményként ezekről a kérdésekről? Mi nem engedhetjük meg, hogy egy felsőok-
tatási intézmény tanszéke burzsoá nézetek propagátorává váljék, vagy olyan emberekévé,
akik az ellenforradalmár értelmiség vonalát képviselik. Ezért keményen felelnie kell valaki-
nek!,,22

A történettudományban a nagyhatalmi orosz sovinizmus teljes mértékben azután éledt
újjá, hogy megjelentek J. Y. Sztálin, Sz. M. Kirov és A. A. Zsdanov Megjegyzései egy 1934-

20 ApXI1B MHI-IHCTCpCTBa 6c30naCHOCTH Pecnyűmncn Maputi 311. Apx . .ll-CJION'1 1761. CM. 06 3TOM
Canyxoe, K. H.: TI1MOtllCH EBCCCB. Tparuuecxuc crpauuusi 6H6mlOrpatlnlH. Mapl1HCKUH
apxeorpaqrasecxuü BeCTIHlK 1995. N'1 5. c. 77-98.

21 Kym'IKOB, K. 11.: Hauuouam.uo-rocynapcrneuuoe CTpOHTC11bCTBOBOCT04HO-qlHHCKHX naponoe.
1917-1937. l1)KeBeK 1993.

22l(eJiTpailbHbl~í rocynapcraemn.rü apXI1B Peeny6J1lJKH MapI1H3JJ. <1>.1'1,on.1. .11-.699. il. 260.
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ben megírt, 1936 elején kiadott történelem tankönyvről, valamint "A Szovjetunió története a
3-4. osztálynak c. tankönyvpályázaton a legjobb tankönyv címet odaítélő kormánybizottság
zsűrijének állásfoglalása't." És éppen a Megjegyzések írása évében, a XVI. pártkongresszu-
son Sztálin a nemzetiségi politikában tapasztalt elhajlások elleni harcban sajátos formában
irányt változtatott: "Melyik elhajlás jelenti a fő veszélyt? A fő veszély az az elhajlás, amelyik
ellen felhagy tunk a harccal, és amelyiket ily módon hagytunk odáig fejlődni, hogy veszé-
lyezteti az államot". És ebből az egész összefüggésból az következett, hogy amivel felhagy-
tak, tehát most újra kell kezdeni, az a helyi nacionalizmus elleni harc volt. Egyébként Sztálin
példával is szolgált: Ukrajnában, ahol éppen csak "szétvelték" Szkripnyik "nacionalista cso-
portját", az ukrán nacionalizmus vált a fő veszéllyé. Továbbá: "Sokan azt hiszik, hogy
Szkripnyik bűnbeesése az egyetlen eset, a kivétel, amelyik erősíti a szabályt. Ez nem igaz.
Szkripnyiknek és csoportjának a bűnbeesése Ukrajnában nem kivéte\. Ugyanilyen ficam ok
figyelhetők meg más elvtársaknál más nemzeti[ségi) köztársaságokban is".24

Az utalás egyértelmű volt: a kongresszusi munka összegzése során a köztársaságokban és
az autonóm területeken mindenütt úgy határoztak, hogy most a fő veszély náluk is a helyi
nacionalizmus, éspedig történeti megvilágításban. Maga a "nagyhatalmi sovinizmus" eltűnt a
politikai és a tudományos-történeti lexikonból, ennek megfelelően az enyészeté lett a Lenin-
töl hagyományozott harc ezzel a jelenséggel, az internacionalizmus jelszava kiüresedett. Mi-
ként a mai tudomány történet szemléletesen konstatálja, "a világforradalom Istenét az orosz
történelem Istenére cseréltek''."

A 30-as évek közepén-végén a represszió teljes mértékben likvidálta a finnugor népek
értelmiségének első nemzedékét, köztük a történészeket, régészeket és más szakembereket,
elítélve őket "a burzsoá nacionalizmus" és a "pánfinnizmus" vádjával, éppen azért, mert saját
népük történetét és nemzeti kultúráját kutatták, hangsúlyozták a történetiséget, az önállósá-
got, a hősies múltat, az ellenállást a hódító és oroszosító politikával szemben, azért, mert
számon tartották a finnugor rokonságot, szükségesnek tartották az egységet és a rokon népek
sokkal szorosabb kulturális kapcsolatait. Helyükbe lépett erre az időre a szovjet főiskolák és
egyetemek, elsősorban a Kelet Népeinek Kommunista Egyeteme, a Kommunista Akadémia
és a Vörös Professzori Intézet által kitermelt lij "intelligencia", köztük történészek, néprajzo-
sok, akik abszolút lojálisak a Rendszerhez, és rendelkeznek a nélkülözhetetlen marxista-
leninista előképzettséggel és kolonizátori tudatta\.

A finn ugor népek (pontosabban a területük) történelmét a pontosan meghatározott "osz-
tályharcos" kommunista páltszempontok szerint kezdték írni. Ugyanakkor teljesen tenn é-
szetes módon az oroszközpontú módszerek új korszakukba léptek és fejlődtek. Most, a 30-as
évek közepétől nagy bűnténynek számított a saját nép történetét a saját nép képviselőjeként
szemlélni. Ez különösképpen a történeti múlt központi témájának, vagyis a finn ugor népek és
területek Oroszországba kerülésének megvilágítása során nyilvánult meg. Most, eltérően a
20-as, 30-as évektől, ezeket az eseményeket már nem lehetett úgy nézni és értékelni, mint a
leigázott földek meghódított népeire súlyos következményekkel járó hadakozást, vagyis mint

23 K l13yQel!HIO I1CTOpHH. MOCKBa 1937.
24 CTaJlI1H, it B.: COq. T. 13. Mocxna 1951. c. 361-362.
25 Heperuna. C. C.: CMeHa I1CTOpUqeCKUX napanurr« II CCCP (1920-1930 rr.). Háyica H unacn..

Mocxna 1990. c. 49.
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az ún. "abszolút rosszat". Sztálin mindezt viszonylagosan kezdte számítani, "a kisebbik/leg-
kisebbik rosszként". Ha mondjuk, ezeket a népeket nem kebelezte volna be Oroszország,
akkor mások hódították volna meg, sokkal .reakciósabb" államok, például anémet és a svéd
kereszteslovagok, Törökország stb. És általában, úgy tűnt, mintha Oroszország nem folyta-
tott volna hódító háborúkat, csak honvédő háborúkat, amelyek során a területe egyszerüen
csak .Jciszélesedett''.

A .Pokrovszkij-iskola'' történészei észvesztve kezdték a történeti tényeket ehhez az új
sztálini koncepcióhoz hozzáidomítani, elmélyíteni abban az értelemben, hogy általában nem
is volt semmiféle "rossz" (legfeljebb csak .Jcisebb'' vagy "legkisebb"), volt viszont ,jó", va-
gyis pozitív, progresszív jelenség minden vonatkozásban. Az orosz állam területi alakulása, a
növekedése azokra a méretekre, amelyeket a 20. századra elért, nem volt más, mint a termé-
szetes határok egyszerű kiszélesedése. Ha a Kaukázus és Közép-Ázsia "megszerzéséről" így
kezdtek beszélni és írni, akkor a finnugor területekről még inkább."

Egyébként is ez a téma, vagyis az egyes konkrét népek forradalom elötti történelme - a
parasztháborúkban, az 1905-1907-es forradalomban és más osztályharcos eseményekben
való részvételtől eltekintve - kiment a divatból. A pált követelménye az volt, hogya társa-
dalomtudományokat, a humán tudományokat az élethez, a szocialista építéshez, a mához kell
közelíteni, a fő figyelmet általánosságban a forradalomra, a bolsevik párt és a helyi pártszer-
vezetek tevékenységére, a szocializmus építésére kell fordítani. A történeti események értel-
mezését, értékrendjét a zsinórmértékül szolgáló ún. rövid párttörténet, a .Kratkij kursz" [He-
TOpl151BKnJ6/ - KpaTKI1HKypC] szabta meg. A helyi, a nemzeti(ségi) régiókban lezajlott
minden esemény a történészek tolla alatt elvesztette minden helyi és nemzeti(ségi) jellegét,
össz-szövetségi séma szerint kezdték leírni.

A történeti-néprajzi leírásokban eluralkodott a csupasz empirizmus, éspedig az egyes né-
pekre jellemző bármiféle történeti fej lődési sajátosság, etnikai folyamat elmélyült elemzése
nélkül. Nem kétséges, az olyan munkák is használhatóak voltak valamennyire, amelyeknek
célja a terepmunkán összegyűjtött expedíciós anyag elnemzetietlenítése volt, viszont nyil-
vánvalóan elégtelenek és alkalmatlanok voltak arra, hogyafinnugor népek etnikai történeté-
ről szóló általánosító, összefoglaló munkák lehetséges forrásai legyenek.

A 20-as években a pártértelmiség, vagyis a forradalom aktív résztvevői és a finnugor au-
tonóm államalakulatok megteremtői még a forradalom témájáról, a szovjet hatalom megszi-
Iárdításáról, a szocialista építésről írtak cikkeket és brosúrákat. Minden köztársaságban és
autonóm területen a forradalom 5., 10., 15. évfordulójára jubileumi cikkgyűjteményeket ad-
tak ki, amelyekben a forradalom előtti történelmük csak néhány lapnyi terjedelmet foglalt el,
nyilvánvaló ellentételezéseként annak, ami aztán kifejezést nyelt a következő részben. Azo-
kat a történeti eseményeket és tényeket, amelyek nem illettek bele a korábban megalkotott
sémákba, elhallgatták. És figyelembe kell venni, hogy éppen ezeket a könyveket szánták a
tömegeknek olvasmányul, ezek formálták a tömegek történeti tudatát, a társadalom lelkületét.

A 30-as évek közepéig az ilyen kiadványokban és más, a forradalmi mozgalom nak, a
szovjethatalom megszilárdításának és az autonómiáknak szentelt könyvekben élő emberekről

26 BCpXOBClIb, D. r.: PaCWl1pCHI1C PyCCKOro rocynapcrna, Mo CKBa 1938; UÖ: POCCI151 II

l(apCTBOBaIlI1C I1BaH<l Fposnoro. MOCKBa 1939; Baxpyunrn, C. B.: PaCWl1pClIl1C Pyccicoro
rocynapcrna npu Hnane rp03110M. npOnaraH.D;I1CT 1939. N2 l.

131



Kszenofont Nyikanorovics Szanukov

volt szó. 1937 után ezek a fő történeti témák a köztársaságokban gyakorlatilag névnélküliek-
ké kezdtek válni, mivel a leírt események aktív résztvevői, akik közül sokan még nemrég
maguk voltak az ilyen témájú rnűvek szerzői, mint a "nép ellenségei", "burzsoá nacionalis-
ták" és "finn spionok" a represszió áldozatai lettek. A legértelmetlenebb ebben az volt, hogy
gyakorlatilag sehol sem nevezték meg őket, és az sem derült ki, hogy miben nyilvánult meg
ez a "burzsoá nacionalizmus". Ez tulajdonképpen egyfajta kódolt jel volt, a címzettre a gyű-
lölet nyilai irányultak. Az új történettudományban a nemzeti(ségi) régiók egész társadalom-
politikai és kulturális-ideológiai történelme a 19. század végétől kezdve (ahonnan különben
az ún. rövid pálttörténet is indul) nem volt más, mint a népi tömegek élén álló bolsevikok
harca a "burzsoá nacionalisták" ellen.

A finnugor népek 20. század eleji nemzeti-felszabadító fellendülésének története, az
1917-es forradalom demokratikus szakasza és a nemzeti demokrata értelmiség tevékenysége
a legádázabb hamisítás tárgyává vált - óhatatlanul a bolsevik szervezetek tevékenysége ki-
domborításának kíséretében. Ennek során viszont elhallgatták, hogy ezek a szervezetek a
finnugor régiókban szinte kizárólag oroszokból álltak. Csak a déli finn kikötővárosokban,
valamint Tallinnban és magában Petrográd városában voltak többé-kevésbé jelentős finn és
észt bolsevik csoportok. És még valami oknál fogva a magyar hadifoglyok körében volt je-
lentős a bolsevik hatás. A mari, az udrnurt, a komi, a karél, a mordvin bolsevikok száma szó
szerint néhány fö volt. A kislélekszámú népek (a hantik, a manysik, a vepszék és mások)
köréből, magától értetődően a bolsevikok soraiban egy embert sem találunk.

Oe hát nem is kellett volna mindezt titkolni, hiszen a nem orosz népek mind egyhangúan
a bolsevikokat támogatták, a szovjet hatalomért harcoltak. A nemzeti(ségi) parasztság anti-
bolsevik lázadásait pedig, amelyekre a szegényparaszti bizottságok rnűködése és a padlásle-
söprések, a kollektivizálás idején sor került, különösképpen meghamisították és elhallgatták.

A Szovjetunióban a népek történetének és kapcsolatainak megvilágításában a háború
utáni években a "kozmopolitizmus" elleni harc, a "nagy orosz nép" koncepció és az álpatrio-
tizmus meglovagolásával az oroszközpontúságot illetően eljutottak a józan ész határáig. A
történeti távlatokban az ország nem orosz népei lényegében a történelmi folyamatok nem
teljes értékű alanyaiként mutatkoztak meg, mintha csak az orosz néppel, Oroszországgal
kapcsolatban léteztek volna, amely mindig messianisztikus missziót töltött be, maga körül
mindig kizárólag a jót, a progresszívet terjesztve. Meglehet, hogy mint kivételt lehet nézni a
"rajongók" egyes jelentős munkáit, amilyenek még az általános zavarodottság idején is
megjelentek, mint például o. Y. Bubrihnak "A karél nép eredete" c. munkája (Petrozavodszk
1947). Általában véve ekkoriban a nyelvészek - kiegészítéseként a régészek, a néprajzkuta-
tók, a történetiforrás-kutatók által prezentált bizonyítékoknak - nagy figyelmet fordítottak a
finnugorok őstörténetére és korai történetére.

A történettudományban a sovinizmus dühöngese a Samil féle mozgalorn "vitája" kapcsán
robbant ki. A Pokrovszkij-iskola a maga idejében gondosan kerülte az "Oroszország" és az
"orosz cárizmus" fogalmak keverését, és nem gondolta, hogya hódító, gyarmatosító orosz
cárizmus elleni harc Oroszország mint olyan és az orosz nép mint olyan ellen irányu It. Most
az előjelek teljesen felcserélődtek: az Oroszországot kiszélesítő és a további felemelkedését
elősegítő cári hódítások elleni harc Oroszország, az orosz nép ellen folyt. Ilymódon a kauká-
zusi népeknek az oroszországi hódítók ellen folytatott nemzeti-felszabadító háborúja, ame-
lyet ráadásul az angolok és a törökök kezdeményeztek, reakciós minősítést kapott, viszont az
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orosz cárizrnus kaukázusi háborúja a kaukázusi népek ellen kezdett igazságosnak minősülni.
A Szovjet Tudományos Akadémia levelező tagja, Ny. M. Druzsinyin - A. Nyekrics szerint -
ekkor jelentette ki: "ha az előadó szempontját elfogadjuk, akkor bármely nemzeti-
felszabadító mozgalmat a cári Oroszországban reakciósnak kell minősítenünk, márpedig ez
teljességgel rnegengedhetetlen'v"

Pedig éppen ez történt. A szovjet tudományra ilyesmit erőszakoltak rá. Láncreakcióként
indult meg a kampány a történettudományban megnyilvánuló "burzsoá nacionalizmus" ellen.
Az Udmurt és a Mari ASzSzK-ban a helyi birtokosok Törökországból inspirált reakciós
mozgalmainak nevezték a 16. század második felének nemzeti-felszabadító felkeléseit,
amelyek a kazanyi tatár kánság Rettegett Iván által katonai erővel történt megdöntését és
hód ítását követték. 28

A nemzeti-felszabadító mozgalmak kérdése lényegében egy jóval általánosabb problé-
mának, éspedig "a finnugor népek bekerülése az orosz államba" kérdéskörnek a függvénye-
ként került előtérbe. Most került sor arra, hogy végiggondolják ezen események .jó" vagy
"rossz" minősltésének logikai dllernmáját. 1951-ben cikksorozat jelent meg a folyóiratokban
és az újságokban, ezek kivétel nélkül mind progresszív jelentőséget tulajdonítottak Közép-
Ázsia, Kazahsztán és a Kaukázus Oroszországhoz csatolásának. Eközben "a kisebbik rossz"
sztálini meghatározása még érvényben volt. Erre akarta emlékeztetni a felettébb serény pat-
riótákat-internacionalistákat M. Y. Nyeeskina.

Levele "Az ún. kisebbik rossz kérdéséhez" címmel a Voproszi lsztorii c. folyóiratban je-
lent meg29

, és meglehetősen élénk vitát váltott ki. A vita során véglegesen megerősödött az
"igazság", hogy az Oroszországhoz csatolás minden nép számára jó volt, az abszolút jó. K.
la. Najaksin kujbisevi történész cikke a Voproszi lsztoriiban a Volga menti finnugorok csat-
lakozásáról mintává vált ebben a vonatkozásban, amelyre oda kellett figyelni." A történé-
szek ezeket az eseményeket mint az abszolút jót kezdték bemutatni, és igyekeztek minden
egyes esetben azt bizonyítani, hogy a keleti finnugor népek önként csatlakoztak Oroszor-
szághoz, az eseményre kizárólag mint progresszív jelenségre fordítottak figyelmet. A nyuga-
ti, balti finn népeknél még a háborús időktől kezdve a történeti kutatások fö témája a néme-
tek és a svédek keleti agressziója ellen az oroszokkal közösen vívott harc volt. Ugyanekkor
az oroszok behatolása az északi és az északnyugati finnugor földekre csak a "békés koloni-
zálás" általános értékelést kapta.

1952-ben a Szovjet Tudományos Akadémia Törtenettudományi Intézetében a Tudomá-
nyos Tanács ülésén a jakut történésznek, G. r. Basarinnak ajaktit felvilágosítókról írt könyve
nagy vihart kavart. Ez után a mari, az udrnurt, a mordvin és más felvilágosítók (mint pl. P. P.
Glezgyenyev,1. Sz. Mihejev és a többiek) kivétel nélkül a reakciósok sorába kerültek. Ezek
után a köztársaságokban már senki sem merészelt valami jót is írni a saját forradalom elötti
felvilágosítóikról, az Ilminszkij-rnódszer gyakorlati megvalósításáról.

17HeKpH<I, A.: OTpCWHCh OT crpaxa. BocnoMI1IIaIIIIlI HCTop~IKa.JJOH)l.OH1979. c. 43-44.

18 KaJJI1CTpaTOB,H. Il.: npOUJJlOe 11HaCTOHlIiee ropozra i1owKap-OJJa. Y'leHble 3anHCKI1 Map.

roc. nC)l.HHCTIHy-ra.Bsm. ~loWKap-OJJa 1948.

19 He'lKHHa, M. B.: K nonpocy o (jJopMyJJe"HaUMeHbwee 3JJO". Bonpocu I1CTOpUH 1979. NQ4.

30 HaHKWHI1, K . .51.: O npOI'peCCHDIIOM3Ha'IeHIHI npHcOe)l.HHeHHHnaponoe nOBOJJ;KbHK Poecan.
Bonpocsi 11CTOplH1. 1951.
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A Hruscsov-féle "enyhülés" egészében nagy hatással volt a szovjet történettudományra, a
gyakorlatban azonban vajmi kevés változást hozott a finnugor népek etnikai történetének
megírásában. Erről tanúskodnak az autonóm köztársaságokban az 50-es évek végén, a 60-as
évek elején kiadott "Történeti tanulmányok" (OYepKH no HCTOpHH... ) címü típuskötetek. A
lényeg, amivel ezek és az ebben a korszakban megjelent monográfiák és cikkgyűjtemények
különböznek a megelőző korszak kiadványaitói, abban van, hogya forradalom idejének, az
autonómiák kialakításának és a szovjet hatalom első korszakának leírása megtelt szereplők-
kel: a rehabilitált konkrét személyek néven nevezve szerepelnek bennük. Oe jellemző, hogy
ők is csak válogatva. A nemzeti személyiségek két csoportot alkottak: a forradalm i-
demokrata nacionalistákét és a burzsoá nacionalistákét, s mintha a köztük folyt harc lett vol-
na történelmi korszakuk lényege. Következésképpen a felvilágosítók döntő többsége - a
finnugor népek nemzeti értelmiségének első nemzedéke - nem került bele a történelern
"pozitív hősei" kategóriába. A 20-as évek történeti és történeti-néprajzi munkái nem kerültek
vissza a tudományos köztudatba, rajtuk maradt a burzsoá nacionalista címke. Helytállónak
továbbra is csak azokat munkákat tartották, amelyek a marxista-Ieninista kutatónernzedéktöl
származtak. Ennek rnegfelelöen megmaradt az etnikai történeti események és a fö korszakok
korábbi értelmezése, Az elvi fogyatékosság az volt, miként e korszak historiográfiai irodal-
mában megjegyezték, hogy "a Komi, a Karél, a Mordvin, a Csuvas és a Mari ASzSzK törté-
netéröl szóló munkákban a nemzeti, a történeti és a társadalmi-gazdasági feltételeket nem
elemezték". 31

Népek egész sora korai etnikai történetének kutatásában lényeges előrelépés történt.
Nagy, korszakalkotó jelentőségű eseménnyé vált az észt nép etnikai történetének megjelené-
se." Ebben sok olyan probléma került terítékre, amely nem csak az észteket, hanem más
balti finn népeket is érintett. Eredményesek voltak a rnordvin és a mari nép eredetéről taltott
tudományos ülésszakok." Ezekhez nagyon jelentős anyagot szolgáltattak a finn ugor régiók-
ban folytatott széleskörü régészeti feltárások és a földrajzi név-kutatások. Éppen ebben a vo-
natkozásban lehet jó példákat látni a komplex kutatási összegezésekre. Az etnikai történet-
ben egyéni kutatói teljesítményként nagy monográfiák születtek." Országos méretben a ke-
vesek közé tartozott a mordvin nép komplex leírása."

Még a 30-as években, amikor a Szovjetunióban a finnugor rokonság propagálása tilos
volt, a független finnugor országokban - Finnországban, Magyarországon, Észtországban -
évente megünnepelték "a rokon népek napját", különféle tudományos konferenciákat tartot-

31 Iloryznm, B. 11.: Couaanacra-recxoe npeoőpaaonaune CCJlbCKOro X03HikTBa Il Hal~HOIlaJlbHbIX

pecnyűrnncax Il COBCTCKOH ncropnorpadmn. Bonpocu l1C'ropHI1 1971. N~10. c. 25.

32 Bonpocu 3TIIH<ICCKOH HCTOpUH 3CTOHCKoro uapona. TaJlJIl111H 1956.

33 3THorCHC3 MOpnOIlCKOro uapozra. Capanek 1965; npOHCXOlKnCHHC MapHHcKoro napona. HOlll-

xap-Ona 1967.

34 Eenuuep, B. H.: Oxepxn 3T1lOrpall)1111 HapOJlOIl KOMI1. M. 1958; nHMeIlOH, B. B.: Bencur. OYepK

3Tllfl'-ICCKOH I1cTopml ~I rCHC311ca xym.rypsr. 11. 1965; Jlauryx, 11. n.: <l>opMl1pOBaHHc lIaponHOCTH

KOMI1. Mocxaa 1972; MOKWIIH, H. <1>.:3TIII1'leCKMI11CTOpI1H MOpnBbl. Capancx 1977; K03J10Ila, K. 11\.:

OllCpKH 3THIIYCCKOH HCTOpHH MapllHcKoro uapona, MOCKIla 1978 II np.

35 Bonpoei-r 3THII'lecKoH HCTOpl111 MOPJl.OIlCKOro uapona. Tpynst Hacrirryra ornorpaqm» AH
CCCP. T. 63. MOCKBa 1960.
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tak, a finnugorok kulturális problémáiról nemzetközi találkozókat rendeztek, könyveket, fo-
lyóiratokat adtak ki, gyűjtéseket publikáltak (főleg filológiai jellegűeket). Oe rninderről a
Szovjetunióban említést sem tettek. Azután pedig, hogy Észtországot a Szovjetunió annek-
tálta, illetve azután, hogy Magyarország szovjet szatellitállammá vált, az ilyen kulturális-
tudományos jellegű rendezvények számát a minimumra csökkentették.

A tudományos igazság mégis utat tört. A fent említett körülmények közepette és a máso-
dik világháborút követöen Finnországgal a jószomszédi viszony kialakítása után már nem
volt szükség arra, hogyafinnugor rokonság témája a tiltott témák közé tartozzék. Oe még
meglehetősen hosszú idő kellett ahhoz, és főleg a hruscsovi "enyhülésre" volt szükség az
ideológia terén, hogya Szovjetunióban valóságos lépéseket tegyenek a finnugor kutatások
újrakezdése. a finnugor rokonság széleskörű propagálása terén. Leningrádban 1958-ban egy
tanácskozáson úgy határoztak, hogy rendszeresen finn ugor nyelvtudományi konferenciákat
rendeznek." 1960-ban Budapesten lezajlott az 1.Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Ettől
kezdve öt évente, a három finnugor államban (Magyarországon, Finnorszá,gban, a Szovjet-
unióban) váltakozva sor került erre a nemzetközi tudományos eseményre: 1965-ben Helsin-
kiben, 1970-ben Tallinnban, 1975-ben ismét Budapesten, 1980-ban Turkuban, 1985-ben a
komi-zürjén fővárosban. Sziktivkárban, 1990-ben Debrecenben, 1995-ben a finnországi
Jyvaskylaben. Emellett rendszeresen lezajlottak az össz-szövetségi finnugor konferenciák -
az utolsóra, a tizenhetedikre 1987-ben került sor Izsevszkben, Udrnurtia fővárosában. A kez-
detben nyelvészeti, később már irodalmi, népköltészeti kérdéseket is taglaló nemzetközi
kongresszusok és össz-szövetségi konferenciák jelentős mértékben tágították a rokon népek
történeti-kulturális látókörét, a 70-es években pedig a régészet és a néprajz problémái is be-
kerültek a témák közé.

1965-től kezdve Tallinnban kiadták a Szovjet finnugrisztika [COBeTCKOe cpYlHHo-yrpoBe-
zreunc] című tudományos folyóiratot, amelynek alapítója és főszerkesztője csaknem haláláig
(J 990 februárjáig) a kiváló észt tudós, Paul Ariste volt. Bár a folyóirat kezdetben csak nyel-
vészettel foglalkozott (mellesleg nemcsak a finnugor nyelvekkel, hanem az uráliakkal, tehát a
szamojédokkal is), néhány számában finnugor folklór- és tárgyi néprajzi anyag is megjelent.

A 80-as években a finnugor kutatások mennyisége megnövekedett. Az említett történeti
tanulmánykötetek átdolgozására építve kiadták az autonóm köztársaságok történelmeit,
amelyek azonban az érintett köztársaságok őshonos népeinek etnikai történetét illetően sem-
mi újat nem adtak. Inkább fordítva - a korábbi "Ocserkik"-hez [O'lepKYI ... ] rnérten, amelyek
jellemző fogyatékosságaikkal egyetemben is az ún. enyhülés éveinek "gyermekei" voltak -
ezekben az ún. pangás idején megjelent könyvekben bizonyos vonatkozásokban hátraléptek.
a történelmi eseményeket továbbra is főleg az össz-szövetségi kaptafára gyártották, nemzeti-
regionális sajátosságok nem mutatkoztak bennük. Ebben a korszakban néhány nép története
szerzői munkaközösség monográfiájaként jelent meg." A maga idején pusztán az, hogy
egyes népekről a forrásmunkák egybegyűjtve rendelkezésre állnak, már önmagában jelentős
tény volt, függetlenül a metodológiai sebezhetőségtöl.

36 B1I3pH, 3.: Ilayns Apuera (CTpaHHI\bl 6I1orpa<llHH). <tJullllo-yrpOBeJl,emle 1995. NQ2.
37 MOpJl,Ba. J.1CTOpUKO-3TllorpmllH'ICCKHe o-repxa. Capaucic 1981; Kapem.i KapeJlbCKOH ACCP. T.

63. MOCKlla 1960.
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Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus alkalmából jelent meg lu. V. Bromlej, V. V. Pi-
menov, Ny. V. Sligina áttekintése a Szovjetunió finnugor népeinek mai etnikai folyamatai-
ról.J8 Ez aztán I986-ban kibővítve, Z. P. Szokolova kiegészítéséveI is megjelent." "A Volga-
vidék és az Elő-Urál népei" (akik közé hagyományosan a mordvinokat, a marikat és az ud-
murtokat, ill. a komi-zürjéneket és a komi-permjákokat sorolják) című könyv megjelenése
akkoriban eseményszámba ment."

Az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején Oroszország finnugor népei fontos korszak-
ba léptek, a nemzeti ébredés korába. Kezdtek formálódni a nemzeti demokratikus mozgal-
mak és szervezetek. Ezt, miként a század elején is, természetesen a saját nép története és
kultúrája iránti érdeklődés megélénkülése jelezte. A rokon népek jövőjeért érzett aggodalom
a kutatókat arra késztette, hogy alaposabban nézzenek a múltba, az etnoszok történetére a
születésüktől a mai állapotukig. Új korszak kezdődött: a marxista-Ieninista dogmáktóI, az
osztályharcos szemlélettől, a hamisító oroszcentrikusságtóI megszabadulva, új olvasatban, új
megközelítésben kezdték írni a finnugor népek történetét.t'

Az új korszak jellemzői az oroszországi finnugor népek történetéről, etnikai állapotáról
rendezett fontos konferenciák. E tekintetben külön kell említeni az 1988-ban Petrozavodszk-
ban rendezett vepsze konferenciát.Y 1988-ban Leningrádban felújították a régi hagyományt,
a finnugor problémák kollektív megvitatását, újra rendeznek - éspedig a Szovjetunió Állami
Néprajzi Múzeumában - finnugor tematikus elöadássorozatokat."

Az új körülmények közepette felfigyeltek a finnugrisztika bizonyos fokú nyelvészeti egy-
oldalúságára, jóllehet az utóbbi nemzetközi finnugor kongresszusokon és össz-szövetségi
konferenciákon régészeti és néprajzi előadások is elhangzottak. A rokon népek történeti-
kulturális jellemzésére nem fordítottak elegendő figyelmet. A nyelvészetben is főleg a nyelvi
tények akadémikusan aprólékos elemzése volt az uralkodó, nem voltak élő, jövővel rendel-
kező organizmusok a finnugor nyelvek, amelyeket széleskörű etnolingvisztikai és élőnyelvi
funkcionális elemzésnek kellett volna alávetni. Világossá vált, hogy a mai viszonyok köze-
pette, amikor az oroszországi finnugorok etnikai újjászületésének függvényeként létük vagy

38 6pOMJleH, 10. B. - nHMCHOI3, B. B. - WJlLIrHfIa, H. B.: COl3pCMellHLIC 3TIIOKyJlLTypHLIC npo-

ueCCLI y HapOlT.OB qHHlllo-yropcKoH H3blKOBOH ceMhH II CCCP. COBCTCKoe (jll-lllllo-yrpol3cJ\eHl1c 1985.
N92.

39 6pOMJleH, FO. B. - nIlMeHOIl, B. B. - COKOJIOIla, 3. Il. - Llfnsrruaa, H. B.: <1>11HIIO-Yl'OpCKHC

JTHOChl CCCP, conpeveiuu.re 3TIIOKyJlbTypHblC npOUCCCbl. COBeTcKoc 3TIIOrpa(jJHH 1986. N26.
40 Haponu nOBOJl)l(bH 11Ilpnypam,n. Mocxna 1985.

41 H3 11CTOpHH uannonam.uo-rocyaapcrucnuoro CTpOHTCJlhCTBa, uaunouam.m.ix OTHOUICHHH II

COUHaJlhI!O-3KOHOMI1"leCKOrO pa3BI1TI1R KOMH ACCP. CblKTLIIJKap 1989; Kapern,t. <1>11111I1,1.Ilpoő-
JlCMbl 3THHLleCKOH HCTOpUI1. MOCKlJa 1992; CaHyKoB, K. H.: Mapaüuu: npOWJIOC, HaCTOHUlee u öyny-
uice. J/lowKap-OJla 1992; Kynuxoa, K. H.: Haunonam.no-rocynapcraenuoe CTpOHTCJlLCTIlO IJOCTO'I-

HO-(jJHIICKHX HapOJlOB B 1917-1937 rr. H)I(eBCK 1993.; lllaöaen, K). n.: KOMH-nCpM5IKH: npoőnevn.r
Bhl)l(HllaHI1R. 3TllOrpa(jlH"leCKOC 0603pclIl1e 1994. N:! 4; Canyxon, K. H.: Flpofineus: HCTOpHH 11

ll03p0)l(J\eIlH5I (~HHllO-yropCKIIX naponon POCCIHI. J/lowKap-OJla 1994; Libicsi. Riga 1994. stb.

42 Ilpoőnesn.i ncropnn II kyns ryps: aenccxoü HapONIOCTI1. Ilerpoaaaoncx 1988.
4) PR611I1HH, E. A. - <1>11III Mall, O. M.: I'lepnsre (jII1I1Ho-yropcKHe -rrenu». COBCTCKall 3THorp,HIHIH

1988. N2 6. c. 159-162; 3aJ\llenpoBcKaR, A. 10. - KyponRTHI'IK, M. c.: Bropsie (jIHHllo-yropcKl1e 'ITe-

HHH II Jlennnrpane. Coacrcxas 3'fHorpaqlH5I 1991. N25. c. 120-124.
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nemlétük került napirendre, és amikor a kulturális együttműködés fokozása a jövőjük garan-
ciája, akkor a finnugrisztikának a saját funkcióit bővítve kell fejlődn ie, hogy ne csak a ro-
konság nyelvi gyökereit taglalja, hanem találjon új, ezeket a népeket egymáshoz közelítő
aspektusokat is.

A közelmúltban már voltak olyan nemzetközi rendezvények, amelyeken a finnugor népek
etnogenezisét, etnikai történetét, nyelvét, életmódját, kultúráját kutató tudósok vettek részt.
A tudományos konferenciák tematikája erről tanúskodik.

1991-ben Sziktivkárban lezaj lott "Az oroszországi finn ugor népek fej lődése: történetük
és jelenük" círnü konferencia'", Joskar-Olában pedig a rokon népek kultúrájáról és etno-
pedagógiájáról volt szó. A következő évben nemzetközi konferenciákra került sor: Szombat-
helyen "Az uráli népek útja a politikai, nyelvi, kulturális autonómiához", Tartuban .Finnugor
kisebbségek a változó világban" címmel rendeztek konferenciát", 1992. november 30-án
pedig ~ az 1. Finnugor Világkongresszus megnyitását megelőzően ~ Sziktivkárban tudomá-
nyos kerekasztal vitatta meg a tinnugor régiók etnopolitikai helyzetét. És végül, a legszéle-
sebb történeti-kulturális megközelítéssel I993-ban Finnországban, Oulu városában került sor
az 1. nemzetközi finn ugor történészkongresszusra.

A peresztrojkát megelőző időben külföldi tudósoknak a finn ugor területek gyakorlatilag
zárt területnek számítottak (kivéve Karéliát a finneknek), de még ezen körülmények köze-
pette is néhány kutató jelentős tudományos kutatást végzett az oroszországi finnugorok és
szamojédok etnokulturális történetében. E tekintetben kiemelkedő Domokos Péter munkás-
sága a kislétszámú uráli népek irodalmának kialakulásáról és fejlödéséről." Amikor a körül-
mények megváltoztak, az eredményesebb tudományos együttműködés feltételeinek megte-
remtődésével lehetővé váltak a finn etnoszociológus, Seppo Lallukka kutatásai. A keleti
finnugorokat (a mordvinokat, a marikat, az udmurtokat, a komikat, a komi-permjákokat)
kutatta elmélyülten a történeti-szociológia szempontjai szerint, és eredményeit először jól
megalapozott cikkekben, később önálló monográfiákban'" tette közzé, amelyek kedvező
visszhangot keltettek." Az akkori szovjet kutatóktóI eltérően, Seppo Lallukka leplezetlenül
írt az intenzív asszimilációs folyamatokról, a nemzeti kultúra eróziójáról, a keleti finnugor
anyanyelvek pozícióveszréséröl. Megfigyeléseiből azt a következtetést vonta le, hogya leg-

44 PaJBHTHe COBCTCKHXqll1HHo-yropcKI1X lIapO,UOB. 11CTOpH5IH COBpeMeHHOCTl>.Te3HCbl ,UOKJla,UOB
Ha BceCOI03HOH HaY'mOH KOHrIJepCIIIUfH. Csucrsrexap 1991.

45 Specimina Sibirica. Tomus VIlI. Dic Wegc der finnisch-ugrischen Völker zur politischcn,
kulturellen und schprachlichen Autonomic. Materialieri eincs !nternationalen Symposions 15-17.
Okto ber 1992 in Szornbathely. Savariae 1993.
% ..

).l,OMOKOW, Tlerep: <t>OpMHpoBallHe mrrcparyp 1VlaJll>IXypanscxux lIapO,UOB. Houncap-Ona 1993.
Magyarul: Bp. 1985.

47 Lallukka, Seppo: Kazan' Teacher's Scminary and the Awakening of the Finnie Peoples of the
Volga-Urals Region. Studia Slavica Finlandensia. Tornus IV. Helsinki 1987; UŐ: Suornalais-ugrilaiset
kansat Neuvostoliiton uusimpien vaestönlaskentojen valossa. Helsinki 1982.

48 Lallukka, Seppo: The East Finnic Minorities in the Soviet Union: an Appraisial of the Erosive
Tends. Helsinki 1990. Helimszkij Je. A. recenziója: 3THorparlHl'lecKoe 0603peHl1e 1992. N!' 4; Russian
Review 1993. January. Vol. 52/1 (review Henry R. Huttenbach)

137



Kszenofont Nyikanorovics Szanukov

kritikusabb a komi-permják nép mint egész helyzete, és ezért elhatározta, külön is megvizs-
gálja ennek a népnek a problémáit, s erről egy igencsak figyelemkeltő könyvet adott ki.49

Ezekben az években az oroszországi finnugorokról komoly etnodemográfiai és etno-
geográfiai publikációk egész sorát tette közzé az észt Heno Sarv." A hagyományos néprajz
terén érdekes kutatásokat végzett Ildikó Lehtinen.

Már régóta képezik Andreas Kappeler történeti kutatásainak tárgyát a Volga-menti népek
- köztük a marik, a mordvinok, az udmurtok -, különös tekintettel a 17. századra. Kutatásai-
ból nyilvánvalóvá váltak azok az ellentmondások, amelyek ezeknek a népeknek Oroszor-
szághoz csatolásából következtek."

A 80-as évek vége, a 90-es évek eleje arról lett nevezetes, hogy mind a Szovjetunióban,
mind pedig Nyugaton a kutatók fokozott érdeklődést tanúsítottak az északi és a szibériai
népek iránt, amelyek közé a finnugorok közül a lappok (számik), az osztjákok (hantik) és a
vogulok (manysik), a szamojédok közül pedig a nyenyecek, az enyecek, a nganaszanok, a
szölkupok tartoznak. Ez érthető. A glasznosztynak, vagyis a sajtó- és szólásszabadságnak
köszönhetően vált nyilvánvalóvá tragikus helyzetük. A szovjet (oroszországi) kutatóknak
nehéz volt a tudomány új helyzetéhez alkalmazkodniuk, és saját hozzáállásukat az új feltéte-
lekhez idomítaniuk. A szovjet nemzetiségi politika apológiájától az objektívebb helyzet-
elemzéshez nagyon bonyolultnak bizonyult az atmenet." Csak néhány olyan cikket lehet
említeni, amely a helyzetet új szemszögből vizsgálja.i" Maguk az érintett népek az éjjeliőr
kiáltásán kívül csak néhány publicisztika erejéig hallatták hangjukat." Egyetemes történeti
monográfiák erről a problérnáról, miként a korábbi Oroszországban, most sem jelentek meg.
Említeni lehet viszont tényekkel bőven ellátott és átgondoltan általánosító, friss nyugati
könyveket, amelyek közül kiemelkedik a skót James Forsyte ? és az Egyesült Államokbeli J.
Slezkine " munkája.

49 Lallukka, Seppo: Korni-permjakit. Helsinki 1995.

50 Sarv, Heno: Soomeugrilased Venemaal labi saandite. Akadeemia 1993/5: 113MeHeHlllI B
COBpCMeHHOM paccenenun lIapOJlOB ypaJIbCKOH H zipyrux 513bIKOBbIX ceveii B CCCP. Etnograafi-
muuseumi Aastaraamat XXIV. Tallinn 1989.

51 Kappeler, Andreas: Russlands erste Nationalitaten. Das Zarcnreich und die Völker der Mittieren
Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert, Köln 1982.

Sc Eamuucnü, B. I".: OT naTlmapXaJIbHO-o6UIHIIIIOf'O CTp051 K COLIHaJHI'3My. Mocxna 1969;
Eynapun, M. E.: Flyri, MaJIblX HapOJlOB Kpaüncro Ccsepa K KOMMylIH3My. OMeK 196R; Ysa-rau, B. H.:
rOJlbl paunue BCKaM. CrpOHTCJlbCTBO COIIIIaml3Ma Ha COBCTCKOMCeaepe. MOCKBa 1984; 3H6apeB, B.
A.: OOJIbllla51 cym.őa MaJIblX HapOJlOB. HOBocH6HpcK 1972; JlyKOBUeB, B. c.: MUHy5I TbIC5I'leJIeTI15I.
Mocxna 1982.

53 COKOJIOBa, 3. Fl.: Ilepecrpoiixa H cyrn.őu MaJIO'IHCJIellIIbIX HapOJlOB. I1CTOp115ICCCP. 1990. N2
1; Ilmca, A. Tl. - npOXOpOB, o. b.: Eo.m.ume npoőnesn.r MaJIhlX lIapOJlOB. KOMMyHHCT 198R. N2 16.

54 Hapozrou MaJIblX He ősmaer. MOCKBa 1991; Canrn, BJIaJlHMHp: QT06hl KpOHa He oroJIHJIaCh.
Jlrrreparypnas rasera 1989, 15 <llcBpaJI5I; WeCTaJIOB, JO. H.: O TOM, '1TO HpaBCTBeHHO H '1TO
6e3I1paBCTBeHHO. ,ll,HaJIOr 1989. N28.

55 Forsyte, James: A History of the Peoples of Siberia: Russia' North Asian Colony. 1581-1990.
Cambridge 1992.

56 Slezkine, Yuri: Aretic Mirrors. Russia and the Small Peoples or the North. Cornell University
Press. Ithaca and London, 1994.
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Nagy figyelmet tanúsított az oroszországi finnugorok etnikai története és mai helyzete
iránt az észtörszági Jaan Tönisson Intézet: 1992 szepternberében Tallinnban rendezett egy
konferenciát "Oroszország finnugor népei" címmel, 1993 októberében pedig Tartuban került
sor a .Finnugor kisebbségek a változó világban" címüre. Az ezeken elhangzott előadások
közül került ki egy tartalmas cikkgyűjtemény anyaga. 57 Ennek az intézetnek magyar kutatók
részvételével sikerült 1992 áprilisában a Szurgut közeli Ljantorban nemzetközi konferenciát
rendeznie "A hantik és a manysik túlélésének lehetöségei" címmel."

1994-ben Murmanszkban nemzetközi konferenci ára gyültek össze a lappok (és az ő pél-
dájuk szerint általában a kislélekszámú népek) történetével és mai életével foglalkozó tudó-
sok, a lettországi Mazirbében pedig "A lívek és kultúrájuk: a kis etnikai csoportok nyelvének
és kultúrájának megőrzése - elvben és gyakorlatban" CÍmmel rendeztek nemzetközi konfe-
renciát.t" Ugyanebben az évben a finnországi Kausalában nemzetközi konferencián emlé-
keztek meg a finnugrisztika egyik alapítójának, a finn A. J. Sjögrénnek a 200. születésnapjá-
ról, ennek a rendezvénynek a témája a következő volt: "Az identitás és a nemzeti történetírás
az északkeleti balti régióban".60

1995-ben az oroszországi finnugor népek története kieme It témája volt néhány nagymé-
retű nemzetközi tudományos fórum szekcióülésének: Kölnben a "Nacionalizmus és regiona-
lizmus az Orosz Föderációban" címü konferencián, Varsóban az Y. Közép- és Kelet-európai
történész világkongresszuson.

Széleskörü tudományos vita keretében, "kerekasztal" mellett vitatták meg az oroszorszá-
gi finnugor népek etnokulturális, történeti és mai kulturális-nyelvi helyzerét az utóbbi időben
három nemzetközi írótalálkozón és a rokon népek nemzetközi folklórfesztiválján.?'

Figyelmet érdemelnek e tekintetben a finnugrisztika művelőinek találkozói. A peresztroj-
ka és a Szovjetunió felbomlása után a 17. össz-szövetségi finnugor konferenciához hasonlót
már nem szerveztek. A Joskar-Olában létrehozott Finnugor Tudományos Kutatóközpont
[HaY4Hhli:íUCHTp cjH1HHo-yrpoBCneHI111]kezdeményezésére azonban felújították az ilyenfajta
fórumokat. Az első összoroszországinak nevezett tudományos konferencia 1994 novemberé-
ben zajlott le. A korábbi össz-szövetségiektől eltérően ezen szélesebb volt a tematika, részt
vettek rajta a régészek, a "kulturológusok", és külön szekciója volt a finnugor népek törté-
netének."

57 <t>HHHO-yropCKHC HapO,UbI H POCCHi\. C60pHIIK ~!a'fcpHaJJon MC)I{,!J.yHapotlHbIX KOHIIJcpCHl\HH
\992-1993 rOtl013. TaJIJJHHH 1994.

S8 Ilyru BbI)I{HBalIHH naponon xarrrs: H MaIICH. XaHTbI-MaIICHHcK \993.

59 Livonians and Their Culture. Preservation of Small Ethnic Group Language and Culture in
Theory and Reality. Mazirbc. Riga 1994. L. erről <t>llIIIw-yrpOBCJWHHC 1995. N22.

60 CaHyKoB, K. H.: I1J(CIITHTCTII Ha1ll10HUJlbHUHHCTopIIOrpa(!lHH. <t>HHHo-yrpOBCtlCIIUe \994. NQ 2.
c.128-130.

6l MaHcHHcKaH npaaaa. 1989 Mafí-ulolIb; POJUlOi:jH3blK - MOll ponuna. KOHI!lepeHl\I1i! no ypano-
113bI<IHbIMmrreparypav. 3cnoo, <t>HHJJHHlVIH,10·-14 asrycra 1991. )J,oKJJa)l.bl. XCJJbCHHKH 1992:
Anyanyelvünk. irodalmunk ma. A Ill. Finnugor Írótalálkozó (Eger. 1993. augusztus 23-27.) jegyző-
könyve. Budapest 1995.

6~ AKTyaJJbHbIC np06JJCMLI COBpCMCHHoro (!lHmlo-yrpOnCtlCHHll. MaTCpHaJJLI nepnoü BCCpOCCHH-
CKOH uay'lHoH KOIH!lCPCHl\HH <!lHHIlo-yrpOOetlOB. 110wKap-OJJa 1995; HHKHTHHa TaTbHHa: Ilcpnan
Bccpoccaücxas uay-nran KOHI!lCPCHl\HSICllHHHo-yrponeJ(oB. <t>I1HHo-yrpoBe,!J.cHuc\995. N2 1. c. 3-9.
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Hasonlóképpen funkcióbövítésen esett át a nemzetközi finnugor kongresszusok intézőbi-
zottsága is 1995 augusztusában a finnországi Jyvaskylaben." Természetesen a jyvaskylai
nemzetközi finnugor kongresszuson hagyományosan a legszélesebb körben és a legsokolda-
lúbban anyelvtudomány képviseltette magát. Elvégre a finnugor közösség - mindenek előtt
- nyelvi rokonság. Ezért a rokon nyelvek (a finnugorok rnellett a szamojéd nyelvek) kutatói
is több szekcióban dolgoztak: volt fonológiai és morfológiai szekció (két alszekcióval),
szintaktikai és szemantikai, lexikológiai és onomasztikai szekció (két alszekcióval),
kontaktológiai és mai nyelvi szekció. Ugyanakkor a kongresszus a finnugrisztikát komplexen
értelmezve széleskörű egyenjogúságot biztosított más tudományoknak. Erről már pusztán
csak a szekcióelnevezések is tanúskodnak: etnológia, folklorisztika, hitvilág, népzene, a leg-
újabb kori [kortárs] történelem, irodalom és identitás, irodalmi kapcsolatok és folklór, teória
és interpretáció, régészet, antropológia.

Az említett Finnugor Tudományos Kutatóközpont 1994-ben kezdte meg Joskar-Olában a
Finnugrisztika [<DHHHo-yrpoBc,UcHHe]című tudományos folyóirat kiadását, amelynek szer-
kesztöbizortsága a folyóirat első számában hitet tett a hagyományos értelmezésnél sokkal
szélesebben értelmezett finnugrisztika mellett, 64

Ily módon - a régi történeti gyökerek és hagyományok ismeretében - a tudományos köz-
vélemény a gyakorlatban bővíti a finnugrisztika funkcióit.

A társadalmi fejlődés mai fokán, a publikálás és a történeti kutatás cenzúrájának eltörlése
után, a szólásszabadság (glasznoszty) közepette lehetővé vált a történelem korábban tiltott
tragikus oldalainak a kutatása a finnugor népek esetében is.65 Az utóbbi időben nem kevés
publikáció jelent meg a deportált népekről, de köztük még mindig nem szerepelnek az
ingermanlandi finnek'", akik gyakorlatilag elsőként jutottak erre a tragikus sorsra, és rehabi-
litálásuk sem a többiekkel együtt, hanem jókora késéssel ment végbe. Jóllehet a nyugati iro-
dalomban, úgy látszik viszonylag régóta írnak róluk'", nálunk csak az utóbbi időben jelentek
meg ilyenfajta publikációk. 68

A legújabb és valószínűleg manapság a legnagyobb komplex finnugor kutatásnak (bele-
értve a fent említett problémákat is) az a kollektív monográfia tekinthető, amely a balti fin-

63 CaHyI<OB, K. H.: BocbMOH Me)l(,Uyuapo,UllbIH xourpecc <IJHIIHo-yrpol3e,UoB. ct>I1HHo-yrpOBcJ\clIl1e
1996. Ng 3-4.

64 CaHyI<OB, K. H.: ct>HHHo-yrpbl H IIHlIIHo-yrpoBe,UcHllc. Honuc rOpHJOHTbl. OT penaxropa.
ct>HHHo-yrpolle,UcllHe 1994. N2 1.

65 Kyrnucou, K. 1-1.:HaUIIOH1Ulhllo-rOCYJ\apCTBCI'lIlOe CTpOHTCJlhCTBOBOCTOLIHO-<IHII-ICI<HXnaponou
II 1917-1937 IT. H)I(CIlCK 1993; Ilonon, AJlCKCaHiJ,p: .ll.CJlOo ra« uau.maeuux IlnlllCKHX 1I10110llax II
CCCP II 1930-c rO,U1>1.Studia Slavica Finlandcnsia. Tomus IX. Helsinki 1992; Bnaorpanou, B.:
KapeJlbCKOC .,,UCJlO".Tnepi, 1991; CaHyI<OIl, K. H.: Tparczura. Mapnücxax npaana 1991. 15-18 anaapu

66 PI. 110CH<ll CTaJll1H - Jlanpcuruü Eepun: "l-1x HaiJ,Onenopruponars" . .ll.oKyMeHThl, <11(lKThl,
KOMMeHTapHl1. MOCI<Ba 1992. Itt a 30-as évek deportálásairól, többek között a kulákok, továbbá a
távolkeleti koreaiak kitelepítéséröl van szó, de arról, hogy elsőként az ingermanlandi finnek lettek a
represszió áldozatai, ebben a könyvben sem esik szó.

67 Matley, Jan: The Dispersal of the Ingrian Finns. Slavic Review 38. 1979. március.

68 XHJlTyHCH, P.: Hnrepaaunaunns - crparra uyxouueu, He3aBlICHMail rasera 1990. ziexaőpi., N28,
c. 6; rHJlb,Ul1, JJeo I1lI,U:O pCa6HJll1TaUllH aurepuaananncxux <III1I1HOB.ct>l1Il11o-yrpOl3e,UeHHc1995. N2
3-4.
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nekről jelent meg finn, észt és más balti finn kutatók tollából." Remélni lehet, és erre is kell
törekedni, hogy hasonló munka készültjön) a keleti finnugor népekről is.

A tudományos kutatók aktivizálódásával egy időben jellemzővé vált az utóbbi években a
történeti tárgyú, a finnugor népek múltjával foglalkozó műkedvelő írások széleskörű publi-
kálása. Ezekben új történelmi fordulatként a mitizált történelem mutatkozik meg. Egészében
mindezt mint a változások velejáróit kell kezelni, a nemzeti újjászületés kísérőjelenségei-
ként: a nemzetnek saját megerősítése céljából (elsősorban a saját szemében) újra kell (vagy
meg kell) teremtenie, ki kell gondolnia a saját történetének hősi és tragikus változatát. Ebben
a vonatkozásban, például jellemző az a megállapítás, miszerint a régi finnugoroknak volt
államiságuk." Némely publikáció pedig, amely a finnugor népek mai életéről szól, tömeg-
gyűlések érzelmi szárnyalásával íródott.

Ezen kívül a történeti irodalomban továbbra is ismétlődnek a korábbi mítoszok, éspedig a
volgai és a szibériai népek önkéntes csatlakozása Oroszországhoz, vagy az, hogy az oroszok
északra, északkeletre és keletre haladván lakatlan földeket népesítettek be. 'Vagy, ha nem is
tagadják, hogya szlávok (a későbbi oroszok) jöveteléig a finnugor törzsek ott éldegéltek.
akkor az ő földjeiket a szlávok - hogy ezzel a 19. századtól örökölt terminussal éljünk - ki-
sajátították, békésen megszerezték: "A finnugor népek gyakorlatilag nem foglalkoztak föld-
műveléssel, vadászok és halászok voltak, csak a folyók mentére, tavak köré telepedtek. A
szlávok a földművelés kellékeivel jöttek ide, azokra a földekre, amelyeket fel kellett szánta-
ni". Szintén jellemző, hogy ismét jelennek meg olyan cikkek is, amelyekben, miként 100
évvel ezelőtt, kísérleteket tesznek arra, hogy az olyan földrajzi neveknek, mínt a Volga és a
Moszkva, ne a finnugor, hanem a szláv eredetét bizonyítsák.

Általában, a finnugor népek helyének és igazi történetének magyarázatára törekvést az
oroszországi életben kemény ellenállás fogadja, gyakorta "tudományba csomagolva". Tipi-
kus példája a nagyhatalmi politika ilyen "tudományos" megalapozásának "Az orosz--észt
határvidék (a Pszkovi Terület Petseri járása) etnopolitikai és etnodemográfiai helyzete" címü
tanulmány, amely a szentpétervári egyetem UNJLTEH nevű kisvállalkozása és a Petseri járás
vezetősége között kötött, 1992. november 21-én kelt No. 065 Al 03DA szerződés értelmé-
ben készült. Tucatnyi oldalon a szöveg arra hivatott, hogy bizonyítsa: az itt élő szetuk nem az
észt nemzet részét, hanem "az oroszok sajátos szubetnoszát alkotják", és hogy "a szetuk et-
nogenezisében mind szláv, mind pedig csúd elemek szerepet játszottak, a fö szerepet az első-
ként említett játszotta", "a szetuk etnikai bölcsője - a szlávok erno-természeti-földrajzi öve-
zete", "a szetuk etnikailag csak az orosz oikumenében tudják realizálni magukat". Helyen-
ként kísérlet történik általános elvi nézetek kifejtésére. Például: "Nincs olyan nép, amely a
saját, ősi" földjén élne. Minden nép jövevény: "a csúd-norova" és a .jnigráns-észtek", úgy
látszik, "rátelepedtek" a "szláv komponensre". Vagyis mintha nem az észtek, hanem az oro-
szok lennének az őshonosak. Oe a dolog ebben a dokumentumban nem korlátozódik az észt
szetukra. Megállapítják, hogy "a tveri karélok vagy a vepszék az orosz nép szubetnoszai",

69 npi'l6aJlTIÜicKO-(~~IIICKi'lC uapojn,r. (.1CTOPI1i1H cynh6b1 pOnCTBCHHblX uaponou. JOBilCKIOJlil
1995. (Az eredetit finnül l. Itarncrensuomalaiset 1995)

70 Például az "ómordvin államról" 1. lOpvemcou, B. A.: Xponorpadi, I1JIHnOBCCTBOBaHHCo MOp-
nOllCKOM napone 11era HCTOpI1H.Capanek 1991. Ennek teljesen jogos kritikáját lásd MOKWHH, H. ct>.
3THorpall)J!'ICCKOe 0603pem!C 1992. N! 6. c. 150.
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majd később, még tágabban "a vót, az izsór és a szetu, a vepsze és a karél átalakult szub-
etnosszá és az orosz etnosz részévé vált". És befejezésként - teljesen a 30-as évek szellemé-
ben - a finnugor közösség mozgalmának értékelését így adják meg: "A finnugor nyelvi egy-
ség ideája ... tarthatatlan, jóllehet támogatásra talál az oroszországi finn ugor népek értelmi-
ségének a Nyugatra ráhangolódott részénél".

Ilyen körülmények közepette különösképpen elengedhetetlen az oroszországi népek etno-
kulturális helyzetének és etnikai történetének szigorú an tudományos kutatása.

2. A történelem mint tényező afinnugor népekfej/ődésében

A nemzeti újjáéledés problémájának vizsgálatában fontos a történelem mint tényező, ti. a
múlt, a jelen és a jövő viszonyának aktuális kutatása. A múltba tekingetve, az etnokulturális
fejlődés általános programjának kidolgozása során először is annak a .Jeltározásából" kell
kiindulni, hogy milyen etnokulturális történeti örökség áll rendelkezésre, és hogy ebből mit
lehet és kell átvenni a jövőbe; másodsorban tekintetbe kell venni a jelent; harmadsorban -
milyen mai tendenciákat kell megszakítani vagy semlegesíteni és melyeket mindenképpen tá-
mogatni. A nemzeti kultúra fej lesztésének és újjáépítésének általános programja csakis a régi
és a lehetséges optimális ötvözésének szükségszerűségéből és lehetségességéből épülhet fel.

Az oroszországi finnugor népek fejlődési és újjászületési törekvéseiből következik, hogy
a kérdéses népek által lakott régiók egészének etnokulturális potenciálját kell kutatni és ál-
talánosítani. Ennek során nagy jelentősége van két körülménynek: 1) a regionális kultúra
keletkezésének történeti aspektusa - a népek etnikai-, gazdasági-, társadalmi-politikai törté-
netének korszakai szerint, 2) a nemzeti-demográfiai aspektus, amely abban fejeződik ki,
hogy maguk a régiók, tehát a köztársaságok, az autonóm körzetek, vagyis a finnugorok lakó-
helyei hosszas és sajátos történeti fejlődés következtében váltak soknemzetiségűvé, az ősho-
nos népek pedig kisebbséggé.

A finnugor népek etnogenezise a kulturális és nyelvi sajátosságokból ítélve a régmúltba
nyúlik vissza." Időszámításunk első századaitóI kezdve az északkelet-európai erdős övezet-
ben a Nyugat és a Kelet, továbbá Észak és Dél hatásának szintéziséből jött létre sajátos
anyagi és szellemi kultúrájuk, melynek fő jellemzői mind a mai napig megőrződtek. A finn-
ugorok régi pogánysága részleteiben kidolgozott vallási rendszer volt a sámánizmus és az
animizmus elemeivel, ehhez járul a gazdag mitológia és a kultusz teatralitása. Az évszázadok
mélyére nyúlnak vissza a népi hímzésnek, a fafaragásnak, a kéreg és csont megmunkálásának
a hagyományai. A régi marik, az udmurtok, a mordvinok és a többi finnugor nép jól ismerte
a fémmegmunkálást, beleértve az ékszerkészítést is.

A finnugorok területére a déli sztyeppvidékről behatoló óiráni törzsek előmozdították a
földművelő, állattenyésztő kultúra fej lődését. Oe ezzel együtt nemzedékről nemzedékre őr-
ződtek és hagyományozódtak a finnugorok közös halász-vadász életmódj ának, a természet-
védő zsákmányoló életmódnak és az erdei méhészetnek az elemei.

71 Tperi.axon, n. H.: Y 11CTOKOO 3THH4CCKOH I1CTOpHI1 <!JI1HHo-yropcKHX rtneven. COBCTCKall

3Tllorpallll151 1961. N'! 2; Xanuxon, A. X.: Y HCTOKOB I~Hllllo-yropcKHx lIapOJlOB. npOHCXOlKJl.eHI1e

Mapl1HCKOrO napona. MowKap-Ona 1967.
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Később a finnugor etnoszok kapcsolatai jelentősen meggyengültek, etnokulturális fej lő-
désükre nagy hatást kezdtek gyakorolni a szomszédok: a szlávok, a törökök, a germánok. Ez
a hatás bonyolult volt és következményeit tekintve ellentmondásos. Nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a történeti múlt, az etnikumközi kapcsolatok és viszonyok - akár békés
szomszédságról, akár háborús politikáról, akár gazdasági vagy kulturális-nyelvi kapcsolatok-
ról is legyen szó - a történelem különféle korszakaiban nagy hatással voltak és vannak a né-
pek etnikai tudatára, általában a mai etnikai folyamatokra, a régiók etnopolitikai és erkölcsi-
pszichológiai helyzetére.

A finnugor népek (a magyárok kivételével) az ősközösségi társadalomból kilépve, saját
történetük hajnalán nem tudták saját államukat megteremteni és etnogenezisüket befejezni, a
sokkal erősebb, katonai értelemben jobban szervezett és agresszív szomszédok - germánok,
szlávok, törökök - geopolitikai érdekszférájában éltek és államaik alattvalóivá váltak. A karé-
lok, a vepszék, a komik, a "perm"-ek, az izsórok, a vótok, részben az észtek, a lappok, a
mordvinok, a "cseremiszek" (marik), a .jugra" (hantik és manysik) még A Kijevi Oroszor-
szág és Novgorod idején kerültek bele a szláv-orosz katonai-kereskedelmi-kolonizátori ex-
panzió medrébe. A szlávok-oroszok északra és északkeletre húzódása idején tűntek el a régi
orosz évkönyvekből ismert merják, muromák, mescserek, csúdok és isten tudja még miféle
népek, a "vesz" (vepsze) törzsnek, az izsóroknak, vótoknak pedig csak töredékei maradtak
fenn. Ebben az időben a nyugati finnugor törzsek erőteljes germán, svéd és dán hódítást
szenvedtek el. Ennek során a finnek és az észtek, jóllehet elvesztették függetlenségüket,
megmaradtak és megőrizték etnikai tudatukat és népiségüket, a lívek pedig osztoztak az
izsórok, vótok, vepszék sorsában.

A finnugor régió délkeleti szélein ott állt a harcias török világ - a kazárok, a volgai bol-
gárok, a mongol-tatárok. Oe mégis csak itt, még az ún. tatár-mongol iga alatt is - pontosab-
ban szólva inkább az igának hála, mivel két és fél évszázad ra elválasztotta őket az oroszoktói
- a finnugor etnoszok megmaradtak. A korábban jelentékeny területet elfoglaló és meglehe-
tősen nagy lélekszámú népek létszámukban megkisebbedtek és nyugatról az orosz, északke-
letről a tatár nyomás hatására a területük is összezsugorodott.

A 16. század második felében a moszkvai orosz állam teljesen elfoglalta az orosz gyar-
matosítástól megkímélődött, a tatár (a kazanyi és a szibériai) kánságok fennhatósága alatt élő
udmurt, mari, mordvin, hanti és manysi területeket. Az orosz hódítást kegyetlenkedések kí-
sérték, pontosan olyan .Jiőstétemények", mint amilyeneket Amerikában a spanyolok, Afriká-
ban a portugálok követtek el. Az ellenállást az oroszok kegyetlen megtorló hadjáratokkal
verték le, lényegében népirtás folyt. Íme egy meglehetősen jellemző lelkes leírás az orosz
évkönyvből a mari kat (cseremiszeket) illetően: "És mentek harcolva, és égették a falvakat ...
és nagyszámú embert megöltek, és a barbár föld vérben úszott. A mocsarakban és az erdők-
ben, a tavakon és a folyókon át cseremiszek csontjából vert pallón jártak."? A nemzeti sza-
badságharcok ellen vezetett bosszúhadjáratokban a meghódított régiók őslakosságának je-
lentős része megsemmisült. Akik a leszámolást túlélték, azok pszichológiailag megnyomo-
rodtak, önbizalmukat elvesztették, kidolgozták és nemzedékről nemzedékre továbbadták az
önlebecsülő magatartást. A meghódoIni nem haj landó udrnurtok, marik, mordvinok pedig
szülöföldjükről az Urálhoz, a baskír földekre menekültek.

72 OOJlHOe coőpaauc pyCCKHX neronnceii.
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A finnugoroknak az orosz államhoz csatolása különböző időkben, de egészében egyetlen
nagy történelmi korszak határain belül zajlott le. A komik, a komi-perrnjákok, a mordvinok,
a karélok és a lappokjelentékeny része a 14-15. században, a marik, az udmurtok, a hantik,
a manysik, a mordvinok másik része a 16. században, az észtek, a vótok, az izsórok, az
ingermanlandi finnek, a másik része a karjalaiaknak a 17. század elején vált alattvalóvá. Az
Oroszországba kerülés sorsfordító volt és súlyos következményekkel járt. A néptömegek
érintkezése és kapcsolatai határozták meg általánosságban az anyagi kultúra, a gazdálkodás
és az életmód alakulását. Ezzel egy időben a szellemi kultúrát, a hagyományokat, a nyelvet a
keresztény hitre térítésnek és az oroszosításnak a hatásaként megsemmisítő csapás érte.

Az orosz állam kebelébe kerülés után az erőszak - az elnyomás finomabb formáival
egyetemben - a közigazgatás felállítása során és a hittérítő politikában, vagy is az idegen
vallás meghonosításában is a finnugorok állandó kísérője lett. A finnugorok a saját bőrükön
és teljes mértékben tapasztalhatták a nyílt asszimilációs törekvéseket, minden nemzeti meg-
csúfolását és üldözését. Az ellenállás egyes fellobbanásait kegyetlenül leverte a cárizrnus, az
új leszámolások tovább növelték a megalázottságot, a kilátástalanságot.

Mindez be nem gyógyuló, vérző sebként megmaradt a népi tudatban, a népek történeti
emlékezetében, a legendáikban és mondáikban, és ott pislákol a nemzeti öntudat megélén-
külésének a hátterében, meghatározott politikai és erkölcsi-pszichológiai árnyalatot adva a
népek történeti tudatának, és rányomja bélyegét a mai etnopolitikai helyzetre.

A pogányság, a bálványimádás, a sámánizmus elleni harc együtt járt a szent ligetek,
imádkozó helyek megsemmisítésével, a pogány imáknak és rituáléknak. az "ördögi" népi
játékoknak, táncoknak, hangszereknek a betiltásával is. Ugyanakkor viszont a keresztény-
séggel együtt megjelentek a műveltség, az írásbeliség, a felvilágosodás kezdetei is. Így a
szépirodalom születésekor nem csak a népköltészet példáira támaszkodtak, hanem forrásként
ott voltak a pravoszláv imádságok és az evangéliumok epizódjai is.

A cárizmus a finn ugor népekkel, miként minden nem orosz néppel a nemzeti-gyarmati
elnyomás politikáját folytatta, amely a társadalmi-gazdasági és kulturális fejlődés szándékos
fékezésére irányu It. A kézműipari termelés elsősorban az erdők által biztosított nyersanyagok
feldolgozására korlátozódott. A fa vegyi és mechanikus megmunkálása, a fűz- és zelnice-
ágak, a háncs, a nyírkéreg és más erdei nyersanyagok kisipara a mesterség magas fokát érte
el. Széles körben elterjedtek és meglehetősen magas színvonalat képviseltek a
fazekasmunkák, a művészi fafaragások, amelyekre a hagyományosan díszes ablakkeretekhez,
homlokzatokhoz, kapukhoz stb. volt szükség. Az asszonyok kitűntek a művészi hímzésekkel
és szőttesekkel. Ezek mind a népművészetnek és a kulturális tevékenységnek olyan megnyil-
vánulásai, amelyeknek mély történeti gyökerei és fejlett hagyományai vannak, és múlhatatlan
a jelentőségük.

Az orosz birodalomban a finnugor népek társadalmi folyamatai vontatottan zajlottak.
Különösen fékezték bekapcsolódásukat a politikai életbe, a társadalmi irányításba (a kivétel
nemcsak a finnugor, de más nem orosz területek közül egyedül Finnország, amely az orosz
birodalomban autonómiát élvezett).

A patriarchális elmaradottság felszámolásának a kezdete, a piaci viszonyok kialakulása,
amely a burzsoá társadalmi rend megalapozásához, új - kapitalista típusú - társadalmi és
nemzeten belül kapcsolatok kialakulásához vezetett, az oroszországi finnugorok történetében
a 19. század végén, a 20. század elején figyelhető meg. Ekkor ezen az alapon jött létre az új
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társadalmi erő, a nem nagylétszámú nemzeti értelmiség, amelyelsősorban egyházi szemé-
lyekből és tanítókból állt. Oe még ez is csak alakulgatott. Ezeknek a népeknek nem volt
nemzeti burzsoáziájuk és proletáriátusuk. Egészében az oroszországi finnugorok - miként a
klasszikus feudalizmusban, amikor nem volt "saját" nemességük - nem teljes társadalommal
rendelkező etnoszok, erős obscsinatradíciókkal rendelkező egységes paraszttömegek marad-
tak. (Mi most szándékosan zárjuk ki a vizsgálat köréből a finneket és az észteket, jóllehet ők
ebben az időben Oroszországhoz tartoztak.)

A sötét nem orosz paraszttömegeket nemcsak a súlyos társadalmi-gazdasági helyzet, ha-
nem ráadásként a nemzeti kizsákmányolás is nyomorította. Az önigazgatásban az obscsina
típusú önrendelkezésnél feljebb jutni nem engedték őket.

Nem kevésbé, hanem inkább hasonlíthatatlanul nagyobb hatással volt a finnugorok mai
tudatára a nem is olyan távoli közelmúlt, a 75 éves szovjet periódus, amelyet szintén nem
lehet egyértelműen megítélni.

Az 1917-18-as forradalom és a szovjet hatalom létrejötte után, a polgárháborús körül-
mények közepette, az Ilrninszkij-iskola haladó hagyományait felhasználva kezdték el a nem-
zeti kultúrának a fej lesztését. Ez a nemzeti-kulturális autonómia elvei szerint történt. A
Nemzetiségi Népbiztosságnak az udmurt, a mari és a többi részlege olyan intézmény volt,
amely az akkori Orosz Föderáción belül a kérdéses nép egészét illetően a kulturális, politi-
kai-felvilágosító munkát irányította. Az iskolákban a munka az I1miszkij-módszer hagyomá-
nyainak szellemében anyanyelven folyt. A polgárháború legnehezebb szakaszában szervez-
ték meg a nemzeti színházakat, nyitottak pedagóguskurzusokat, amelyeket aztán pedagógiai
technikumokká szerveztek át. Újságokat, folyóiratokat, brosúrákat adtak ki finnugor nyelve-
ken.

A polgárháború végeztével a nagyobb finnugor népeknek .fentről" autonómiákat szer-
veztek. Az események menetének gyakorlatilag mindegyik nép esetében külön sajátosságai

Tvoltak. '
Megelőzendő, hogy némely karél politikus a későbbiekben előhozza Karéliának a füg-

getlen Finnországhoz történő csatlakozásának lehetőségét, vagy hogy önálló államot alakít-
sanak, 1920. június 8-án elfogadták a Karél Munkakommuna létrehozásáról szóló dekrétu-
mot. Csak az autonómia ilyen formális kikiáltása után hívták össze július elejére a karél
munkások képviselőinek ún. összkarél kongresszusát és alakították meg a Karél Forradalmi
Bizottságot. A Karél Munkakommuna területét pedig még később határozták meg - 1920.
augusztus 4-én. A Karél Munkakommunát már I 923-ban autonóm köztársasággá alakították
át, és akkor valóságos, igazi autonómiát élvezett.

Az októberi forradalom harmadik évfordulójának tiszteletére, 1920. november 4-én hir-
dették ki a Mari és az Udmurt Autonóm Terület létrehozását. Ezek a propaganda nagy ese-
ményei voltak, hogy ti. tudomást szerezvén a dekrétumokról ezen nemzetiségek dolgozói
szívesebben támogassák a szovjet hatalmat. Az autonóm területek határait később húzták
meg, és később alakították meg a forradalmi bizottságokat is.

A komiknál 1921 januárjában megalapították a forradalmi bizottságot, az autonómia au-
gusztus 22-én lett kihirdetve. Eközben kiéleződött a vita a komi-permják kérdésről, amely

73 Cavoonpenenenue H aDTOHOMHSI HapO)J.OB POCCHH. l1cTOpH'-leCKI1H onsrr H ypOKH. Marepuansi
BcepOCCHHCKOH HaY'HlOH KOHIllepeHUlm. 26-27 OKTSl6pSl 1995 rena. l1owKap-OJla 1995.
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1925 februárjában, tehát később oldódott meg - a korni-permjákoknak nemzetiségi körzet
formájában adtak politikai önrendelkezést. I930-ban ugyanilyen területi autonómiát kaptak a
hantik és a manysik.

A 20-as évek elején, sőt a közepén is megoldatlan volt a mordvin autonómia kérdése,
mert az illetékes szervek akkor olymódon akarták a területet meghatározni, hogy a névadó
nép legalább 50%-a ott lakjék (bár, másrészt a baskírokat és a karélokat illetően akkor ettől
az elvtől igencsak eltértek). Ezért csak 1928-ban hozták létre a Mordvin körzetet, amely
1930-ban lett autonóm terület.

Az 1921-1 922-es éhség a kulturális építés első szakaszát megszakította, különösen a Ma-
ri és az Udmurt Autonóm Területen, valamint a mordvinok lakóhelyein. Meredeken csökkent
az iskolák, könyvtárak, olvasótermek, kiadványok, tankönyvek száma. A katasztrofális gaz-
dasági helyzet nem engedte meg, hogy a kultúrát akár csak minimálisan is támogassák. 1923-
tói, a NEP kezdetekor a kulturális élet felélénkült. Ismét megnyíltak és működni kezdtek az
iskolák, kiszélesedett a pedagógiai technikumok tevékenysége, területi múzeumokat szer-
veztek, megújult és kibontakozott a nemzeti könyvkiadás.

A 20-as évek és a 30-as évek első felének sajátossága volt a területi autonómiának és az
exterritoriális kulturális autonómiának az együttese. Pozitívum volt az autonómia nélküli
népek, illetve az etnikai tömbtől távol, nemzeti járásokban és falvakban élő szórványok ön-
rendelkezése. A Baskír Autonóm SzSzK-ban két mari járás volt, 45 mari, 21 mordvin falusi
tanács (szovjet), a Leningrádi Területen 67 finn, 18 észt és 4 falusi tanács működött, és volt
külön vepsze járás is (a vinnyicai). A Kalinyini Területen, a karél falusi tanácsokon túl 1937-
ben még bejelentették a Karél Nemzetiségi Körzet létrehozását is, de megszervezni nem volt
idejük. Az ilyen alacsony közigazgatási szinten létező, nemzetiségi-területi elven alapuló ön-
rendelkezés lehető tette az anyanyelv használatát hivatalos nyelvként, a kulturális-
felvilágosító munka anyanyelven történő kibontakoztatását.

Egészében véve a 20-as évek és a 30-as évek eleje a finnugor népek társadalmi-kulturális
fejlődésének jelentékeny szakasza volt, a sok műfajú irodalom, színház talpra állásáé, a zene
és a képzőművészet létrejöttéé, az anyanyelv funkciójának kiszélesedéséé, a széles körben
kibontakozó honismereti munkáé, a hagyományos kultúra, a népművészet össztársadalmi
méretü gyűjtésének és raktározásának kora. Az autonóm köztársaságokban tanítóképzők lé-
tes ültek, a nyelvet, az irodalmat és a történetet kutató tudományos intézetek kezdtek működ-
ni. Megteremtették az írásbeliséget és a nemzeti iskolát a vepszéknek, az izsóroknak, a han-
tiknak és a manysiknak.

Ugyanakkor viszont a 30-as évek fordulóján kezdtek megnyilvánulni a parancsuralmi
rendszer létrejöttének negatív következményei. Különösen tragikus volt az erőszakos kollek-
tivizálás, hiszen az oroszországi finnugorok csaknem kivétel nélkül mind falusi lakosok vol-
tak. A finnugor lakosság életlehetőségeit a szovjet hatalom ezen akciója erősen aláásta. A
rokon népek szellemi egységének fej lődését és megerősödését komoly csapás érte, a nyelv-
rokonság fölemlegetése egyenesen tiltott dologgá vált.

A "szocialista építés" általános keretei között folyt a "szocialista átszervezése" a finn-
ugorok gazdálkodásában hagyományos - az Orosz Föderáció egészéhez és a szomszédos
orosz régiókhoz mérten jóval jelentősebb - népi mesterségeknek, a kis iparnak. Ún. kisipari
szövetkezetekbe és ipari kolhozokba kényszerítették őket. Ez utóbbiakban aztán akisipari
tevékenységet felszámolták, és a falun szokásos, évszázados múltra visszatekintő, hagyorná-
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nyos kézműiparnak vége lett, csak szigetként maradt meg néhány olyan falusi családban,
amely nem lépett be a kolhozba. Ami pedig a háziipari szövetkezeteket illeti, többségük el-
sorvadt, járási kombinátokba olvasztották össze őket, és csak néhányukból lett állami intéz-
mény (mint pl. a mari népi hímzésseI díszített ruhákat gyártó, Truzsenyica nevű házi ipari
gyár Joskar-Olában).

Már a 30-as évek elején represszió áldozata lett az idősebb pártonkívüli "burzsoá" értel-
miség. Eltéröen Lenintől, aki fö veszélynek a nemzetiségi kérdésben anagyorosz soviniz-
must tartotta, a sztálini vonal a "helyi burzsoá nacionalizmus", értsd: önálló nemzeti fejlő-
désre törekvés mint legfőbb ellenség ellen indított harcot.

A tömeges represszió a finnugor népek körében a 30-as évek közepén és végén gyakor-
latilag teljesen likvidálta a szocialista kulturális építés összes addigi eredményét. Gyakorla-
tilag a nemzeti értelmiség egész első nemzedékét kiirtották. Ez azt jelentette, hogy az etnikai
vonatkozásban még kellőképpen meg nem erősödött népek fejlődésének és önújrateremtésé-
nek legfőbb erejét, a fiatal nemzeti értelmiséget elpusztították, a nemzeti génállományt tönk-
retették.

Szellemi életükből kiűzték a vallást, a marik, az udmurtok pogány szent ligeteit kivágták
és fölégették, megsemmisítették hagyományos kultikus helyeiket (pl. a kolai lappok szent
köveit), bezárták, lerombolták és megszentségtelenítették a karélok, akomik pravoszláv, az
ingermanlandi finnek lutheránus templomait. A hantiknál és a manysiknál fizikailag meg-
semmisítették a sámánokat - a népi hagyományok, a népi bölcsesség fő őrzőit és ápolóit. De
még akkor is, amikor a kommunista pált korlátozott mértékben újra engedélyezte a pravosz-
láv egyház működését, folytatódott (sőt, a forradalom elötti hittérítő időkkel összehasonlítva
még rosszabb változatban folyt) az elszánt háború a pogány hitek és kultuszok ellen.

A finnugor népek kulturális-intellektuális és erkölcsi tartását a represszió erősen aláásta.
Hatalmas károk érték a nemzeti tudatot, a nyelvet. A mai nemzeti-kulturális élet sok negatív
jelensége ebből a korszakból eredezteti gyökereit. Az a fajta természetes folyamatos fej lő-
dés, amikor a későbbi nemzedék az intellektuális erejét illetően az őt megelőző nemzedék
eredményeire támaszkodik és ezeket fejleszti tovább, megszakadt. Saját népe kulturális po-
tenciáljának kifejlesztését az új értelmiségi nemzedéknek gyakorlatilag a semmiből, üres
helyen kellett indítania.

A 30-as évek közepén az autonóm területek (1934-ben a mordvin és az udmurt, 1936-ban
a komi és a mari) autonóm köztársaságokká váltak. Gondolhatnánk, hogy ez az autonórniá-
nak magasabb foka. De gyakorlatilag a 20-as évek autonóm területei bizonyos önállóságot
élveztek néhány olyan kérdés megoldásában, amelyekben autonóm köztársaságként már nem
(ti. ebben az időben fejeződött be a parancsuralmi rendszer kialakítása a maga kegyetlen
központosításával). Az újdonság csak külső dekoráció volt. Az 1936-os alkotmány általános
frázisokká változtatta még azokat a minimális autonóm jogokat is, amelyek addig léteztek. A
kulturális autonómiát és a szórványokban élők alsó szintű nemzetiségi területi egységeit fel-
számolták.

A 20-as évek egészében pozitív nemzetiségi politikája a 30-as évek elejétől lassan átala-
kult, és a 30-as évek második felére nemzetiségellenes politikává vált.

Az izsóroknak és az ingermanlandi finneknek a nem orosz népek közül elsőkként már a
30-as évek elején, a határvédelmi rendszer szigorodásával kapcsolatosan osztályrészül jutott
a represszió áldozatainak tragikus sorsa. Az ingermanlandi finnek deportálása a háború évei-

147



Kszenofont Nyikanorovics Szanukov

ben fejeződött be. A leningrádi blokád idején ezt a területet kettévágta a front. A szovjet
csapatok övezetében mint megbízhatatlanokat a Távol-Kelet .Jcülönleges településeire" szál-
lították őket. A többieket, szintén mint megbízhatatlanokat a németek küldték Finnországba.
Ezeket a finneket a fegyverszünet értelmében Finnország visszaküldte a Szovjetunióba, de itt
nem aszülőfölddel hőn remélt találkozás várt rájuk, hanem a távoli vidékekre kitelepítés - a
visszatérés joga nélkül, örökre.

A karélok, a lappok, a komik, a komi-perrnjákok, a hantik és a manysik földje közvetle-
nül a GULAG szigetvilágának részévé vált. Nagy számú észtet deportáltak erőszakkal mind
magából Észtországból (az 1940-es szovjet annexió után), mind az Észtországgal szornszé-
dos területekről.

A nagy honvédő háború évei és a háború utáni újjáépítés évei nem adtak lehetőséget arra,
hogy jelentősen előre mozduljon a finnugor népek társadalmi-kulturális helyzete. A társada-
lom és kultúra terén a későbbi fejlődés (az 50-es, a 60-as, a 70-es évek, a 80-as évek eleje)
ellentmondásos tendenciákkal jellemezhető. Ennek oka (együtt mindazokkal az ellentmon-
dásokkal és problémákkal, amelyek a megelőző korszakokból sűrűsödtek össze) a kiinduló
helyzet bonyolultságában és nem-egyértelműségében keresendő. Mindez a peresztrojkához
és a demokratizálódáshoz, a nemzeti újjászületés kezdetéhez vezetett.

Nagy jelentősége volt annak, hogy az 50-es évek közepén [pontosabban az 1956-os XX.
kongresszus után] újra bekerültek a finnugor népek szellemi kincsestárába a kulturális élet-
nek repressziót elszenvedett kiválóságai. Ilymódon állt helyre a nemzedékek kapcsolatának
folyamatossága, helyükre kerültek a szellem hagyományai. Ha nehezen is, de fejlődött a tár-
sadalom, a kultúra. Új nemzedék jelent meg az irodalomban, a színházban, a képzőművé-
szetben, a zenei életben. Az új nemzeti művészutánpótlás problémáinak megoldására kivé-
teles például szolgált a 60-as évek elején Joskar-Olában megnyitott zenei-művészeti bentla-
kásos iskola (internátus), amelyben az őslakos népnek a gyermekei, tehetséges marik tanul-
tak.

A háború utáni első két évtized nem kedvezett a mezőgazdaság fejlődésének. Ez döntően
hatott a finn ugor autonóm köztársaságok, körzetek, régiók életére, amelyek lakossága főként
a mezőgazdaságból élt. Az ipar, a hatalmas városépítések kiemelt jelentőséget kaptak. A
városi lakosság létszámának növekedése mindenütt felgyorsult. Az új ipari létesítmények a
hozzájuk tartozó beruházásokkal, természetesen nem kevéssel járultak hozzá a városokban a
társadalmi-kulturális infrastruktúra fejlődéséhez. Csakhogy... Az intenzív urbanizációnak
kedvezőtlen következményei lettek az oroszországi finnugor népek etnokulturális fejlődésé-
ben. Ami a falut illeti, ott a 60-as évek második feléig megmaradt a nehéz társadalmi-
gazdasági helyzet. Ez egyrészt nem tette lehetővé a társadalmi, köznapi, kulturális szféra
fej lődését, másrészt viszont a falusi lakosságat erőteljes elvándorlásra kényszerítette, főleg a
saját köztársasága és körzete határain túlra, a hatalmas szibériai, északi, távol-keleti építke-
zésekre, a Donyec-medencébe, Kazahsztánba, ahol teljesen elszakadva a saját etnokulturális
közegétől belekerült az asszimilálódás olvasztótégelyébe.

Rendkívül negatív következményekkel járt a finnugor népesség etnikai tudatára a párt és
a kormány irányvonala az ún. perspektívátlan falvak kérdésében. Ez a két szavas minősítés
alkalmas volt az olyanfajta érvelésre, hogy úgymond, a perspektívátlan falvak likvidálása
nem volt hatással a nemzeti fejlődésre, mivel ez az orosz falvakat is éppúgy érintette. Holott
a dolog két lényeges körülmény miatt nem volt azonos: először is, a finnugor régiókban az

148



Oroszország finnugor népei: a múlt és ajövő

őshonos népek falvai hagyományosan kis lélekszámúak, eltérően az orosz falvaktói, ezért
nagyobb gyakorisággal estek bele a perspektívátlan körbe, másodszor pedig az oroszok a kis
falvakból a nagyobbakba átköltözve továbbra is oroszok maradtak, saját nemzetiségű kör-
nyezetben éltek továbbra is, vagy legalább is olyanban, amelyben ők volt többségben. A
vepsze vagy mari ember a látszólag hasonló helyzetben más körülmények közé került, más
kulturális-nyelvi közegben találta magát.

Paradox módon ugyanakkor, amikor az udmurt, a komi és más fiatalok kornszomol-
beutalóval, a felnőttek pedig a verbuválás eredményeképpen a szibériai, a Donyec-medence-
béli stb. nagyipari építkezésekre utaztak, a finnugor köztársaságok új ipari beruházásaira a
munkaerőt más régiókból hozták. Mindez, továbbá az őshonos lakosság szétszórása a nagy-
létszámú katonai alakulatokban és jelenlétük a lágerlakók "speciális kontingensében" a finn-
ugorok lélekszámának látványos csökkenését eredményezte. A hagyományos életmód feltéte-
leinek aláásása, az ökológiai veszélyeztetettség az őslakos népek etnokulturális fej lődéséhez
egyre kevésbé kedvező feltételeket biztosított. Különösen tragikus következményekkel járt
Észak és Szibéria "hősies meghódítása" a lappokra, a hantikra és a manysikra, valamint a ro-
kon szamojéd népekre, a nyenyecekre, szölkupokra, enyecekre, nganaszanokra nézve.

A 60-as évek második felétől a mezögazdaság szemlátomást fejlődni kezdett. A tehetös
gazdaságok összevont, központi telepeket hoztak létre, ide kulturális és szolgáltató intézmé-
nyeket emeltek. Csakhogy az őslakos nemzetiségek etnokulturális fej lődését illetően ez a
társadalmi-gazdasági szempontból pozitív tény nem mindenre hatott jótékonyan. Az iparosi-
tás és az agrárszektor fej lődése falun soknemzetiségű munkáskollektívákat eredményezett. A
soknemzetiségűség pedig a szovjet szocialista körülmények közepette egyértelműert az orosz
nyelv uralmát jelentette, hiszen hivatalosan az orosz volt a nemzetek közötti érintkezés nyel-
ve nemcsak a termelésben, hanem a mindennapi életben is. Jelentette még a nemzetiség nél-
küli szovjet szokások és hagyományok uralmát is, az "agymosást" a hétköznapi kultúrában.

Ebben az időben - a 60-as években - húzták ki a talajt a finnugor és más nem orosz né-
pek etnokulturális fejlődésének legnagyobb ösztönzöje alól: bevezették az orosz nyelvű ok-
tatást a képzés minden szakaszában, beleélive az első osztályt is. A finnugor nemzeti(ségi)
iskolák, vagy is azok, amelyekben a tantárgyakat az anyanyelven tanulták, megszűntek létez-
ni. Az északi kis népeknél az internátusok bevezetése járt negatív következményekkel, mivel
kiszakították a gyennekeket az otthoni közegből.

Ilyen körühnények közepette a nemzeti kulturális hagyományoknak, az anyanyelvek
funkcionálásának támogatása, megőrzése a kulturális-felvilágosító intézmények, művészeti
önképzőköri közösségek feladatává vált. Bár az anyanyelvi szó kiszorult a hivatalos életből,
a falusi kulturális intézményekben, az öntevékeny színházak világot jelentő deszkáin tovább
élt, biztosította a nemzedékek közötti kapcsolatot. Ebben nem lebecsülendő szerepet ját-
szottak a nemzeti színházak és az állami népi együttesek. A 70-es, 80-as évek figyelemre-
méltó vonása volt sok népnél a növekvő érdeklődés a népi kultúra, a saját folklór gyökerei
iránt, ez a nemzeti tudat pozitív momentumairól tanúskodott. Sokan a fiatalok közül lelkesen
dolgoztak a folklóregyüttesekben, nemzeti színházakban, amatőr társulatokban. Mindez bi-
zonyos mértékig segített semlegesíteni az elvileg méltánytalan rendelkezések pusztító követ-
kezményeit, jóllehet a veszteségek nagyon nagyok voltak és minden vonatkozásukban pótol-
hatatlanok.
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De ezek az évek - a háború utáni helyreállítás, a hruscsovi enyhülés, a brezsnyevi pangás
évei egyaránt - továbbra is kapcsolódtak a 30-as években okozott represszióban megnyilvá-
nuló szándékos pogrom következményeihez. Kiegészült az utóbbi erkölcsi-lélektani terrorjá-
val, amikor tervszerűen és következetesen folytatódott a nemzeti érzések üldözése és kiirtá-
sa, amikor a nacionalizmus szó rémisztő mumussá vált.

Az ilyen módszeres lélekmérgezés eredményeképpen az oroszországi finnugor népek
többségénél a nemzeti tudatot elnyomták, megalázták, megsértették, kiirtották. Széles körben
terjedt a nemzeti nihilizmus, az anyanyelvhez, a saját kultúrához kötöttség teherré vált. Ab-
ban, hogy sok nyelv már csak .Jconyhai'' nyelv, hogy meggyengült az érdeklődés a saját kul-
túra iránt, nem csak a külső nyomás a bünös. Egy bizonyos stádiumban már nincs is szükség
erőteljes külső hatásra. Ezen népek egyikének-másikának többsége olyan, az anyanyelvtől és
a saját kultúrától elidegenedett belső állapotba került, hogy kialakult benne a társadalmi mé-
retű feleslegesség érzése, és ez vált sokak, főleg az ifjúság jellernzőjévé.

A szovjethatalom éveiben a régi patriarchális rend, a kapitalizmus maradványai elleni jel-
szókkal folytatott harc idején sok minden egyszer s mindenkorra elveszett a finnugorok nép-
művészetéből, hagyományaiból, szokásai ból. Halálos csapás érte a hagyományos népi ünne-
peket. A csapást a vallás elleni harc zászlaja alatt hajtották végre.

A történelmi kirándulás megmutatta, hogy az oroszországi finnugor népek történetében
sok közös vonás és nem kevés különbözőség volt. Ez fontos tényező, hatással van a mai et-
nikai folyamatokra.

3. A finnugor világ ma: az általános ésaz egyedi

Az oroszországi finnugor népek történeti fejlődésének és mai etnikai állapotának vizsgálata
során leginkább az a körülmény kelti fel a figyelmet, hogy a rokon népek igen különböző
módon fejlődtek és fejlődnek, és a mai állapotukban nagy eltérések mutatkoznak. Ez sok
tényezőnek tulajdonítható. Ez adja az apropót, feltenni a kérdést, miként ezt például a máso-
dik finnugor írótalálkozón az angol Michael Branch fel is tette, hogy mi az a finnugor közös-
ség - realitás-e avagy rnítosz?"

Mindennemű sematizálás veszélyes, ennek tudatában igyekszünk mégis végigkövetni: mi
az, ami a mítoszhoz tartozik, és mi a realitás.

Ezeket a népeket az etnikai származás és a nyelvi rokonság fűzi össze. Meghatározó kö-
zös vonásként említhető a keresztény vallásokhoz tartozásuk, amelyre többjüknél a pogány
kultuszok erőteljes kereszténység elötti hatása nyomja rá a bélyegét. Mindezek komoly té-
nyezők, amelyek etnokulturális folyamatokban tükröződnek. Az Oroszországhoz tartozó
finnugor népeknek, miként a 4. fejezetben majd látható lesz, nem kevés közös történelmi
pillanatuk van (miként a nem orosz népeknek általában). De egészében történeti sorsközös-
ségről beszélni, akár a múltat, akár a jelent (sőt, a jövendőt) tekintjük, aligha lehetséges. A
társadalmi fejlődés különféle stádiumait eltérő módon járták be. Ez szárnos okkal magyaráz-
ható, földrajzi, történeti-politikai, demográfiai és egyéb okokkal.

74 POJ].HOH1I3bIK - MOll pOJ].HHa ..
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A különféle, sőt eltérő etnikai, köztük etnodemográfiai folyamatok eredményének egyike
az, hogy az oroszországi finnugor népek elsősorban mennyiségi mutatóikban különböznek.
Lélekszámuk az utolsó szovjet össz-szövetségi népszámlálás szerint (1989) a következö:"

a SZU-ban' az Orosz Föderációban

...~~.~.~~.~~.?~ ~..L?~..~.9..~ ; L~.7??~? .
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vótok ?! 62

• kerekítve

Ezen kívül 1989-ben Oroszországban élt még 47 ezer finn (az ingermanlandiakkal együtt),
46 ezer észt (közéjük számítva a szetukat), 5700 magyar és 64 lív.

A magyarok összlétszáma kb. 15 millió, a finneké 5,3 millió, az észteké több mint
1 millió. A lívek, akik főként saját etnikai őshazájukban, a mai Lettországban élnek, az
1989-es szovjet népszámlálás szerint 226-an voltak (ma a független Lettországban közel
800-an tartják magukat lívnek). Lappföld (Észak-Norvégia, Svédország, Finnország és a
Kola-félsziget) őslakosai, a lappok (saját nevükön: számik) összlétszáma a különféle számí-
tási módoktóI függően 50 ezertől 100 ezerig váltakozik." Még egy fontos megjegyzés: itt
nem teljesen helyes minden oroszországi finnt és minden észtet az oroszországi kisebbsége-
ikkel együtt, de az anyanemzettől elválasztva említeni, tudniillik az ingermanlandi finnek és
az észt szetuk, miként a kolai lappok is, Oroszország őslakosai, de a mai nemzetiségi statisz-
tika nem teszi lehetővé, hogy külön adjuk meg alélekszámukat.

Ily módon a majd 26 millió finnugorból manapság az Orosz Föderációban közel 3,3 mil-
lióan élnek. Néhányan közülük a kislélekszámú népek közé tartoznak. Nem kétséges, hogy
az etnikai fejlődés lehetőségei sokban függnek a lélekszámtóI. Nagy jelentősége van az etno-

75 HaUMOHanbHblH COCTaB nacenenaa CCCP no ,UaHHbIM Bcecorosaoro aacenenaa 1989 r. MOCKBa

1991. c. 28-33; Paccenenae HapO,UOB CCCP no COI03HblM pecnyőnnxa« no nepernrca 1989 r. Cor03

1990. N2 23. c. 12-13.
76 Bpyx, C. VI.: Haceneane Ml1pa. c. 868-880.
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politikai folyamatokban, a politikai önrendelkezés jogának megvalósíthatóságában. Nagy-
részt meghatározza a nyelvhasználat lehetőségeit, a müvészetek fej lődését is. Egy kislélek-
számú etnikai csoport nyelve aligha válik a tudomány és a felsőoktatás nyel vévé.

Némely tudós úgy gondolja, hogy legkevesebb félmillió, mások szerint minimum 300
ezer vagy csak 100 ezer ember kell egy-egy etnosz teljesértékü funkcionálásához. Ami a 100
ezer alatti lélekszámú népeket illeti, ezek általános vélemény szerint különleges védelemre
szorulnak. Egyébként természetesen nem szabad abszolutizálni ezt a mennyiségi tényezőt.
Még a mi nyelvcsaládunkban is össze lehet hasonlítani azonos lélekszámú népeket, az észte-
ket és a mordvinokat, és bizony lényeges különbséget lehet látni az etnokulturális fejlettség-
ükben, a nemzeti tudatukban. Ha összehasonlít juk a marikat, a komikat, az udmurtokat a
lélekszám szerint velük azonos, sőt, kisebb lélekszámú török és észak-kaukázusi népekkel,
akkor is nagy különbségeket tapasztalunk. (Csak elmemozdító példaként említjük az abházo-
kat, akik kb. 100 ezer főt számolnak, magas szintű kultúrát teremtettek, és csodálatra méltó
politikai életrevalósággal jellemezhetők.)

Nagyon mély nyomot hagynak az etnikai folyamatokon a természeti-földrajzi feltételek,
az ökológiai közeg. Ezek hatása megmutatkozik a kultúrtipológiai viszonyokban, az élet-
módban, a termelési-gazdálkodási adottságokban, a munkaeszközökben, a lakóház-
típusokban, a viseletben, alábbelikben és más hasonlókban, valamint az etnopedagógiában, a
szellemi hagyományokban és a szokásokban, a zenében és a táncban. Általában a népi kultú-
ra szerkezetében és a néplélektanban a népeknek több a közös sajátosságuk az ugyanezen
természeti övezetben élő más eredetű szomszéd népekkel és más nyelvü csoportokkal, mint a
más földrajzi régiókban élő vérrokonaikkal. Ebből a szempontból a marik, az udmurtok, a
mordvinok közel állnak a török nyelvű csuvasokhoz, tatárokhoz és baskírokhoz, az észtek és
a lívek a lettekhez és litvánokhoz, a hantik, a manysik és a számik (Iappok) nem csak a rokon
szamojédokhoz (nyenyecekhez, enyecekhez, nganaszanokhoz és szölkupokhoz), de az
evenkikhez, csukcsokhoz, eszkimókhoz és más északi népekhez, a fmnek a svéd ekhez és a
norvégekhez, a korni-perrnjákok, a komik, a karélok az északi oroszokhoz és így tovább.
Ezért az etnikatörténet sok problémáját és a nemzeti újjászületés terveit elsősorban regionális
program keretében kell vizsgálni, illetve megoldani. Az ezzel kapcsolatos másik teendő,
hogy a rokon nyelvü népek kapcsolatait megerősítendő, az utakat-módokat keresve nem kell
könnyelmüen megszakítani a hagyományos kulturális kapcsolatokat a régióban szomszédos
nem-rokon népekkel.

A népek nyelvi, etnokulturális és társadalmi-politikai fejlődésének elvben fontos ténye-
zője a népsürűség és a lélekszám-arányuk a róluk elnevezett államokban, közigazgatási ala-
kulatokban. Oroszország finnugor népei a saját államalakulataikban nemzeti kisebbségek.

A lakosságból:

mari 43,3%, mordvin 32,5%, udmurt 30,9%,
komi 23,3%, karél 9,9%, hanti és manysi 1,4%.

Csak a korni-permjákok kivételek, ök az autonóm körzet lakosságának 60,2%-át teszik ki.77

77 Haponu Poecan. Mocxsa 1993. c. 433-435.
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Az imperialista politika mindig és mindenhol célul tűzi ki, hogy az őshonos népeket be-
olvassza, az őshonos nép szülőföldjén az uralkodó népből kikerülö jövevényeknek, betele-
pülőknek előnyöket biztosítson. Ebben a vonatkozásban már a cári katonai-gyarmatosító
politika sikereket ért el: a komik, a marik, a mordvinok, az udmurtok, a karélok által lakott
területek épségének már 1917 előtt véget vetettek. A totalitárius szovjet rendszer a maga
iparosító, hadiipari, migrációs politikájával elérte azt, hogy az oroszországi finn ugor terüle-
tek olyan régiókká váltak, amelyekben az őshonos népek (nem csak a kicsik, hanem a vi-
szonylag nagy létszámúak is) nemzeti kisebbséggé lettek, ennek minden következményével
együtt. A legfőbb következmény az, hogy az emberek közötti és a népek közötti viszonyok-
ban a dzsungel törvényei érvényesülnek, az erősebbnek van igaza, és az az erősebb, akiből
több van. A finnugor földeken a többséget pedig a betelepülők kezdték képezni. Az észtek is
alig menekültek meg ettől a sorstól: a céltudatos szovjet politika saját országukban csaknem
60%-ra csökkentette az arányukat.

A finnugor népek többségére a szétszórtság jellemző.
Saját köztársasága és saját körzete határain kívül él:78

....~..~~.~~.~.i.~?~ ..???s.~~~? ~.~?~!.~p.~~~j.~.~?~}??}!.:'~~~? .
a marik 51,7%-a, az udmurtok 33,5%-a,......................................................................................................................................................
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a karélok 39,7%-a, akomik 15,4%-a.

A diaszpórában élők etnokulturális kapcsolatainak további bonyolult problémái ezzel a té-
nyezővel kapcsolatosak. Kényes kérdés a Tveri Területen élő karélok, az Orenburgi Terüle-
ten élő mordvinok, a baskíriai marik stb. etnikai léte, ti. azoké, akik a tágas Oroszországban
tömbökben élnek. Általában a döntő szerepet itt nem ennek vagy annak a népnek az elszakí-
tottsága játssza, hanem az uralkodó társadalmi-politikai viszonyok, a területi autonómia
szovjet rendszerű hagyományai. Hiszen más körülmények közepette például a finn, az észt, a
magyar diaszpórák elszakítottsága nem jelent legyőzhetetlen akadályt a nyelv, a nemzeti szo-
kások, a saját kultúra megőrzése előtt. Szembeszökő a különbség a Norvégiában, Svédor-
szágban, Finnországban, illetve a Murmanszki Területen élő lappok (számik) fejlődési mu-
tatóiban is.

A 30-as évek végéig a Szovjetunióban a saját köztársaságuk határain túl tömb ben élő
mariknak, mordvinoknak, karéloknak és másoknak megadták az etnokulturális fejlődés le-
hetőségeit. A területi autonómia, amely az autonóm köztársaságokban, autonóm területek-
ben, körzetekben testesült meg, összekapcsolódott a nemzeti kulturális autonómiával minda-
zon etnoszrészek esetében, amelyek a történeti szétszórtság miatt az autonóm terület határain
túl éltek. A Szverdlovszki (Uráli) Területen mari nyelvű területi újságot jelentettek meg, mű-
ködött az Uráli-mari pedagógiai technikum. Mari pedagógiai technikum működött a Kirovi
Terület Jaranszki járásában is, a Baskír ASzSzK-ban is, a baskír köztársasági könyvkiadónak

78 Uo.; CaHyKoB, K. H.: Ilpoőnevst HCTOpHH H B03pOlK,UeHH51 qlHHHO-yropCKHX HapO,UOB POCCliHo
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volt mari részlege, néhány járásban mari nyelvű újságot adtak ki. Minden iskolában, ahol
tömb ben éltek a marik, anyanyelven folyt az oktatás az elemi iskolában, mariul tanultak és a
kulturális-felvilágosító munka is anyanyelven folyt. Ennek a munkának az irányításával az
Orosz Szovjet Szocialista Föderáció Oktatási népbiztosságában mari részleg foglalkozott."
A 30-as évek végére csaknem mindennek vége lett. Mindenütt, ahol nem orosz diaszpórák
éltek, felszámolták az anyanyelvű oktatást, az anyanyelvű könyv-, újság-, folyóirat-kiadást.
Felerősödtek az asszimilációs folyamatok.

Az etnokulturális fejlődést tovább bonyolítja ezeknek az etnoszoknak a belső megosztott-
sága, vagyis az, hogy további szubetnoszokra, erőteljesen különböző részekre oszthatók. Így
például a marik hegyi és mezei marikra oszlanak, a mordvinok vagy erzák, vagy moksák. A
kulturális és különösképpen a nyelvi különbségek ezen szubetnoszok között annyira jelentő-
sek, hogy kettős etnikai tudatuk van, önálló irodalmi nyelveik vannak. Igencsak lényegesek a
különbségek az egyes karél és az egyes hanti nyelvjárások között, egységes karél és hanti
irodalmi nyelve nincs.

A sztálini elvi állásfoglalások alapján állva az 50-es évek elején lezajlott nyelvészeti vi-
tákban a mordvin és a mari nyelvtudósok saját népeik nyelvét egységesnek nyilvánították és
a szubetnoszok nyelvét nyelvjárásnak minősítették. Csakhogy idők múltával a mordvin nyel-
vészek mégis elutasították ezt, moksa és erza nyelvről kezdtek beszélni. A mari nyelvészek
viszont (a többség) szilárdan kitartottak saját álláspont juk mellett, visszautasították a hegyi
marik jogát az önálló nyelvre, ugyanakkor nyelvüket nem tekintették az irodalmi nyelv vari-
ánsának vagy normájának. [Tehát az egy mari nyelvnek két irodalmi nyelve van.] Annak el-
ismerése, hogy a két irodalmi nyelv reális lehetőség, nem jelentette azt, hogy a nép megosz-
tására törekedtek volna, az etnokulturális fejlődésnek ez nem lett akadálya, hanem éppen
fordítva - csökkentette az erkölcsi-lélektani "diszkomf0l1"-érzést.

4. A nyelv - az etnosz megmaradásának ésfejlődésének záloga

A finn ugor népek újjászületésének "problémabokrában" az első, a legfontosabb problémát a
nyelvkérdés jelenti. Semmiféle jogvédelemről, semmiféle etnokulturális újjászületésről szó
sem lehet, ha nem kap védelmet a megsemmisítő politikával szemben a nyelv, nem lehet re-
ménykedni ezeknek a népeknek a jövőjében, ha nem változnak meg a körülmények, amelyek
a nyelvet halálra ítélik. Sok finnugor nyelv katasztrofális helyzetben van, eljutott arra a határ-
ra, amelyet átlépve nincs visszaút. Ezt a kérdést megvilágító mutatókul szolgálhatnak azok az
adatok, amelyekből megtud ható, hányan tekintik anyanyelvüknek annak a népnek a nyelvét,
amelyhez tartoznak, A nyelvi helyzet csaknem minden volt szovjet finn ugor népnél kritikus,
kivételek az észtek és a kárpátaljai volt "szovjet"-magyarok. Mindezt az 1959-es és az 1989-
es össz-szövetségi népszámlálás idevonatkozó adatainak összehasonlítása bizonyítja. A kis-
lélekszámú népeknél ez az adat annak a bizonyos kritikus határnak az átlépését mutatja, és a
katasztrófa közeledtét sugallja'":

79 CaHyKoB, K. H.: Mapuíiusr: npournoe, aacrosuiee H őynyuiee. MOllJKap-OJla 1992.
80 Hroru BceCOI03llOH nepenucn HaCeJlCHU5I 1970 rozia. T. IV. MOCKB3 1973. c. 9-ll. COlO3 N2 51.

Ll,eKa6pb 1990. c. 9-ll.
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Saját népe nyelvét anyanyelvének tartotta (%)
1959-ben 1989-ben

...~.~.~~.~ .???? ...................•.....................????. .

...~~~~~.?~ .?.!) L. ~.??L .

...~?I?.i.~ ~2?~ L. ?.~?1 .

...~?I?~~p.~.~~J.~~.?.~ ~!?? l ?~?.! .

...~~.~.i.~ _ .???! í. .••...•••.••••••••~.~?~ .

...~?E~~!~.?.~ ?.~?} L. ~.??.! .

...~.~~~~?~ ~2?! .l ~.~?~ .

...~~~.~!.~ ?!?9 l... ~.~?? .

...~~~Y..~.!~ ?2?? L. J??.! .

...(?E.?~~~).!~pp.?~ ?2?2 1 ~.??? .

..y~p.~.~~~ ~??! L. ?~?.~ .

....i.~~~E?~ ~12 l... J??~ .

...!.~~.~~ ······················J·······················l······· ~.\~ .
vótok ? ?.................................................................................................•..................................................

···~:!~r(~it;y2..····························~ki-···················j·········· j!:~ .

Az anyanyelv pozícióvesztése nem természetes objektív folyamat, hanem céltudatos, előre
megfontolt nemzeti-nyelvi politika eredménye. Bár a fenti táblázat a figyelmet csak az 50-es,
60-as évektől kezdődően bekövetkezett változásokra hívja fel, az objektivitás és a történelmi
igazság kedvéért el kell ismerni, hogyafinnugor népek egész soránál ebben a vonatkozásban
már az 50-es évek végét megelőző időszakban is észrevehető romlás állt be.

Minden bizonnyal érdeklődésre tart számot még egy táblázat. "A matematika- és termé-
szettudományos tankönyvek kiadása a Szovjetunió nemzetiségi nyelvein" címü táblázatot
amerikai kutató állította össze a hivatalos szovjet statisztikai évkönyvek alapján, azokban az
években, amikor mi, a saját országunkban élve, ezeket a számokat látva nem mertünk ilyen
táblázatokat összeállítani, arról már nem is szólva, hogy ilyesmiről írni vagy hangosan be-
szélni megpróbáltunk volna." Nézzük csak ebből a táblázatból azt a részt, amely az Orosz
Föderációbeli finnugor nyelvű tankönyvkiadásra vonatkozik, és tegyük melléjük az összeha-
sonlítás kedvéért az észt, a tatár, a baskír adatokat (Észtország ekkor szovjet szocialista köz-
társaságként a Szovjetunió szövetséges tagállama).

81 Silver, Brian: Language Policy and the Linguistic Russification of Soviet Nationalities. Soviet
Nationality Policies and Practices. New York 1978. p. 258.
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a nyelvek 1935 :1942-1945: 1950 1955 1960 1965 1969

....~~~~.~ ~ ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ g .

....~~.~.~ ~ L.. ~ .L. ..!. L.. ~ L.. ~ L.. Q .L. L .

...~~.~.~~.P..~:.~J.~~~ L.. ~ L.. ~ i ? i ~ l Q i ~ .
mari 7 i 7 i 6 i 6 i 4 i 4 i 1····~~;:d~i~·······················9·········1·········8·········1·········7·········1·········6·········1·········4········-;-········4·········1·········3·········

::::~~:~:~~::::::::::::::::.:::::::::~:::::::I::::::::~:::::::::I::::::T:::::::L::::::§:::::::I::::::::~::::::::r::::::§:::::::I:::::::?:::::::::
észt (3) : II : 10 : lj : 10 : 10 : 10

::::~~~~~~::::::::::::::::::.:::::::::~::::::::r::::::f:::::::r:::::~Q::::::::r:::::~Q::::::::r::j§:::::::r:::::~Q::::::::r:::::i:~:::::::::
tatár 9: 10 : 10 ilO : 10 : 10 : 10

Ha eltekintünk a karél nyelv sajátos helyzetétől, akkor a többi finnugor nyelvet illetően álta-
lános tendenciának tekinthetjük, hogy míg az 50-es években jelentős méretekben megőrződ-
tek a nyelv életfeltételei, addig a 60-as években élesen romlottak. Csak a komi-permják
nyelv vesztette el már az 50-es években a pozícióját, akkor vált egyfajta sajátos poligónná,
rajta próbálták ki az új iskolai nyelvpolitikát. 1951-ben a Komi-permják Nemzetiségi Kör-
zetben az anyanyelv rovására új tantervet vezettek be82

, amely szerint az első osztály tói
kezdve a tanítás orosz nyelven folyt, és szép lassan csak oroszul tanítottak mindent, ez pedig
azt jelentette, hogy nincs szükség anyanyelvű könyvkiadásra. A komi-permják tapasztalat
hamarosan mint az "internacionalizálás" mintapéldája kezdett szerepelni. A 60-as évek végé-
re ebben a vonatkozásban a komi-permják nyelvhez hasonló helyzetbe került a többi keleti
finnugor nyelv is.

Különösen romboló volt a hruscsovi iskolareform az 1958-59-es évben. Megvalósítása
során az SZKP KB végrehajtási utasítása értelmében az első osztály tóI kezdve oroszul folyt
az oktatás. Ezzel egyidőben kihirdették, hogy az anyanyelvtanulás és az oktatás nyelvének
megválasztása önkéntességi alapon történik (ez ma is demokratikus elvnek számít). Ezeknek
a határozatoknak súlyos következményeként sok helyen az anyanyelv kiszorult a társadalmi
életből, az intellektuális szférákból a köznyelvbe, ott is a .Jconyhába". A járási központokban
és a vegyes lakosságú településeken nemcsak az őslakosok nyelvén tanító iskolák kezdtek
eltűnni, hanem az olyanok is, amelyekben az anyanyelv kezdetben mint iskolai tantárgy még
létezett. Később aztán azokban a falusi iskolákban is (márpedig a finnugorság zöme falusi),
amelyek színtiszta finn ugor településeken működtek, háttérbe szorult az anyanyelv, tantárgy-
ként is kezdett eltűnni.

Negyedszázad alatt a mordvinok, a marik, az udmurtok és a többiek egész nemzedéke, a
fiatal értelmiséget is beleértve, úgy nőtt fel, hogy az anyanyelvét csak az utcán, üzletben is-
merte meg, vagy egyáltalán nem ismerte, hiszen a városokban az anyanyelvi szó még a csa-
ládi életből, a "konyhai" használatból is kiszorult, amennyiben a nemzedékek közötti érint-
kezést vizsgáljuk.

82 KpHBOll\eKOBa, A. <1>.:Osepxa HCTopm1 KOMH-nepMlIUKOH WKOJlbl. MOJlOTOB 1956.
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Valamely nép etnokulturális állapotának fontos jellemzője az anyanyelvhasználat. Kiszo-
rulása a társadalmi gyakorlatból, különösen a felnövekvő nemzedékeket illetően céltudatos
politika következménye. A mindenütt, de különösképpen az északi kis népek körében ter-
jesztett bentlakásos iskola [urxona-mrrepxar], a családi közegből kiszakítás, a kizárólago-
san orosz nyelvű oktatás ba bekapcsolás különösen tragikus eredménnyel járt,

A nyelvi helyzet nemcsak a kislélekszámú népeknél, hanem a közepes lélekszámú finn-
ugoroknál is aggasztóvá vált. Nyelvük elvesztette az élő organizmus jellegét, elvesztette im-
munitását, az idegen nyelvi hatásnak, az orosz és az orosz közvetítésével érkező idegen sza-
vak expanziójának nem tudott ellenállni, képtelen lett arra, hogy a saját belső nyelvi törvény-
szerűségeihez idomítsa őket. Sok nyelvész tagadja annak a terminológiai munkának a szük-
ségességét, amely a 20-as években folyt. Pedig ezen folyamat alakulása a forrása annak az
egyre nagyobb szűkösségnek, amely az anyanyelv szókincsében megmutatkozik, különös-
képpen a társadalmi-politikai életben, a tudományban, technikában. A "szuverén" köztársasá-
gokban az ügyvitel és a hivatalos levelezés oroszul folyik. Már tömegjelenség a "makaróni"-
nyelv, az anyanyelv és az orosz nyelv olymértékű keverése, hogy az úgymond anyanyelvén
beszélő nyelve inkább orosz, még akkor is, amikor a mondandóhoz megvan az anyariyelvi
megfelelő.

Továbbá, amikor az utóbbi időben a köztársaságokban felmerü It a köztársaság hivatalos
nyelvének kérdése, gyakran nyíltan feltették a kérdést, be tudja-e olyan nyelv, mint a mari, a
komi vagy más finnugor nyelv teljes mértékben tölteni az államnyelv szerepét? És bizony, a
helyzet olyan, hogy az ilyenfajta kételkedésnek komoly alapja van.

Ezeket a nyelveket nem használják a hivatalos állami és társadalmi életben (miért is
használnák, amikor még az írók gyűlése is orosz nyelven zajlik?). Joskar-Olában, Petro-
zavodszkban, Szaranszkban, Sziktivkárban, Izsevszkben az utcán, az üzletekben, a járműve-
ken az őslakosság nyelvét hallani kivéte/es jelenség. Mindenütt az orosz nyelv uralma, való-
jában a privilegizált helyzete figyelhető meg.

Ez az utóbbi megállapítás egyeseket ellentmondásra késztethet, de objektív bizonyítékát
megtaláljuk, ha egy kívülálló szemszögéből vizsgáljuk. A kívülálló egyetlen mondata, amely
a helyi újságban megjelent, magasröptü elmélkedésekre ad alkalmat a reális oroszországi
életben a nyelveknek biztosított "egyenlőségről": Uludamar Engin I992-ben Törökországból
érkezett Joskar-Olába mari nyelvi ismereteinek megszilárdítása céljából. Naivan azt képzel-
te, a Mari Köztársaság fővárosában tudni kell mariul, és hogy ennek ismeretében lehet itt
élni. Sem a szállodában, sem a postán, sem egyszerűen az utcán a mari nyelv birtokában
egyetlen problémáját sem tudta megoldani. Arról győződött meg, hogy Joskar-Olában a mari
nyelv teljességgel szükségtelen, csak oroszul kell tudni. Amikor mariul szólított meg valakit,
úgy néztek rá, mint aki nem normális.f

Lehet így az egyenlő esélyekről, az orosz nyelv és a köztársaságok helyi nyelveinek
egyforma lehetőségeiről beszélni? Még nem. A török tudós Joskar-Olába érkezése óta né-
hány év eltelt, s ez alatt a köztársaságokban elfogadták a nyelvtörvényeket, a két állami
nyelvről szóló formula bekerült az alkotmányokba. De a helyzet egyáltalán nem változott, az
őslakos népek nyelvének állami státusát kinyilvánítani puszta formalitás volt.

83 MapHHCKa51 npasna 1992.4 MapTa.
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Az Orosz Föderációhoz tartozó köztársaságokban olyan törvényeket kell elfogadtatni,
amelyek garantálják a névadó népek nyelvének valóságos államnyelvként lehetséges hasz-
nálatát, egyenértékűként az orosz nyelvvel, amely egész Oroszországban, így a hozzátartozó
köztársaságokban is állam nyelv. Az aggasztó helyzet megváltoztatásához állami támogatásra
van szükség, politikai és jogi garanciákra az állami szervek részéről, és a bölcsődéktől kezd-
ve anyanyelvű nemzeti oktatási rendszerek kidolgozására.

Az oroszországi nyelvtörvények és oktatási törvények nem teljes mértékben biztosítják
az etnikai-kulturális-nyelvi újjászületést és a kislélekszámú népek és nemzeti kisebbségek
anyanyelvének védelmét. Deklarálják az oktatási nyelv szabad választásának áldemokratikus
elvét. A köztársaságokban és körzetekben a jelenlegi, fent körvonalazott helyzetben az anya-
nyelvek joga és helyzete csak akkor élvez védelmet, csak akkor állítható helyre, ha az anya-
nyelvi oktatás a nemzeti nyelven kötelező, és csak később, fokozatosan térnek át az orosz
nyelv oktatására. Ez utóbbi szintén kötelező és nélkülözhetetlen az életben, hiszen az orosz
nyelv kellő rnérvű ismerete nélkül a nem orosz fiatalság megfosztaná magát a közép- és fel-
sőfokú képzés lehetőségeitől, amely Oroszországban kizárólag oroszul lehetséges. A helyzet
megváltozásának jelei a köztársaságokban a belátható jövőben aligha mutatkoznak, jóllehet
elvben az anyanyelv az embert végigkíséri a műveltség megszerzésének útján a bölcsőtől a
diplomáig. (Éppen ebből indulnak ki a finnországi Lappföld, valamint Grönland szabad-
egyetemein, amelyeken lapp, ill. eszkimó nyelven szándékoznak oktatni.)

Az oroszországi finnugorok mai helyzetéről külföldi kollégákkal folytatott tanácskozás
arról győzi meg az embert, hogy Nyugaton nem egészen helyesen képzelik el, mi az egyéb-
ként érthető szavak és kifejezések igazi értelme szovjet és oroszországi viszonyok közepette.
Ha Nyugat-Európában vagy Amerikában azt hallják, például, hogya finnországi Turku váro-
sában svéd egyetem van, akkor mindenkinek világos, hogy ez olyan oktatási intézmény,
amelyben az oktatás svéd nyelven folyik. És amikor az európaiak vagy az amerikaiak a Mari
Egyetemről vagy a Mordvin Egyetemről hallanak, akkor nyilvánvalóan ugyanilyen módon
gondolkodnak. Oroszországban a felsőoktatásban az orosz nyelv monopol helyzetben van. A
köztársasági egyetemek és főiskolák csak abban különböznek a vidéki - megyei, területi -
központok hasonló oktatási intézményeitől, hogy itt vannak olyan bölcsészhalIgatói csopor-
tok, amelyek az anyanyelv oktatására készülnek. Nekik előadják az anyanyelvet, ők alaposan
tanulmányozzák az anyanyelvüket, de az összes többi tantárgyat még nekik is oroszul adják
elő.

Továbbá: Oroszországban a 80-as évek végére a nem orosz népeknek gyakorlatilag nem
maradt elemi iskolájuk, kivéve a tatárokat és a baskírokat. Az első osztály tói kezdve oroszul
folyik az oktatás. Az anyanyelv csak tantárgy, körülbelül úgy, mint az idegen nyelvek. A
finnugor városok és a vegyeslakosságú vidékek iskoláiban még ez sincs. Vagyis határozottan
összeszűkü It, megszűnt a nem orosz nyelvek "iskolai mezeje".

Az utóbbi időben a finnugorok lakta területeken mindenütt elkezdték a "Nemzeti(ségi)
iskola" círnü nemzeti tanterv kidolgozását. A nemzeti újjászületési mozgalmak komplex ter-
veiben és elképzeléseiben nagy reményeket fűznek hozzájuk. Igaz, magát a fogalmat is kü-
lönféleképpen értelmezik. Néha még azt is észre lehet venni, hogy az iskola csak a tanulók
nemzetiségi összetétele szerint nemzeti(ségi). Sokan nemzeti(ségi) iskolán nem csak az
anyanyelven folyó oktatást biztosító tan intézményt értik, hanem azt is, amelyben az anya-
nyelvet mint tantárgyat tanítják, vagy ahol van ,,(az adott) nép története és kultúrája" című
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tantárgy. Ezt a megközelítést lehet megfigyelni például a Komi és az Udmurt Köztársaság-
ban. Magától értetődik, hogy csak az anyanyelven oktató iskolát lehet a szó szoros értelmé-
ben nemzeti(ségi) iskolának nevezni.

Az etnikai identitás és az etnikai reprodukálódás csak akkor biztosított, ha van nemze-
ti(ségi) oktatási rendszer. Mindenesetre a gyerekek elemi oktatásának anyanyelvükön kell
megtörténnie, az orosz nyelv az alsó tagozatban csak tantárgy lehet. A felsőbb osztályokban
az áttérés az orosz nyelven történő oktatásra fokozatos legyen, az anyanyelvnek és irodalom-
nak a középfokú oktatás befejezéséig tantárgyként meg kell maradnia. Ebben minden finn-
ugor nép nemzeti mozgalma egyetért.

Még fontosabb visszaállítani a család és az etnopedagógia jelentöségét, a nemzeti ha-
gyományok szellemében nevelni az ifjú nemzedéket.

A nyelvpolitika másik oldala az öslakosság nyelvének tanulmányozása a köztársaság más
nemzetiségű polgárai részéről.

Mi mindig úgy tekintettünk a kétnyelvűség terjedésére, mint a nemzetiségek közötti
érintkezés jelentős gyakorlati eredményére, amely a bonyolult nemzeti(ségi)-nyelvi problé-
mák megoldásának reális útja. Ez az igazság divatos lett, szívesen idézgették. Oe ezt a prob-
lémát az állampolgárok többsége egyoldalúan értelmezte. A gyakorlatban úgy, hogy csak
nemzetiségi nyelv + orosz kétnyelvűség lehetséges: csak a nemzetiségi, a mari, a karél és a
többi nem orosz tudjon két nyelven, beszéljen jól oroszul. A kétnyelvűség követelménye nem
vonatkozott a köztársaságokban élő oroszokra. Holott a helyi erkölcsi-lélektani helyzet
megjavításának felettébb fontos eszköze az orosz + nemzetiségi kétnyelvűség széleskörű
terjedése, az, hogy az oroszok ismerjék annak a népnek a nyelvét, amellyel együtt élnek,
amelynek a földjén laknak. Az államapparátus, az egészségügy, a szolgáltatások, a kereske-
delem, az igazságszolgáltatás egyes munkaköreiben az alkalmazhatóság egyik kritériumának
a valódi kétnyelvűséget kell tekinteni.

Alkotmány biztosította jog, hogy Oroszország bármely állampolgára bármely intézmény-
ben anyanyelvén intézheti ügyeit. Bár az Orosz Föderáció alkotmányában és a köztársasági
alkotmányokban benne van, hogy ezt a jogot garantálják, a valóságban ez nem így van, és
nem is lesz így mindaddig, amíg az államapparátus és a végrehajtó szervek nem alkalmaznak
helyi nyelveken tudó munkatársakat.

Hogy jellemezzük az erről a kérdésről elteijedt nézeteket, emlékeztetünk a Mari Köztár-
saság elnökéről szóló törvénytervezetre. Az ebben a dokumentumban olvasható javaslatnak,
miszerint a Mari Köztársaság elnökének a köztársaság mindkét államnyelvén (mariul és oro-
szul) tudnia kell, nem kevés mari ellenzője is volt.

Milyen megsebzettnek. elferdültnek kell lennie a nemzeti léleknek, mennyire megalázott-
nak kell éreznie magát szülőföldjén az embernek, hogy így lépjen föl, hogy ne vádolják na-
cionalizmussal, hogy internacionalistának nézzék. Oe itt már egy másik kérdésről van szó, a
nemzeti tudatról.

5. A nemzeti tudat az újjászületés fő feltétele

A nemzeti jogok védelmének és általában a nemzeti újjászületésnek a problémájában a leg-
fontosabb komponens a nemzeti tudat. A finnugorok lakta területeken végbemenő etnikai
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folyamatokban és az őshonos újjászületés perspektívái nak meghatározásában ez rendkívül
aktuális kérdés.

A nemzetiségek közötti egyetértéshez a régiókban mindenekelőtt elengedhetetlen a gyö-
keres változás az orosz lakosság tömegeinek társadalmi tudatában. Nekik, akik a többséget
képviselik, ez azt jelenti, hogy figyelmesen meg kell hallgatniuk azoknak a véleményét, akik
a kisebbséget alkotják. Az erkölcsi szabálynak, hogy ne tégy olyat mással, amit magadnak
sem kívánsz, működnie kell. Csak a nemzetiségi gőgtöl, a nagyhatalmi szindrómától, a biro-
dalmi gondolkodás maradványaitól történő megszabadulás segít megteremteni a valódi
egyenjogúságot, a baráti kapcsolatokat az összes nemzetiség között.

Sajnos, a mindennapi tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy a mai orosz mentalitás ott a
helyszínen, a köztársaságok és körzetek idegen nemzetiségű környezetében erre éretlen. A
nagy nemzet képviselői nagyhatalmi gondolkodásmódjuk miatt a különböző méretű etnikai
egységek közötti egyenrangú együttműködés lehetőségének még a gondolatáig sem jutottak
el. Itt teljes mértékben érvényesek G. Orwell szavai Az állatok farmjából: .Minden állat
egyenlő, de bizonyos állatok még egyenlőbbek". A kisebb népek és etnikai csoportok újjá-
születésre törekvésében a nagyhatalom a kialakult rendszer veszélyeztetését látja. A széles
autonómia az állam szétesésének veszélyével jár. A nagyhatalom megbízható támaszként
mindenkoron számíthatott és most is számíthat az ilyen politikához hozzáidomult kollabo-
ránsokra, az eloroszosodott nem oroszokra.

Másrészt, a túléléshez a kömyező oroszság nagyhatalmi, lenéző magatartásának elviselé-
se mellett a finn ugor népeknek nem kevésbé fontos legyőzniük önmagukban a nemzeti nem-
teljesértékűségük, saját másodosztályúságuk komplexusát. Az etnikai identitás újjászületése
és megerősödése az oroszországi finnugoroknak életbevágóan fontos, gyakorlatilag élet-halál
kérdés. Számukra Észtország etnikai reneszánsza a minta, a nehezen elért, de dicsőséges
győzelem a nagyhatalmi szándék fölött, amely meg akarta tartani az észteket a szovjet rend-
szer határain belül.

Csakhogy az oroszországi finnugorokra egyelőre a 30-as évek tömeges repressziójával
beléjük gyökereztetett nemzeti megalázottság jellemző. A terror kiölte a génállományukat,
egyenként, virágjában fejezte le a nemzeti értelmiséget. A népek kultúráj ára, öntudatára véd-
hetetlen csapást mértek. A saját népük kulturális újjászületéséért, anyanyelvük megőrzéséért
és fejlesztéséért minden erejüket odaadó .nacionalisték" helyére új vezérnemzedék lépett,
olyan, amely nem bajlódott (az ő szempontjából) a terhére levő saját kultúrával, saját nyelv-
vel, a nemzeti tudat szerintük szükségtelen terhéveI. A nemzeti-kulturális értékek megveté-
sét, a szolgai lelkületet beültették a társadalmi tudatba ~ nem is kevés sikerrel.

Az 1937 utáni halálos dermedtség, félelem még sokáig megmaradt a tömegek tudatában.
De mindemellett a finnugorok többségének alacsony nemzeti tudatszintjét nem szabad csak
külső tényezőkkel, csak a külső nyomással magyarázni. Az alacsony fokú nemzeti tudat bi-
zonyos határon túl a különféle nemzetiségű emberek zömének belső állapotává vált, és első
sorban már mint belső pszichológiai nehézség határozható meg. A hosszantartó erkölcsi-
lélektani nyomás eredménye ez. A kommunista rendszer viszonylag rövid idő ~ fél évszázad
~ alatt sikerrel teljesítette azt, amit a cárizmus négy évszázad alatt sem tudott teljes mérték-
ben elérni: fizikai, erkölcsi, lélektani terrorral, a megerősödni kezdő nemzeti tudat megfojtá-
sával beültette a tömegek tudatába a nemzeti nem-teljesértékűség komplexusát. A népeket
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ismét megalázták. Nyelvük, saját kultúrájuk, szokásaik, hagyományaik másodrendűségébe
beletörődtek.

Az oroszországi finnugorok és más kislélekszámú népek nemzeti önérzetét nem csak a
30-as évek pogromjai határozták meg. Nagy hatással volt rájuk az az erkölcsi-lélektani nyo-
más is, amely büntetendőnek ítélte a nemzeti érzést, a nemzeti tudatot. A nacionalizmussal
vádolás lehetősége mindenki feje fölött mint Oamoklész kardja függött, amikor az "egységes
szovjet nép" megteremtése volt a feladat.

A kislélekszámú népek és etnikai csoportok nemzeti tudata ilyen módszeres mérgezés
által lett elnyomva. Ennek következménye lett a nemzeti nihilizmus széleskörű elterjedése, a
félelem az anyanyelvtől és a hagyományos saját kultúrától. Megteremtődtek a belső feltételei
a saját nyelvtől-kultúrától történő elidegenedésnek, kialakult a társadalmilag szükségtelenség
érzése.

Az etnikai újjászületésre törekvés, a határozott kiállás a saját nép jogaiéli és érdekeiért
csak a humán értelmiség vékony rétegét, a nemzeti-demokratikus mozgalmak (Mari Usern,
Masztorava, Udmurt Kenes, A Komi Nép Újjászületésének Bizottsága stb.) aktivistáit jel-
lemzi, nem vált részévé a köztudatnak. Ezeknek a mozgalmaknak nincs széles társadalmi
bázisuk és politikai támogatottságuk saját népük tömegeiben - éppen a nemzeti tudat ala-
csony fejlettségi szintje miatt. A városi munkásság, a műszaki értelmiség és az alkalmazottak
körében a nemzeti nihilizmus uralkodik. Az etnikai identitás alapjában véve csak falusi kö-
zegben őrződött meg. A falusi lakosság viszont társadalmi-politikai vonatkozásban passzív.
Ezért a nemzeti lelkület nem nyilvánul meg a nemzeti újjászületésért indult nemzeti mozgal-
mak kiszélesítésében és elmélyítésében. A vezető hivatalnokok ritka kivétellel kollaborán-
sok, nem a saját népük sorsáért aggódnak, hanem a saját karrierjükért, amelynek kedvéért a
korábbiakhoz hasonlóan most is elsősorban .Jntemacionalistának" kell lenniük.

A nemzeti megújulás mozgalmának vezető társadalmi ereje csakis az értelmiség lehet. Oe
az oroszországi finnugor népek tragédiája az, hogy nincs többnemzedékes városi értelmisé-
gük. Már a második nemzedékben eloroszosodnak, elszakadnak a gyökerektől. Az új értel-
miségi káderek a humán karokon tanuló falusi fiatalokból termelődnek újra.

Az alacsony fokú nemzeti tudattal rendelkező etnikumok asszimilálódásában a legsúlyo-
sabb malomkő általában az urbanizáció. Az ilyen közösség tagja a városba kerülve rendsze-
rint csak az első nemzedékben tart ki a saját népe kultúrája, nyelve mellett. A utóbbi évtize-
dekben meglehetős intenzitás sal folyt a finnugor régiók városiasodása, s ebből az őshonos
népek jelentős rétegei is részesültek. Ez az ö etnikai fejlődésükre nem járt pozitív következ-
ményekkel, vagyis a városiasodó része a mordvinoknak, a karéloknak és másoknak gyors
ütemben asszimilálódott, elvesztette nemzeti identitását. Bár az utolsó népszámlálás szerint a
köztársaságok városi lakosságában az őslakosság részaránya észrevehetően megnőtt, ezek
rendszerint csak az igazolványuk szerint nemzetiségiek, nem pedig a nemzeti öntudatuk,
kulturális kötődésük, szüleik anyanyelvének ismerete szerint. A mari, a mordvin, az udmurt
és más tudósok, írók, művészek stb. első és egyetlen nemzedékként léteznek, ti. félintelligen-
ciaként. A városban, az őshonos nemzetiség szempontjából ellenséges erkölcsi-lélektani lég-
körben felnőtt gyermekeik már csak papíron képviselik a szüleik nemzetiségét, lélekben,
világszemléletben, az etnikai kultúra értékei iránti érdeklődésükben nem. Ritka kivételtől
eltekintve nem válnak és nem is tudnak az etnikai hagyományok továbbvivőivé válni. Az
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elmúlt évtizedekben felnőtt nemzedék szándékosan szakadt el a saját életmódtói, a saját
kultúrától és "internacionalizálódott".

Ennek eredményeképpen az ifjúság jelentős részében kialakult egyfajta tudatsztereotípia.
Elvetik a hagyományos nemzeti értékeket, különösen a nyelvet. Az ifjú nemzedék többsége
másfelé orientálódik: sokan a szülők nemzetiségének vállalásával nem nehezítik sorsukat, és
mint az orosz nemzet tagját határozzák meg magukat. Ök oroszok. És sok szülö nem is tilta-
kozik, látva, hogy éppen ez a magatartás, vagyis az orosz kulturális-nyelvi közeghez csatla-
kozás segít sikeresebb karrierhez, ez okoz kisebb erkölcsi-lélektani kényelmetlenséget - a
nemzeti hagyományokhoz és az anyanyelvhez ragaszkodás, ezek ismerete pedig gyakorlati-
lag semmiféle pozitív szerepet nem játszik a valóságos életben (de negatívot persze annál
inkább!).

Tőlünk mindig elsősorban azt követelték, hogy legyünk szovjetek és érezzük magunkat
szovjetnek (most talán oroszországinak?), és csak ez után marinak, karélnak vagy másnak.
Ez természetesen mesterséges szembeállítás. De mennyire döbbenetesen hatott ez a hozzáál-
lás a kis népek világszemléletére és tudatára!

A nemzeti megújulás feladatai megkövetelik a finnugor lakosság körében a tömeges elvi
fordulatot. Különösen a felnövekvő nemzedékre kell figyelmet fordítani. Nagy, aprólékos
munka áll előttünk: a gyarmatositott tudat felszabadítása. Ez nem kevésbé fontos, mint ál-
lami támogatást biztosítani a nemzeti-kulturális és nyelvi fejlődés programjának. Fontos,
hogy az állami politika és a társadalmi szervezetek és mozgalmak tevékenyen támogassák az
anyanyelveket, a nemzeti kultúrát, a nemzeti hagyományokat, és fontos a belső lélektani
szükséglet, maguknak az érintett népeknek az érdekeltsége a saját újjászületésükben.

Semmilyen nemzeti követelést nem lehet megvalósítani, ha a nép többsége vagy legaláb-
bis jelentős része nem támogatja. A szabad nemzeti fejlődés lehetőségeit senki sem hozza
tálcán, ha maga a nép nem fogja fel az újjászületés szükségességét. A kislélekszámú népek-
nek és nemzeti kisebbségeknek, a nyelvüknek, a kultúrájuknak természetesen rendkívül fon-
tos, szükséges az állam politikai támogatása, de amíg maguk a nyelv és az etnikai kultúra
hordozói nem szabadulnak fel a saját nemzeti létük iránt érzett közöny alól, amíg nem győzik
le a nemzeti nem-teljesértékűséget, amíg az újjászületésre törekvés nem válik a társadalmi
tudat meghatározó elemévé, addig semmiféle külső hatás, semmiféle program, különféle ala-
pítványok részéről megnyilvánuló .Jnjekciózás" stb. nem segít, nem ment meg. Legalábbis
nagy, jobbító szándékú változások nem lesznek.

Legyen az ember bármely nemzetiségű, legyen a népe bármennyire is kislétszámú, a
személyes belső szabadság rnegszerzése, a szolgai, gyarmati tudat legyőzése - ez egy nép
szabadságának legfontosabb feltétele. Az oroszországi finnugor népek nemzeti szabadságá-
nak léte vagy nemléte elsősorban saját maguktól függ.

6. Az oroszországifinnugorok nemzetifejlődésének társadalmi-politikai problémái

Ennek vagy annak a népnek a fejlődésére nagy hatással van gazdasági-politikai státusza, az
államiságnak vagy autonómiának a megléte avagy hiánya. A nyelvnek, a nemzeti kultúrának
szabad fejlődési lehetősége van a független Finnországban, Magyarországon és Észtország-
ban. 1940-1991 között Észtország "szövetségi" köztársasága volt a Szovjetuniónak, de még
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ilyen szövetségi minőségben is kedvezőbbek voltak a fejlődés feltételei, mint az autonóm
alakulatokban. Ismeretes, hogy a Szovjetunióban a szövetségi köztársaság - autonóm köztár-
saság - autonóm terület - autonóm körzet fokozatok egyenlőtlen fejlődési lehetőségeket ga-
rantáltak. A szövetségi köztársaság, mint Észtország, a függetlenség bizonyos fokával ren-
delkezett.

A karéloknak, a komiknak, a mariknak, a mordvinoknak és az udmurtoknak (autonóm)
köztársaságuk van Oroszország kebelében. Az autonómia, amely a 20-as években, a 30-as
évek elején még realitás volt, később teljesen formálissá, puszta szóvá vált. Már önmagában
a szó is oly mértékben kompromittálódott, hogya kommunista-szovjet politikai rendszer
szétesésének idején a társadalmi élet szárnos szereplője a finnugor autonóm köztársaságok-
ban is fellépett az autonómia ellen. A formális szuverenitás kihirdetése és az autonómia szó
kihagyása a köztársaságok hivatalos elnevezéséből a lényeget tekintve az őshonos népeknek
semmit nem jelentett. A pontosság kedvéért feltétlenül meg kell említeni, hogy Mordovia az
egyetlen az Orosz Föderációban, amely nem nyilvánította magát szuverénnek, de az ott elfo-
gadott nyilatkozat a köztársaság státusáról a tartaimát, a szóhasználatot tekintve sokban em-
lékeztet a többi köztársaság szuverenitás-nyilatkozatára. Egyébként Mordovia is kihagy ta az
elnevezéséből az autonóm szót, de mindenkinél tovább megőrizte a szovjet és a szocialista
jelzőt.

Az álszuverenitás leginkább a legfelső pártelitnek volt hasznos, amely a kommunizmus
válsága idején áttelepült a közigazgatásba és a gazdasági életbe, hogya volt köztársasági
minisztériumok, hadi ipari komplexumok vállalatainak gazdasági irányítójaként a köztársasá-
got uralja.

Néhányan, akik kívülállóként figyelik a helyzetet, úgy gondolják, hogy a szuverenitás ki-
hirdetése Oroszország autonóm köztársaságaiban az őshonos nemzetiségek követelésére
történt, és nekik hozott hasznot. Csakhogy a finnugor köztársaságok tapasztalata azt mutatja,
hogya szuverenitás kinyilvánítása arra is szolgálhat, hogy leplezze a köztársaságoknak a
konzervatív, kiélt politikai erőkhöz kötését, valamint arra, hogy az új Oroszország demokra-
tikus vezetésétől elhatárolódjanak. A helyi nomenklatúra a szuverenitás eszméjét nem az
őslakosság nemzeti-kulturális problémáinak megoldására használta ki, hanem az új oroszor-
szági vezetés által kezdeményezett demokratikus átalakulás gátolására.

Olyan körühnények közepette, amikor a köztársaságok szuverenitásáról határozó Legfel-
ső Tanács összetételében elenyésző volt a köztársaságoknak nevet adó nép képviselőinek
száma, aligha lehetett arra számítani, hogy bármiféle komoly, az őshonos népek jogait, érde-
keit védő, nyelvüknek és nemzeti kultúrájuknak valóságos fejlődési lehetőséget biztosító
törvényhozási aktusra kerül sor.

Eközben reakcióként a "szuverenitás-parádéra" az oroszországi politikai körökben, a tö-
megtájékoztatásban és a közvéleményben terjedt a negatív viszonyulás általában az önren-
delkezés nemzeti-területi elvéhez és gyakorlatilag még az oly szűkre szabott autonómia iránt
is, amellyel az autonóm köztársaságok éltek.

Még kisebb az önálló fejlődési lehetősége a komi-permjákoknak, a hantiknak és a many-
siknak, akik autonóm körzetben lakván a közigazgatás átlagos egységéhez, a megyéhez
[oőrracrs] tartoznak. Itt az autonóm státus megváltozásának - a megyéből kikerülés és egye-
nes, közvetlen kapcsolatok oroszországi irányítással - nem csekély jelentőségűnek kell len-
nie. Ezen kívül, az őshonos népeknek az autonóm körzetekben, amelyek róluk vannak elne-
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vezve, prioritást kell élvezniük, mert ha a lakosság elenyésző részét képezik, akkor az általá-
nos rend szerint nem tudják biztosítani maguknak a társadalmi és kulturális fejlődéshez nél-
külözhetetlen lehetőségeket. Oroszországban, az oroszországi politikai kultúrában tudomásul
kell venni azt az igazságot, hogya demokrácia, többek között, a kisebbségek érdekeinek,
köztük az etnikai érdekeiknek maximális tekintetbe vételét is jelenti.

Oroszország többi finn ugor népe pedig általában az autonóm közigazgatásnak semmiféle
formájával nem rendelkezik. Létezik olyan elgondolás, hogya nemzeti fejlődés ideálja a
minden egyes nép független, szuverén állama. Csakhogy egy pillantás a valóságos életre
meggyőz bennünket arról, hogy ez lehetetlen, sőt, a reális, konkrét történeti tényezők és kö-
rülmények (lélekszám, népsürüség, szórványok stb.) egész komplexusából kiindulva nem is
mindig lenne célszerű. A széleskörű autonómia (éppen az autonómia, nem pedig az álszuve-
renitás), ebben is legfőképp a kulturális nemzeti autonómia, és ahol lehet, egybekapcsolva a
területi autonómiával, egy soknemzetiségű föderatív állam keretein belül - szükséges és reá-
lisan elérhető mindenki számára, beleértve a legkisebb lélekszámú etnikai csoportokat is.

Az oroszországi (kolai) számiknak (lappoknak), vepszéknek, izsóroknak, ingermanlandi
finneknek, továbbá az etnikai törnegüktől elszakadt karél, mari és más csoportoknak az
Orosz Föderációban nemzeti járások, körzetek, önkormányzatok, falusi közösségek stb. for-
májában lehetőséget kell kapniuk az önrendelkezésre. Mellesleg ez így volt a 20-as években,
a 30-as évek első felében. Megújulása kezdeti jelét látjuk Karéliában: a Seltozeroi járás
[paüou] Vepsze Nemzeti Körzet [sonocrs] státust kapott. A Karél Köztársaság új választási
törvénye pedig előírja, hogy a köztársaság parlament jének (államgyülésének) választásai
esetére a választási körzetek listáját eggyel, egy sajátos exterritoriális vepsze választási kör-
zettel ki kell egészíteni.

Mivel sokan nemzeti kisebbségbe kerültek saját szülöföldjükön, az oroszországi finn ugor
régiók legfontosabb problémájává a nemzetközi normák szerint értelmezett emberi jogok
védelmével kölcsönhatásban az őslakosság jogvédelme vált. Az ember és a nép jogainak
elválaszthatatlanságát szavakban mindenki elismeri. Oe az oroszországi politikai gyakorlat-
ban gyakran szembeállítják őket.

Az orosz állam sok elvi vonatkozásban a Szovjetunió jogutódjává nyilvánította magát. Ez
egészében véve jogos és érthető. Oe, sajnos, az utódmivolt a nemzeti kérdésben is megmu-
tatkozik. A Szovjetunió szétesett, elsősorban azért, rnert a szövetségi vezetésnek nem volt
tudományosan megalapozott nemzetiségi politikája (illetve a birodalmi politikát próbálta
fenntartani), az Orosz Föderációban az egyre növekvő általános válság legfontosabb okai
között nem utolsó sorban ugyanez szerepel. Az oroszországi vezetőknek. a demokratikus
szervezeteknek, amelyek a jelenleg uralkodó erőket hatalomra juttatták, nincs semmiféle
végiggondolt koncepciójuk a bonyolult nemzetiségi problémák megoldására.

A befolyásos oroszországi politikai erők pozíciója kiviláglott az új föderatív alkotmány
kidolgozása, megvitatása során. Az Orosz Föderáció új alkotmányában világosan látni az
egységesítő tendenciát, a Föderáción belüli köztársaságok nak (a volt autonómiáknak) az egé-
szen átlagos közigazgatási-terü leti egységig történő lealacsonyítására való törekvést. A
Szovjetunió szétesésének hatására és a szeparatista hangulat növekvésétől félve egyre nega-
tívabban kezdtek viszonyulni a nemzeti-területi autonómiához. Divatossá vált az "egységes
és oszthatatlan Oroszország" kifejezés, amely egyenes úton juttatta eszünkbe az oroszországi
birodalmi időket. Sok politikus szerint komolyan megfontolandó a kormányzósági (guberniu-
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mi) felosztáshoz való visszatérésről szóló javaslat, a nemzeti köztársaságok és autonóm kör-
zetek felszámolása.

A maga idejében, története kezdetén a szovjethatalom megvalósította az elszakadást "az
egységes és oszthatatlan Oroszországtói": elismerte Finnország, Észtország fiiggetlenségét,
felállította az autonóm területeket, amelyeket később karél, komi, mari, mordvin, udmurt
autonóm köztársasággá alakított át, autonóm nemzetiségi körzetet kaptak a komi-permjákok,
a hantik és a manysik. Most számos olyan szerző tűnt föl, aki az oroszországi nemzetiségi
viszonyok kiéleződésének okát abban látja, hogy a szovjet hatalom ezekben az alakulatokban
életre keltette a népek jogát az önrendelkezésre. Az Orosz Föderáció Állami Nemzetiségi
Bizottságának (ma ez a Nemzetiségügyi és Regionális Politikai Minisztérium) politikai kon-
cepciójába lényegében benne foglaltatott ez a negatív viszony az oroszországi népek nemzeti
államai iránt. Számot kell vetni magunknak arról, milyen nemkívánatos új következményeket
tud előidézni a szuverenitás jogának ignorálása, az ország minden népét megillető jognak: a
népek szabad fejlődésére ~ a saját szülöföldjén a politikai önrendelkezésre is ~ vonatkozó
jogának is a semmibevétele. Mindenkinek el kell fogadnia az igazságot: igazán demokratikus
Oroszország nem lehetséges addig, amíg az "egységes és oszthatatlan Oroszország" a jelszó.

Természetesen a mai oroszországi körülmények közepette nem beszélhetünk az emberi
jogok kodifikált korlátozásáról a nemzetiségi hovatartozás miatt. Oe a valóságos életben
gyakran másként áll a dolog. A finnugorok és más kislélekszámú őshonos népek és nemzeti
kisebbségek képviselői a gyakorlatban állandóan tapasztalják emberi képességeik, emberi
értékeik kibontakoztatásának korlátozását. Az oroszországi politikai erők, a helybeli politi-
kusok közül sokan a szövegkörnyezetből kiszakítva demagóg módon kihasználják a nemzet-
közi jog által elismert helyzetet, miszerint az egyéni emberi jogok prioritást élveznek a kol-
lektív, s az idetartozó nemzeti jogok előtt. Az egyenlő emberi jogok nem választhatók el az
ember faji, nemzeti, vallási és egyéb jellemzőitől.

Ez különösen a vezető káderek kiválasztásában, a választásokon nyilvánul meg. Ilyenkor
azt lehet hallani, hogy "csak a hozzáértéssel kell kitűnni, a nemzetiség nem számít", "csak
embernek legyen okos, nem fontos, hogy ki fia-borja". Ezzel már idejekorán értésünkre ad-
ják, hogy a mari vagy az udrnurt nem lehet okos ember, sem pedig hozzáértő. Tehát az első
látásra helytálló ítélet a gyakorlatban az őshonos nemzetiség lenézésévé válik.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell az 1991-es mari köztársasági elnökválasztásra.
Amikor az idevonatkozó törvény tervezet vitája zajlott, akkor volt olyan javaslat, hogy az
elnöknek a köztársaság államnyelvévé nyilvánított mindkét nyelven tudnia kell, tehát mariul
is és oroszul is. Micsoda soviniszta tömegpropaganda bontakozott ki ez ellen mind a
"pátiOkraták" sokasága, mind a "demokraták" részéről! Oe végül is ez a pont belekerült a
törvénybe, abból a megfontolásból, hogy az őshonos lakosság nyelvének ismerete a köztársa-
ság vezetője részéről éppen a nélkülözhetetlen hozzáértést jelenti.

A szomszédos Mordoviában viszont ezt nem sikerült elérni. És ott olyan ember lett az el-
nök, aki egy árva szót sem tud, és nem is akar tudni mordvinul.

A mai publicisztikában, sőt a tudományos közleményekben is kezd terjedni a tiltakozás
magának az "őshonos népek" meghatározásnak a használata ellen, és a vádaskodás, miszerint
a nemzeti mozgalmak úgymond megalapozatlanul hangsúlyozzák a jogaikat, egyúttal emberi
jogokat sértenek, amelyek függetlenek a nemzeti hovatartozástóI. Ezzel a logikával azt kap-
juk, hogy az őshonos népek problémáinak fölemlegetése más nemzetiségek jogait sérti. Fi-
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gyelmet kelt, hogy a nemzetiségi minisztérium politikai koncepciójában is megfigyelhető az
"őshonos népek" fogalom tagadása, és ezt minden esetben a "titulusos" (névadó) népek ki-
fejezésre cserélik fel, vagyis a köztársaságnak vagy körzetnek nevet adó népekről beszélnek.

Egyébként a nemzetközi dokumentumokban az "őshonos népek" fogalmat széles körben
használják, és az 1993-as esztendőt az őshonos népek évének nyilvánították, 1995 januárjá-
val pedig az őshonos népek évtizede kezdödött el. (Mellesleg, mindez Oroszországra - ve-
zetőinek ebben a kérdésben tanúsított viselkedéséből ítélve - mintha nem vonatkozna.) Az
ENSZ dokumentumaiban, amelyek a nemzetközi jogot szabályozzák, ezt a problémát teljes
határozottsággal általános emberi, humanista megközelítésből értelmezik. Az őshonos népek
azok, amelyek a saját földjükön laktak mások betelepülését megelőzően. Az ENSZ és más
nemzetközi szervezetek jogi normái akkor keltenek figyelmet, amikor valaki a saját területén
kisebbségbe kerül az összes ezzel járó következrnénnyel egyetemben. Az ilyen esetekben a
demokrácia a legegyszerűbben értelmezve is, tehát mint a többség határozatának elfogadása,
mint a többség hatalma - az őseik földjén kisebbségbe került őshonos népekre nézve negatív
következményekkel kezd járni.

Oroszország finnugor népei - őslakói a róluk elnevezett területeknek. Az ő helyzetüket a
hagyományos szovjet-oroszországi egysíkú gondolkodás feltételei közepette az jellemzi,
hogy az emberi jogoknak a kollektív jogoknál fontosabbnak tartását hirdetve az Ő jogaik
semmibe vétele mindennél előbbre való. Ennek értelmében jelennek meg olyan vélemények
a káderpolitikában, mint "nem fontos, miféle nemzethez tartozik, nem fontos, tud-e ezen
vagy azon a nyelven, csak értelmes ember legyen". És a közelrnúltban, amikor a nyelvtör-
vénytervezeteket vitatták a köztársaságokban, elhangzott: "minden nyelvnek egyforma felté-
teleket kell teremteni". Senki a finnugor köztársaságokban nem tette szóvá, hogy akkor min-
denkinek tudnia kell az őshonos népek nyelvén. Még a mérsékelt javaslatokat is kategoriku-
san elvetik, miszerint össze kellene állítani azon foglalkozások jegyzékét, amelyekben mind
az orosz nyelvnek, mind pedig az öslakosság nyelvének az ismerete hivatali kötelesség. Érv:
a rnásnernzetiségűek jogait sértené.

Az olyan helyzetben, amelyben semmiféle határidő nem késztet esélyazonosság biztosítá-
sára, lehetetlen bármi lényeges változást elérni az őshonos népek helyzetében. A köztársa-
ságokban és az autonóm körzetekben az a realitás, hogy kiigazítások szükségesek, hogya
sajátosan negatív feltételegyensúlyt semlegesítsék, az orosz nyelv, az orosz kultúra kialakult
privilégiumait minimalizálják. Ti. az ENSZ által elfogadott "Az őshonos népek joga a fej lő-
désre" c. konvenció lehetövé tesz ilyen kiigazításokat, amelyek kedvezményekkel kárpótol-
nak az esélyek egyenlőtlenségeiért.

De magától értetődik, meg kell nézni ennek az éremnek a másik oldalát is. Hiszen az
esélyegyenlőség biztosítása, de még inkább az őshonos népek kultúráj ának és nyelvének
ideiglenes (átmeneti) kiegészítő támogatása a finnugor köztársaságok és autonóm körzetek
lakosságának uralkodó többségét megfosztja magától értetődö, megszokott privilégiumaitól.
Ez természetesen úgy értendő mint "szokásjogsértés". És egyből diszkriminációt kiáltanak
azok, akik sehogy sem akarnak lemondani megszokott saját privilégiumaikról. Ez burkolt
demagógia, álszent hivatkozás az általános emberi jogokra, bizonyos erők kísérlete konzer-
válni a fennálló rendet, amely az egyoldalú privilégiumokat biztosítja nekik. Az udrnurt vagy
mari ember törekvése, hogy egyenrangúvá váljon velük, éles ingerültséget vált ki bennük.
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Mindez arról tanúskodik, hogy az orosz lakosság jelentős részének körében mélyre eresztette
gyökereit a nemzeti fensőbbség szindrómája.

Úgy tűnhetett, hogy az Oroszországhoz tartozó köztársaságokban az őslakosság megúj-
hodásának távlati és jogi problémái megoldódnak a köztársaságok szuverenitásának kihirde-
tésével. De a finnugor köztársaságokban a szuverenitásnak már a gondolatát is olyan erők
sajátították ki és használták fel, amelyek az őshonos nemzetiségekhez ha nem is ellensége-
sen, de legalábbis közömbösen viszonyulnak.

Ez az erő a volt pártelit, amely továbbra is a legfelsőbb tanácsok magját képezi. Ez az erő
a hadiipar is, amely nemcsak hogy dominál a finnugor köztársaságok gazdasági életében,
hanem még a legfelső tanácsokban is nagy arányban képviselteti magát. Az öslakos népek
képviselői szinte teljes mértékben hiányoznak a hadigazdálkodásból, amelynek semmi köze
ahhoz a néphez, annak a népnek a jogai hoz, igényeihez, szükségleteihez, amelyről a köztár-
saság a nevét kapta. Éppen ezek az erők léptek fel és lépnek fel mindenütt nyíltan soviniszta
módon. A volt pártelitben viszont vannak nemzetiségiek. De ezek általában - a V. I. Lenintől
származó elnevezéssel élve - eloroszosodott nem oroszok. Többségük kollaboráns, aki saját
népének tudatát, kultúráját, nyelvét megalázva csinált karriert, aki amiatt szégyenkezik, hogy
hozzájuk tartozik. Őket természetesen szintén kevéssé izgatják az őshonos lakosság gondjai.

A párt- és a hadigazdálkodási elit a szuverenitás gondolatát egészében nem a nemzetiségi
kérdéssel kapcsolatban használta fel, hanem arra, hogy hatalomban maradjon, közel üljön a
húsos fazékhoz, és hogy ott helyben lassítsa az ö személyes boldogu lását veszélyeztető
(akkoriban legalábbis annak látszó) demokratikus átalakulást, és egyúttal újgazdaggá válásá-
ra használta ki a gazdasági reform, a privatizáció hibáit és tökéletlenségét. A volt köztársa-
ságok, köztük a finnugorok területe politikai provincia, amely csaknem érintetlen maradt, a
korábbi uralkodó elit csak színt váltott, amikor ideiglenesen levette a kommunista cégért.
Nekik könnyü volt kidobni a köztársaság nevéből az autonóm szót, miközben sokáig kitartó-
an kötődtek a szovjet és a szocialista meghatározáshoz.

De a paradoxon abban van, hogy az új politikai erők is, köztük a "Demokratikus Orosz-
ország", a "Demokratikus Reformmozgalom" és mások az egyenlösdi pozíciójából léptek
fel, nem vették figyelembe a kislélekszámú népek és nemzeti kisebbségek létfontosságú igé-
nyeit. És gyakorlatilag minden finnugor köztársaságban ezek a szervezetek konfrontálódtak a
demokratikus nemzeti társadalmi szervezetekkel és mozgalrnakkal.

A maguk részéről a nemzeti mozgalmak képviselői is ok nélkül ragadtak meg a nemzeti
lózungoknál, kiszakítva őket a demokrácia egészéből. nem ritkán ok nélkül határolódtak el
az összoroszországi demokratikus mozgalmaktói, a helyi "nacionál-kommunistákkal", nem-
zetiségi kommunistákkal együtt támadtak rájuk, akik néha taktikai okokból játszadoztak a
nemzeti szervezetekkel. Pedig az általános demokratikus és a nemzetiségi mozgalmak együtt
voltak objektíve érdekeltek a kommunista igazgatás, közelebbről a sztálini nemzetiségi poli-
tika következményeinek gyors felszámolásában. A sztálini örökség még élő valóság a finn-
ugor régiókban.

Az 1993 végéig létező legfelső tanácsokban, körzeti tanácsokban a helyzet még aggasz-
tóbb volt: bennük az őshonos népek képviselete még alacsonyabb volt, mint a közigazgatási
egységekben (pl. a Mari Köztársaságban 24%-nyi a 43%-hoz mérten), Az ilyen hatalmi szer-
vek aligha fogadnak el olyan törvényeket, amelyek az őshonos népek jogait, érdekeit véde-
nék. Erről meggyözödhettünk 1992-ben a mari nyelvtörvénytervezet vitája idején, amikor a
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Legfelső Tanács bizottságában a többség bojkottálta a felettébb mérsékelt törvénytervezetet,
amelyben óvatos kísérlet történt a mari nyelv államnyelvvé nyilvánítására.

A helyzet kissé megváltozott azután, hogy megszűntek a legfelső tanácsok, és a különféle
köztársaságokban más-más elnevezéssel új kormányzati szervek jöttek létre.

A finnugor népek társadalmi-politikai önrendelkezése jelentős mértékben deklaratív,
formális jellegű maradt. A finnugor nevű régiók finnugor népességének jog- és érdekvédel-
mére vonatkozó nemes szándékok valóra váltása nehézkes, ha egyáltalán lehetséges. Itt lát-
szik igazán, mennyire nagy szükség van arra a "Törvény az őshonos népek védelméről" címü
oroszországi törvényre, amelynek munkálatai mértéktelenül elhúzódtak. És elkerülhetetlen az
ILO 169. konvenciójának oroszországi ratifikálása is.

A kialakult helyzetből történő kilábalás miként jére különféle javaslatokat ajánlanak. Az
1992 májusában Izsevszkben lezaj lott I. Összoroszországi Finnugor Kongresszuson példáu I
javaslat hangzott el a kétkamarás köztársasági parlamentekröl, amelyeknek egyik háza telje-
sen az őshonos népesség képviselőiből állna, és amelyben mindkét ház vétójoggal rendel-
kezne." Ebben a vonatkozásban az oroszországi finnugor társadalmi mozgalmak képviselői-
nek tanulmányozniuk kellene a skandináv országokban müködő, tehát határokon átnyúló
számi (lapp) parlament tapasztalatait, a kanadai és a grönlandi eszkimó (inuit) képviseleti
szervek létrehozásának tapasztalatait.

Néhány török és kaukázusi néptől (a csecsenektőí és bizonyos fokig a tatároktól) eltérően
a finnugor népek a jövőjüket az Orosz Föderáción belül képzelik el. Ez a történeti feltételek
(lélekszám, földrajzi fekvés, számarány a többséghez mérten stb.) egészének reális számba-
vételének következménye.

Csakhogy az oroszországi vezetésnek - tekintettel az oroszországi nemzeti mozgalmak
túlnyomó többségének kívánságára, hogy Oroszországot mint nagyhatalmat, mint valódi fö-
deratív köztársaságot őrizze meg - a maga részéről meg kell változtatnia nemzetiségi politi-
káját, fel kell hagynia az egyenlősdire törekvéstől, a nagyhatalmi politizálástól, az igazi föde-
ratív állam megteremtésének útjára kell lépnie, akár a konföderáció bizonyos elemeinek eltű-
réséveI is, figyelembe véve minden nép és nemzeti kisebbség szuverén jogát a szabad fejlő-
désre.

7. Az oroszországifinnugor népek nemzeti mozgalmai

Történelmi léptékkel mérve az oroszországi finnugor népek nemzeti mozgalmainak története
rövid és szaggatott. Keletkezésük a 19-20. század fordulóján a patriarchális viszonyok meg-
szűnésének kezdetével, az új társadalmi és nemzeten belüli viszonyok kialakulásához vezető
piacgazdálkodás beindulásával függenek össze. Akkor kezdett kialakulni a nemzeti mozgal-
mak mellett a nemzeti értelmiség is.

Amennyire az inorogyec, nem orosz néptömegeket nemzeti mivoltukban elnyomtak,
nyelvüket és nemzeti kulturális hagyományaikat üldözték, nemzeti tudatukat megvetették,
annyira természetes volt, hogy az első demokratikus nemzeti értelmiség minden erejével a

S4 ,l],OKyMCHThl, npI1H5JT('IC nepnsm BCCpOCCHHCKHM C'bC'3Jl,OM <llHIIHo-yropclulx naponon. VllKCBCK
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nemzeti méltóság és a nemzeti tudat felébresztésére törekedett, védelmezte az anyanyelvet és
a népi kultúrát, hogy megőrizze és megmentse a pusztulástól.

Természetesen nem mindenki, aki értelrniségivé vált, lett egyúttal a nemzeti felszabadító
eszmék támogatója. A kegyetlen birodalmi elnyomás körülményei közepette, amikor sza-
badjára engedték az "inorogyecek" soviniszta üldözését, maga az elnyomás légköre annyira
nyomasztotta az első nemzetiségi értelmiségieket, hogy igyekeztek eltitkolni nemzetiségüket,
szorongtak tőle és féltek miatta. Ilyen körülmények között fontos volt az olyan magányos,
később kisebb csoportot alkotó fiatal értelmiségiek feltűnése, akik kitörtek ebből a megszo-
kott rabszolga-szellemiségből.

A társadalmi-kulturális életbe az első oroszországi demokratikus forradalom fellendülése
idején bekapcsolódó nemzedék nyomdákat alapított, irodalmat, anyanyelvű iskolákat terem-
tett. Képviselői - tanítók és irodalmárok - a szó teljes értelmében a nemzeti mozgalmak te-
vékeny részesei voltak, a nemzeti ébredés előhírnökei.

Bátran, tudatosan vállalták feladatul nemzetük ébresztését. Ennek feltételeként nélkülöz-
hetetlennek tartották, hogy ledobják magukról, nemzeti tudatukról a nemzeti nem-
teljesértékűség és megalázottság béklyóit, amelyet a gyarmatosítók raktak rájuk. Így született
meg a nemzeti demokratikus ideológia mint társadalmi-politikai irányzat és a nemzeti moz-
galom alapja. A felvilágosító demokraták az öntudatra ébredést serkentették, népük nemzeti
kultúrájának fejlesztésére buzdítottak. A mari irodalom atyja, Szergej Csavajn például így
emlékezett: "Az 1905-ös forradalmi esztendő a mari értelmi ség nemzeti tudatát megnövelte.
Ha eddig sokan röstelkedtek, hogy marik, most mari irodalomról, mari könyvről, mari újság-
rói beszéltek".85

A finnugor közegből kikerülő népfelvilágosítók közül többek tevékenységében furcsa
módon keveredett a pravoszláv misszionáriusi és a pogányság ig visszanyúló történeti-
néprajzi ismeretek propagandája. A népfelvilágosítók, akik hivatalos minőségükben anya-
nyelvükön a kereszténységet terjesztették, tudományos ismeretterjesztő munkájukban viszont
a pogány hagyományokat, úgy gondolták, hogy az evangéliumi és a pogány erkölcsi normák,
amelyek lényegében általános emberi normák, meg tudják akadályozni az olyan civilizációs
társadalmi bűnök terjedését, mint az ivászat, a lopás, a nemi szabadosság és a rablógazdál-
kodás a természetben. A történeti mondákra és saját megfigyeléseikre támaszkodva az ilyen
negatív jelenségek terjedését orosz hatással magyarázták.

A nacionalizmus (vagyis a népek megmaradásáért, a népek nyelvéért és kultúrájáért, sza-
bad fejlődéséért folyó nemzeti mozgalom) az oroszországi finnugor népek körében a szá-
zadfordulón, főként az 1905-ös forradalom hatására kezdett kialakulni és formálódni, de
szervezetileg nem tudott kiépülni. A nemzeti mozgalmak inkább kulturális-felvilágosító,
mint társadalmi-politikai jellegűek voltak.

Az 1917-es februári demokratikus forradalom óriási hatással volt a népek nemzeti ébre-
désére. Az önkényuralom megdöntése után a finnugor népek körében is megfigyelhető a
nemzeti mozgalom erőteljes fellendülése. A demokratikus forradalom győzelmének eredmé-
nyeképpen Oroszországban viharos demokratizálódási folyamat indult el, amely a nemzeti-
ségi viszonyokat is áthatotta. A felvilágosító értelmiség aktív társadalmi munkába, széleskö-
rű nemzeti fej lesztési propagandába kezdett, a népi-nemzeti tudat katalizátorává vált. Az

85 llanaHH, C. r.: Oíinoro. MOflJI<ap-OJla 1957. c. 37.
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értelmiség reményt és lehetőséget kapott arra, hogya demokratikus társadalomként megújuló
Oroszország építése során megvalósítsa saját demokratikus elképzeléseit és a saját népe tár-
sadalmi-kulturális újjászületésére irányuló törekvéseit.

Ebben támogatóra lelt az alsó néposztályok tömegeiben, s ez a népek ébredésének kez-
deteiről tanúskodik. A nemzeti mozgalmak szervezettek voltak. Az egyes népek saját szerve-
zetein, társaságain túl regionális egyesülések keletkeztek, ami viszont azt bizonyítja, hogy
közösek voltak a feladatok és azonosak a megoldási módok. Például Kazanyban megalakult
"A Volga-vidék Kis Népeinek Társasága", amelyben a mari, az udmurt, a mordvin és a csu-
vas szervezetek fogtak össze. 1917 májusában volt ennek az egyesülésnek az első kongresz-
szusa. A küldöttek előadásaikban és hozzászólásaikban és a kongresszus határozatai ban kö-
vetelték, hogy a nyelv, a kultúra, egészében véve a hagyományos nemzeti szellemi élet meg-
újításának, a nemzeti iskolahálózat bővítésének feltételeit teremtsék meg, készítsenek terve-
ket. Napirenden szerepelt még a helyi önrendelkezés kérdése is. Jellemző, hogya föderatív
köztársaság és következményeképpen a külön nemzeti államok megtererntéséről szóló ja-
vaslatot nem támogattak."

Ily módon a nemzeti eszme a keleti finnugor népek között még az aktív, művelt vezető
réteg körében sem merült fel 1917-ben, eltérően a tatároktól és a baskíroktól, akik viszont
eljutottak a területi autonómia követeléséig, egyenesen a területi "szeparatizmusig". A finn-
ugor nemzeti mozgalmak programjai és célkitűzései csak a kulturális nemzeti autonómiára
korlátozódtak.

Az októberi fordulat után a nemzeti mozgalmakat a bolsevikok osztályharcos alapon tu-
datosan szétverték. A finn ugor népek szervezeteit, amelyeket a kispolgári-dernokratikus ér-
telmiség teremtett meg, szétkergették, kommunista nemzetiségi szekciókat és komisszáriátu-
sokat hoztak létre a helyi pártszervezetekben (OKP/b) és a helyi közigazgatási intézmények-
ben (szovjetekben), ezeknek megfelelő [tehát mari, udmurt stb.] részlegeket pedig a nemzeti-
ségi ügyi népbiztosságon. Ezek közreműködésével szervezték meg az autonóm területeket,
amelyeket később autonóm köztársaságokra kereszteltek.

A demokrata nemzetiségiek közül sokan, akik a politikai életben való részvételtől ide-
genkedve vagy belső emigrációra kényszerítve éltek, 1917-ben reflektorfénybe kerültek és a
20-as években nagy kulturális-felvilágosító munkát végeztek saját népük, nyelvük, nemzeti
kultúrájuk fejlesztése, a műveltség anyanyelven terjesztése, a nemzetiségi káderképzés érde-
kében. Ez akkor lehetséges volt nemzeti mozgalmak és társaságok alakítása nélkül is. A bol-
sevik rendszer akkor nem akadályozta a kultúrmunkát. A szovjethatalom akkor folytatta az
Ilminszkij-módszer haladó hagyományait, igyekezett oldalára állítani a nemzetiségi értelmi-
séget, a népek anyanyelve a hatalmuk megszilárdítását, a nem orosz tömegek körében a
szovjet ideológia meggyökereztetését szolgálta. Ezekkel a lehetőségekkel éltek a nemzetiségi
értelmiségiek.

A 30-as években az egész nemzetiségi-kulturális és nyelvi építkezést mint "nacionaliz-
must" éltékelték (a szovjet társadalmi-politikai gyakorlatban ennek a szónak kizárólag nega-
tív értelme volt, állandó szókapcsolatban a burzsoá szóval) és a nemzeti érzelmű értelmiség
áldozatul esett a repressziónak. Semmiféle nemzeti mozgalomról az elkövetkező fél évszá-
zadban szó sem lehetett. A nacionalizmus szó elborzasztó rémmé vált.

86 vl3DecTIHI Cbe3J1.a MeJlKI1X lIapOilHOCTeH Iloaonxi,n. Kaaaiu, 1917.
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Az ilyenfajta mérgezés eredményeként a mi népeink nemzeti önérzetét elnyomták. Ez azt
jelenti, hogy a nemzeti mozgalmak lehetetlenné váltak nemcsak a szocialista társadalom jogi
normái szerint, hanem belső pszichológiai okok miatt is. A megszilárduló finnugor köztársa-
ságok vezetőinek új nemzedéke gondosan ügyelt arra, hogy ezen népek körében ne üsse fel a
fejét a "nacionalizmus".

A peresztrojka kezdetével, a totalitárius szovjet rendszer összeomlása után a finnugorok-
nak, miként Oroszország más népeinek a körében is a nemzeti gondolat megelevenedését
tapasztalhattuk, kezdtek kialakulni a nemzeti mozgalmak. A finnugor köztársaságokban és
régiókban a 80-as évek végén a nemzeti érzelmű humánértelmiség nem nagy csoportja a
nemzeti mozgalmak kezdeményezőjeként lépett fel. Ezek általában fiatal írók, újságírók,
tudósok voltak. Lelkesítette őket a függetlenségéért harcoló rokon észt nép példája, közel állt
hozzájuk az Észt Nemzeti Front tevékenysége.

A lelkes fiatalokat egyesítette a saját népük jövőjéért érzett aggodalom. Csatlakoztak
hozzájuk néhányan a középkorúak közül is. Sok neves, rangos kulturális személyiség kívül-
állóként szemlélte az eseményeket, mások pedig felléptek a .macionalisztikus" tendenciák
ellen, és azzal fenyegetöztek, hogy létrehozzák [a rendszerhű] .Jnterfrontot".

EI kell ismerni, hogya megmutatkozni kezdő nemzeti egyesületek programtervezetei,
célkitűzései összhangban voltak az SZKP KB "A párt nemzetiségi politikája a mai viszonyok
közepette" című, saját plénumának szánt, széles körben reklámozott platformjával. Akkor
még élt az a naiv hit, hogy a nemzet fejlődésének legfájóbb problémáit meg lehet oldani a
szocialista nemzetiségi politika keretei között. Ezért a nemzeti mozgalmak kezdeményezői
ennek a fogalmaival, marxista-leninista kategóriákkal és formulákkal operáltak. De a kiala-
kult helyzet értékelésében a saját népüket illetően messzebbre jutottak el, mint ahogyan ezt a
pártszervek tervezték és megengedték.

A nemzeti mozgalmak indulásakor a kezdeményezők és az ideológusok kiáltottak riadót
a saját népük etnikai állapotát illetően. Ez nem tudott mást, mint negatív reakciókat kiváltani
a köztársasági SZKP-szervekben. Vagyis más volt az ő helyzetértékelésük: "egészében min-
den rendben van" ... csak "ki kell javítani", "több figyelmet fordítani" ... - elsősorban ter-
mészetesen a munkások internacionalista nevelésére.

Ilyen értékpozícióból indulva ki az SZKP területi bizottságaiban összeállították "A nem-
zetiségek közötti viszonyok tökéletesítésének programját". És ebben a nemzeti értelmiség
képviselői hirtelenjében kissé más értékelést kezdtek adni, máshova került a hangsúly, a
szótárukban megjelent az újjászületés szó, amelyet különösen kedvezőtlenül fogadott a pált-
vezetés. Hiszen világos: egy nép újjászületését feladatként meghatározni már önmagában
megkérdőjelezése a nemzetiségi politika eredményeinek. Ezért a pártbizottságok úgy látták:
megjelent a szovjet módra értelmezett nacionalizmus, és kezdték ellenezni nemzeti szerve-
zetek és mozgalmak alapítását. A maga módján ez az el nem ismerés oda vezetett, hogya
nemzeti mozgalmak egyből megkapták a "nem-formális" (nem hivatalos) minősítést. De
akárhogy is volt, 1989-90-ben gyakorlatilag Oroszország minden népénél működni kezdtek
a nemzeti szervezetek.

1988 októberében nagyjelentőségű tudományos-gyakorlati konferenciára került sor
"Vepszék: a gazdaság és a kultúra fejlődése" címmel, és megalakult a "A vepsze kultúra tár-
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sasága"." 1989 októberében Szaranszkban lezajlott a Masztorava - "Szülőföld-anya" nevű
társaság alapító ülése, elfogadták a programját, amelynek a mordvin nép nernzeti-kulturális
újjászületése a lényege. A társaság első kongresszusa 1990 augusztusában volt."

1989 decemberében az összoroszországi műemlékvédelmi társaság mari részlegének, a
szovjet kulturális alapítvány mari részlegének és a Memorial nevű társaságnak együttes ülé-
sén létrehozták a mari nemzeti mozgalom szervező bizottságát; 1990 áprilisában lezajlott a
Mari Usem (Mari szövetség) nevű nemzeti mozgalom alapító kongresszusa, elfogadták az
alapszabályt." 1990 decemberében jött létre az udrnurt kulturális társaság, a Komi ASzSzK-
ban megalakult a .Korni kotir" nevű komi kulturális felvilágosító társaság. Ekkortájt alapí-
tották a hantik, a manysik és a nyenyecek szervezetét a maga jellemző nevével - "Jugra
[Jugria] megmentése", továbbá a lappok (számik) kulturális társaságát, az ingermanlandi
finnekét .Jngerrnanlandi [vagy finnül: Inkeri] finn szövetség" névvel.f"

A nacionalizmus szovjet hagyományként fennmaradt élesen negatív értelmezésének és az
emlékezetes 30-as éveknek köszönhetően mindenki elhatárolódott ettől a szótól, felesküdött
az internacionalizmusra és a "szocializmus megújítására". A szervezetek alapszabályaiban és
más dokumentumaiban arról tettek említést, hogy vissza kell térni a lenini nemzetiségi politi-
kához.

Jellemző a Masztorava nevű mordvin nemzeti mozgalom programjának szövege: "a
Masztorava elutasítja a más népek képviselőivel szemben megmutatkozó tiszteletlenséget (a
tisztelet hiányát) és a nemzetiségi izgatást. Ugyanakkor elismeri, hogy a saját nép, nyelv,
kultúra iránt érzett szeretet általános természetes emberi érzés. A nemzeti érzés a patriotiz-
mus fontos eleme és dialektikus egységben van az lntemacionalizmussal."'"

Fontos momentum, hogy a kérdéses köztársaság felelős az egész etnosz kulturális-nyelvi
állapotáért, bárhol is éljenek a tagjai - a kérdéses népről elnevezett köztársaságban vagy
diaszpórában. Minden szervezet dokumentumaiban feladatként szerepel az anyanyelv - a
társadalmi életből, a hivatalokból és a levelezésből teljességgel kiszorított anyanyelv - státu-
sának megszilárdítása. Mindenütt feladatul tűzték ki a nyelvkérdés rendezését: a köztársa-
ságban a nemzeti nyelv legyen az orosz mellett államnyelv (a köztársaság határain túl hiva-
talos nyelv). A kétnyelvűség kedvező oldalainak elismerése mellett a nemzeti aktivisták a
kölcsönös (nemzeti-orosz és az orosz-nemzeti) kétnyelvűség kérdését is felvetették. Vagyis,
hogy ne csak a marik, a karélok és mások tudjanak oroszul (ez az élet reális követelrnénye),
hanem hogy az oroszok, akik közöttük élnek, együtt dolgoznak velük, tudják az ö nyelvüket
is. A Masztorava dokumentumaiban ez általános kívánságként szerepel. A Mari Usem azt
javasolta a Legfelső Tanácsnak, hogy állítson össze és fogadjon el olyan foglalkozásjegyze-
ket, amely foglalkozások müvelőinek a mari nyelvet is ismerniük kell. Ez részben teljesült is
- a köztársaság elnökének esetében, akitől a Mari Köztársaság alkotmánya értelmében meg
kell követelni az állam mindkét nyelvének ismeretét.

87 Flpofinevt.i HCTOpHH H xyrn.rypt.r aenccxoii HapolU·IOCTH. DCTp03aBollcK 1989.

88 IOpYCJlKOB, K. H.: Macropana. OCIIOBHblCTCIIIlCHUHHpa313HTHlI. 3THorpa<llHLlcCKOC 0603pCHHC
1994. NQ 1.

89 CaIlyKOI3, K. H.: Mapnüuu: npournoe, nacrosuiee II őynyuree. l1oll1Kap-Ona 1992.
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1989-ben újjászületett az 1937-ben megsemmisített vepsze írásbeliség, intézkedéseket
foganatosítottak, hogy az ország legnagyobb írásbeliség nélküli népének, a karélnak írásbeli-
séget kell teremteni.

A finnugor nemzeti mozgalmak, társaságok kezdetben mint kulturális-felvilágosító szer-
vezetek jöttek létre, és ebben a minőségükben határozottan pozitíveredményeket tudnak
felmutatni. Legutóbbi kongresszusaik némi változtatásokat tettek az alapszabályaikban. Ez a
politika irányába mutat, és sajnos, szűkíti tevékenységi körüket. Erre első sorban a
pártnomenklatúra részéről megnyilvánuló ellenállás és húzódozás vitte rá őket. Ezen az ala-
pon látszik lehetségesnek a közeledésük az össz-oroszországi demokratikus szervezetek he-
lyi részlegeihez, amelyek éppen ekkortájt jöttek létre. Az első időben ez még a "demokraták"
és a "nacionalisták" néha közös tömeggyűlésein meg is valósuit, és egyenlő mértékben kel-
tett ingerültséget az akkori vezetők körében, hiszen ezek a rendezvények az SZKP túlereje
elleni harc zászlaja alatt folytak.

A finnugor népek mozgalma a nemzeti újjászületésért bonyolult és mondhatjuk, fájdal-
mas utat jár be.

Nem kicsi a jelentősége ebben annak a ténynek, hogy a mozgalmak tevékenységének
kezdete egybeesett a köztársaságok szuverenitásának kinyilvánításával. Ez viszont, eltérően
mondjuk Tatársztántól vagy Csecsenföldtől a finnugor köztársaságokban nem az őslakos
népek érdekében ment végbe. Csak a hatalom megőrzésére és további kézben tartására hasz-
nálta ki a helyi uralkodó elit (soraiban az őslakosság képviselőivel is, akik leginkább propa-
ganda- és pártcélokból voltak jelen, s leginkább az "internacionalista-kollaboránsok" közül
kerültek ki).

A finnugor nemzeti mozgalmakat kezdettől fogva éles ellenszenvvel fogadta a helyi orosz
lakosság, amely pedig, miként tudjuk, a finnugor régiókban a többséget alkotja. A helybeli
őslakosság érdekeit megfogalmazó nemzeti mozgalmak ellensúlyozására a köztársaságok
egész sorában jellemzően Rusz [az első keleti szláv államalakulat neve] nevű, és az észtor-
szági Interfronthoz hasonló mozgalmat indítottak útjára, kibontakozott a harc a
.nacicnalistak" ellen. Eltekintettek attól, hogya finnugorok nemzeti mozgalma, ellentétben
például a tatárokétól vagy a csecsenekétől, ezen népek jövőjét az Orosz Föderáción belül
látja biztosítottnak.

Sehol sem kapott támogatást a finnugor mozgalom az oroszországi demokrata szerveze-
tektől. Ez utóbbiak helyi szervezetei, amelyekben elsősorban oroszok (vagy orosz nyelvűek)
képviseltetik magukat, mindenhol összeütközésbe kerültek a "nacionalistákkal". A Mari
Köztársaságban a Demokratikus Oroszország helyi szervezetének "A demokrata hangja"
címü újságja a Mari Usemet mint nacionalistát ítélte el, és azzal fenyegetőzött, hogy létre-
hozza az ínterfrontot." Udmurtiában a "demokratikus" sajtó oroszul kampányt indított a
nemzeti mozgalom, a nemzeti mozgalom ideológusainak és aktivistáinak diszkreditálása
céljából. Ez többek között egy gúnyirat publikálásában mutatkozott meg, amelyben a nem-
zeti mozgalom képviselőit felismerhetően karikatúrákban mutatták be.93

9" ..
- íOJlOC ,ll,eMOKpaTa. Houncap-Ona. 1993 anrycr.

93 <t>l1l1l1o-yropcKI1C napozu-r 11Poecan. TaJlJII1HH 1994.
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Különösen Mordoviában vált élessé és szemléletessé az ellentmondásos helyzet." Ennek
megvolt a komoly alapja is. 1990 őszén a szuverenitás vitája idején a Masztorava kidolgozta
nyilatkozattervezetét. A "demokraták" elkezdték a helyzet elmérgesítését: a szervezetet naci-
onalizmussal és szeparatizmussal vádolták. Ezek az események a Masztoravát annak a pált-
nomenklatúrának a karjaiba lökték, amely még nem is olyan régen a szervezet tevékenységé-
nek megkezdését és hivatalos bejegyzését akadályozta. A nomenklatúrához tartozó Legfelső
Tanács az Orosz Föderáció SZKP mordoviai bizottságának javaslatára, hogy demokratának
látszódjék, elfogadta a .Deklaráció a köztársaság státusáról" című dokumentumot, amely
tartaImát tekintve alig különbözik a más köztársaságok által elfogadott szuverenitásnyilatko-
zatoktóI. És a szuverenitás még ki sem volt hirdetve, de az autonóm szó már hiányzott a
köztársaság nevéből.

1991 decembere, az elnökválasztás határkő volt a szembenállás történetében. A Mor-
dovia elnökévé választott V. Guszljannyikov kijelentette, hogy a mord vin nép nemzeti szük-
ségletei nem érdeklik, kinyilvánította, hogy nem óhajt tudni a mordvinok nyelvén, kinevezett
oktatási miniszterré egy olyan "demokratát", aki a Masztorava képviselőinek a nemzetiségi
iskola problémáival kapcsolatosan kijelentette: "Ti - kihaló nép vagytok. Tünjetek el a törté-
nelem színpadáról hang nélkül, csöndben, ne zavarjátok a többieket."

Ezért sok vonatkozásban megalapozottak voltak a mordvin sajtóban a "demokratáknak"
címzett szemrehányások, miszerint az oroszosító hagyományokat ápolják. Ezt a reakciós
Legfelső Tanács kihasználta. Mordoviában az egész vezetőséget leváltotta, amit a nemzeti
mozgalom helyeselt.

Csakhogy a nemzeti mozgalom és a hatalmat az új választások után is megtartó neokom-
munista nomenklatúra házassága nem sikerült. Mordovia új köztársasági vezetése kezdetben
nem élvezte Moszkva támogatását, és hogy ezt megkapja, késznek mutatkozott bármire, el-
sősorban arra, hogy elhatárolódjék a "nacionalistáktól". A Mordvin Köztársaság Államtan-
ácsának elnöke, Ny. I. Merkuskin (a volt SzKP KB mordoviai másodtitkára) egyik felszóla-
lásában határozottan kijelentette: "Legnagyobb sajnálatunkra, vannak olyanok is, akik önös
érdekből játsszák ki a nemzeti kártyát, Ezt meg fogjuk akadályozni.?" Nem sokkal ez után a
Mordovia círnü újságban lelkes riport jelent meg a "Birodalom" (Ilepacaea) nevű helyi szer-
vezet alapító kongresszusáról, az "Oroszország utolsó reménységének" titulált A. Ruckojnak
a köztársaságba érkezéséről, és idézték a kijelentését, miszerint "Oroszország mindenek előtt
az orosz nép állarna"."

Saját "nacionalistáiknak" a megbélyegzésévei és javaslataik elvetésével - csakhogy
"internacionalistáknak" lássák őket - a többi finnugor köztársaság vezetői is hasonlóképpen
éltek.

Ilyeténképpen a nemzeti újjászületést szorgalmazó nemzeti szervezetek ellensúlyozása
nemcsak a helyi oroszság, hanem a saját nemzetiségi elit részéről is megtörtént. A külső el-
lenhatás kiegészítéseként jelent meg a belső is. Íme, az oroszországi finnugor népek nemzeti
tudatának alacsony szint je. A nemzeti mozgalmak aktivistáinak, az etnikai újjászületés har-
cosainak szembe kellett nézni azzal, hogy törekvésük a nemzetiségi jogok védelmére vagy

94 EOp'leHKOD, K. H. im. 18.
95 MOp.uOBJU1 1995.20 MaII.

% MOPAODWI 1995. 28 anpenn.
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legalább a nemzeti érdekek nyilvános megvitatására csak a humánértelmiség töredékének
fontos.

A nemzeti mozgalmak, szervezetek társadalmi bázisa túlságosan szűknek bizonyult. Az
aktivisták erőfeszítései, hogy kiszélesítsék, hogy a nemzeti mozgalomba az emberek széle-
sebb körét vonják be, hogy a nemzeti öntudat szintjét megemeljék - nem bizonyultak nagyon
hatékonynak. A finnugor lakosság nagy része olyan maradt, mint volt: erkölcsileg, lélektani-
lag eltiport, amely fél szót emelni saját maga védelmére, jogai védelmére. Az etnikai ébredés
néhány megnyilvánulása a finnugor régiókban éles ellenreakciót váltott ki a közvéleményt
formáló helyi orosznyelvű tömegtájékoztatásban, és nemcsak az orosz többség, hanem az
"eloroszosodott inorogyecek" részéről is.

Csaknem 100 évelteltévei a nemzeti értelmiség új nemzedéke lényegében ugyanazokkal
a problémákkal néz farkasszemet, amelyekkel a múlt század végén az oroszországi finnugor
népek első felvilágosítói: a nemzeti megújhodáshoz elsősorban arra van szükség, hogy kiöl-
jék a nemzeti tudatból, a tömegek lelkéből a nemzeti nem-teljesértékűség, a megfélemlített-
ség, a másodrendűség komplexusát. Ezt a feladatot teljesíteni - tekintetbe véve mind a mai
külső feltételeket, mind pedig az etnoszok belső állapotát - a mai nemzeti mozgalmak akti-
vistáinak összehasonlíthatatlanul nehezebb, mint az első nemzedéknek volt. Különösen ke-
véssé reményt keltő az a körülmény, hogy az ifjúság részvétele a nemzeti szervezetek tevé-
kenységében jelentéktelen.

Továbbá, a nemzeti mozgalmakon belül, még mielőtt megerősödtek volna, végbement a
rétegződés, amely aztán szakadáshoz vezetett. Ezt egyrészt a nemzetiségellenes erők, más-
részt pedig az adott nemzetből kikerülö neokommunista funkcionáriusok provokálták ki.

A Mari Köztársaságban a Mari Usemből kivált egy kisebb csoport, a Kugezse mlangye
"Az ősök földje", amely magát társadalmi-politikai szervezetnek nyilvánította, majd Usem
"Szövetség" néven pár tucatnyi ember nemzeti pártjává alakult.

Udmurtiában néhány politikailag radikális ember az Udmurt Kenes nevű udmurt kulturá-
lis társasággal szemben létrehozta a Nemzeti Pártot.

A Komi Köztársaságban hasonlóan alakult a helyzet. A nemzeti radikálisok, akik a komi
nép kongresszusán választott "A Komi Nép Újjászületésének Bizottságát" a nép jogaiért
folytatott harcban tanúsított határozatlansággal és következetlenséggel vádolták, kiváltak
ebből a szervezetből és pártot alapítottak "Mi védjük meg magunkat" néven.

Mordoviában a szakadás a szubetnoszok szerint ment vége. A mord vin etnosz két része, a
moksa és az erza azt a nézetet kezdte hangoztatni, hogy ők nem egy nép részei, hanem két
önálló népről van szó, és önálló szervezeteket kezdtek létrehozni.

Ezek az események a nemzeti eszme széleskörű elterjedésének lehetőségét aláásták, a
nemzeti mozgalmaknak a nép életére hatását lehetetlenné tették. A mozgalmak szűk társa-
dalmi bázisát és a nemzeti tudat alacsony szintjét akár tekintetbe vesszük, akár nem, egy
biztos, gyöngítették a finnugor népek újjászületésének folyamatát. Az értelmiségnek az a
része, amelyik kezdetben, az elején kapcsolódott be a mozgalomba, csalódott. Ezek az embe-
rek fel ismerték azt az igazságot, hogy az oroszországi viszonyok közepette, amikor a demok-
rácia egyszerűen csak a többség hatalmát jelenti, a kislélekszámú népek nemzeti problémái-
nak megoldása aligha lehetséges. Sokakat megijesztett a csecsenföldi véres leszámolás is.

Ily módon, az oroszországi finnugorok körében a nemzeti mozgalom eszméi meghatáro-
zott fejlődésen mentek keresztül. A megvalósításukért folyó társadalmi mozgalom nagy ne-
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hézségekkel küzd. A 80-as, 90-es évek határán tapasztalt jelentékeny hullámhegy után hul-
lámvölgyben, sőt válságban van.

Párhuzamosan a nemzeti szervezetek megalakulásával kibontakozott a finnugor közösség
és szolidaritás mozgalma. 1989 májusában a Mari ASzSzK Írószövetségének kezdeményezé-
sére Joskar-Olában sor került az 1. Nemzetközi Finnugor Írótalálkozóra. Miként várható volt,
elsősorban és főképpen az oroszországi finnugor népek kritikus kulturális-nyelvi helyzetéről
és nemzeti újjászületésük problémáiról volt szó. Széles kulturális információcsere alapjait
vetették meg. Később, 1991-ben a finnországi Espoo városában, 1993-ban Magyarországon,
Egerben hasonló eseményre került sor, és mindenütt folytatódott nem is annyira az irodalmi,
mint inkább az általános kulturális és nyelvi helyzet megvitatása. Fő jelentősége ezeknek az
eseményeknek abban foglalható össze, hogy megfogalmazódott, a humánértelmiség milyen
főbb formákban veheti ki részét a nemzeti öntudat ébresztésében.

1990 októberében joskar-olai székhellyel állami és társadalmi szervezetek létrehozták a
.Finnugor Kultúrafejlesztő Alapítványt". Létrejöttétől fogva - az alapító okirat szellemében
- hangsúlyozta a széleskörű kulturális-oktatási feladatokra irányultságát, deklarálta, hogy
független a politikai szervektől és mozgalmaktóI. Az alapítvány kezdeményezésére 1990-től
kezdve folklórfesztiválokat, televíziós programokat, a finnugor népek etnokulturális problé-
máinak szentelt tudományos konferenciákat kezdtek rendezni, jelentős társadalmi visszhanggal.

Az etnikai újjászületés problematikus helyzetének megismertetésében nagy jelentőségű
volt az ismert manysi költő és közéleti személyiség, Juvan Sesztalov újságjának, a "Fehér
daru"-nak (6eJIb1M»cypasm.) és folyóiratának, a "Sztyerh"-nek a beindítása Pétervárott.

1994-ben Joskar-Olában megkezdődött az 1993-ban alapított Finnugor Tudományos
Központ már említett folyóiratának (Finno-ugrovegyenyije) a kiadása.

Mint föntebb megállapítottuk, az egyes népek nemzeti mozgalma, amely a tevékenységét
mint kulturális szerveződés kezdte meg, lassanként átpolitizálódott. Ugyanígy járt a finnugor
egység mozgalma: a kulturális felvilágosítástói eljutott a népek újjászületésének sokkal szé-
lesebb körű társadalmi-politikai problematikájához.

A nemzeti-társadalmi mozgalmak és szervezetek képviselői 1992 februárjában Sziktiv-
kárban összegyűltek és megalapították az "Oroszországi Finnugor Népek Egyesületet"
(AcCOl\Hal\1151<pHHHo-yropcKHxaaponos). Az ott felállított szervező bizottság előkészítette
és 1992 májusában Izsevszkben lebonyolította az I. Összoroszországi Finnugor Kongresz-
szust.

A megvitatott kérdések közül kettő volt elvi jelentőségű: 1. a finnugor népek fej lődésé-
nek jelenlegi helyzete és a legfontosabb feladatok, és 2. a finnugor népek szuverén jogainak
érvényesítése az új föderatív rendszerben. Az első kérdés megvitatására egészében inkább az
érzelmek nyomták rá bélyegüket: a különféle népek képviselői izgalommal és fájdalommal
beszéltek népük társadalmi-gazdasági szegénységéről, ökológiai helyzetéről, a nemzeti nyelv
és kultúra fejlesztésének korlátozott lehetőségeiről. A második kérdés vitája inkább gyakor-
lati-politikai jellegű volt, és az itt elfogadott dokumentum is ilyen lett. A záródokumentum-
ban konstatálták, hogyafinnugor népek körében kialakult aggasztó társadalmi-politika hely-
zet "nem tükröződik ezeknek a népeknek a részvételében a felső törvényalkotó és végrehajtó
szerveikben", gyakorlatilag lehetetlen olyan határozatok elfogadtatása, amelyek az ő érde-
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keiknek felelnének meg. Külön veszélyt jelent az, hogya létező, de gyakorlatilag formális
államiság meglétére hivatkozva ezeknek a népeknek a szuverén jogait megsértik.t''"

Fontos lépés volt a konszolidálódás irányában, hogy az összoroszországi finnugor kong-
resszus jóváhagyta, véglegesítette az egyesület alapítását, amelynek egyik fő célja az, hogy
"a finnugoroknak a túlélésért, újjászületésért, továbbfejlődésért folyó harcát koordinálja, az
erőfeszítéseket konszolidálja; előnyös feltételeket biztosítson a finnugor régiók szociális-
gazdasági, kulturális, információs szempontból egyenlő szintre fejlödéséhez"."

Meg kell jegyezni, hogy miként a finnugor népek nemzeti kongresszusai, az össz-
oroszországi kongresszus sem állított fel olyan szerveket, amelyek párhuzamosan működné-
nek az állami struktúrákkal. De még ezzel a mérsékelt megnyilvánulásukkal is kiváltották a
hatalmat képviselő erők rosszallását. Világos példája ennek, többek között, a Mari EI Köz-
társaság parlamenti képviselőcsoportjának nyilatkozata, amely szerint a mari nép kongresz-
szusának dokumentumait "soviniszta ellenségeskedés hatotta át".

A következő hatalmas lépés a finnugor közösség konszolidációjában az 1. Finnugor Vi-
lágkongresszus volt 1992 decemberében Sziktivkárban. "A finnugor világ: realitás és pers-
pektívák" - ez volt a jelmondat. Közvetlenül a kongresszus megnyitása előtt, mintegy tudo-
mányos megalapozásául a kongresszusnak, lezajlott egy kerekasztal-konferencia .Etno-
politikai helyzet a finnugor régiókban" címmel.

Az Oroszországi Finnugor Népek Egyesülete és a finnugor világkongresszust képviselő
állandó Konzultatív Bizottság együttes erővel az említett fórumok óta jelentős munkát vég-
zett a rokon népek újjászületése érdekében. 1995. július 29-30-án Kudimkarban, a Komi-
permják Autonóm Körzet központjában lezajlott a II. Összoroszországi Finnugor Kongresz-
szus, amely összegezte az 1. kongresszus óta addig eltelt három év tevékenységét és kijelölte
az új feladatokat. A finnugor közösség további konszolidációjának jelentős eseménye volt a
II. Finnugor Világkongresszus, amely Budapesten zajlott le 1996 augusztusában, amikor a
magyarok a honfoglalásuk 1100. esztendejét ünnepelték.

Összefoglalás

Ily módon az oroszországi finnugor népek mai helyzetét az határozza meg, hogy Oroszor-
szágban a nemzetiségi kérdésnek nagy a társadalmi-politikai jelentősége. Kiéleződése egé-
szében véve a mai körülmények objektív következménye, és a közeljövőben csak tovább
éleződik. Maga a soknemzetűség egy ilyen hatalmas államban eleve felettébb ellentmondá-
sos, és az általánosságban bizonytalan politikai helyzet további negatív hatással van rá. Oe a
nemzetiségek közötti problémákat még inkább az ország vezetésének végig nem gondolt
nemzetiségi politikája élezi ki.

Oroszország kislélekszámú nemzetiségeinek és etnikai csoportjainak, köztük a finnugor
népeknek a történelmi útja bonyolult volt, és a mai helyzetük is igen ellentmondásos és ag-
gasztó. Többségüknél az etnikum elvesztésének visszafordíthatatlan folyamata zajlik. A
helyzet annyira kiéleződött, hogy az észt tudósok kiadták "Az orosz birodalom etnoszainak

97 .lI.oKyMeHTbl, npmorrue nepauv Bcepoccaiicxav C"be3,lJ.OMcpHHHo-yropcKHX HapO,lJ.OB.
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vo ros könyvét" [Kpacaas KHHra 3THOCOBpOCCHI1cKOHHMnepHI1], amelybe bekerült az
oroszországi finnugor népek többsége és gyakorlatilag minden északi és szibériai nép, köz-
tük a szamojédok, tehát a kolai számik (Iappok), a karélok, a vepszék, az ingermanlandi fin-
nek, az izsórok, a vótok, a han tik, a manysik, a nyenyecek, az enyecek, a nganaszanok, a
szölkupok."

Különösképpen tragikus azoknak a kislélekszámú népeknek a sorsa, amelyeknél már le-
zajlott a belső összeroppanás, elvesztették immunitásukat az idegen szavak, az idegen kultu-
rális értékek expanziójával szemben. A teljes asszimiláció, az etnikai eltűnés határára jutot-
tak. Egyébként nem csak ők, de még a hétszázezres udmurtok és marik, a milliós mordvinok
is ezen a határon állnak. Az életben maradásnak nemcsak a szétszóródva élők esetében, de a
róluk elnevezett köztársaságokban és körzetekben is reális problémái és akadályai vannak.
Az oroszországi vezető szervek által formálisan elfogadott határozatokat, állásfoglalásokat.
utasításokat, amelyek többek között az északi kis népekre vonatkoznak, nem hajtják végre.

A népek jövőjeért érzett aggodalom hozta létre a demokratikus társadalmi mozgalmakat,
a kulturális-felvilágosító szervezeteket, a finnugor kulturális alapítványt, a nemzetközi finn-
ugor írószövetséget stb. Ezeknek a tevékenysége élteti azt a reményt, hogy nincs még minden
veszve, hogy még sikerül megállítani a nemzeti kultúrák "alámosását", és megakadályozni
régi népek nyelvének eltűnését.

Hinni és remélni akarjuk, hogyafinnugor és a szamojéd népek, miként más kislélekszá-
mú népek és nemzeti kisebbségek, találnak még magukban életerőt az újjászületéshez, és
akadnak külső erők a támogatásukra. Ebben nagy, egyre nagyobb szerepet kell játszania a
finnugor közösség nemzetközi mozgalmának és a szolidaritásnak. És a megújuló Európa, a
megújuló civilizált világ fejlődni fog, anélkül, hogy eltűnne a Föld színéről akár egyetlen nép
is, legyen bár a legkisebb.

Kszenofont Nyikanorovics Szanukov

(Fordította: Szíj Enikő)

99 Margus Kolga - Igor Tőnurist - Lembit Vaba - Jüri Viikberg: Vene impeeriumi rahvaste
Punane Raamat. Tallinn 1993.
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Magyarország rövid történelmi kronológiája

Kr. e. 1000-500 Az egymást követő szárazabb és nedvesebb éghajlati periódusok ketté-
választják a Nyugat-Szibériában élő ugor népességet. Az északabbra élő
közösségeknél - az obi-ugorok elődeinél - az erdei életmód (halászat,
vadászat, gyűjtögetés) válik uralkodóvá, míg a délebben élő csoportok -
a magyarok elődei - nomád állattenyésztők lesznek.

680 körül A sztyeppövezetben lassan nyugat felé mozgó magyarság a kazár biro-
dalom fennhatósága alá kerül. A török népekkel való együttélés hatására
fejlődött az ösmagyarság gazdálkodása (ekés földművelés, szőlötermesz-
tés megismerése), és társadalmi berendezkedése is (törzsi rendszer, kazár
típusú kettős fejedelemség).

895 A honfoglalás. A magyarok hadereje bizánci szövetségben a dunai bolgá-
rok ellen hadakozott. Ezt kihasználva a besenyők rátámadtak a magyarok
szállásterületeire. A magyarok számára csak a nyugat felé menekülés ma-
radt, a betelepülés a Kárpát medencébe.

899-970 A kalandozások kora. A Kárpát-medencei magyarság az Európa nyugati
részében ismeretlen sztyeppi lovasnomád harcmodort alkalmazva rabló
hadjáratokat vezetett Európa több országába. A hadjáratoknak a 955-ös
augsburgi vereség vetett véget.

972 Géza, a magyarok fejedelme keresztény papokat kér Ottó német-római
császártól. A keresztény terítés kezdete Magyarországon.

997-1038 I. (Szent) István uralkodása. Szent István a magyar állam megteremtője.
A pápától kapott koronával az 1000-1001. évek fordulóján koronázták
királlyá. Uralkodása alatt megkezdődött az egyházi és világi hatalmi
struktúrák (megyerendszer, püspökségek) kialakítása. Szent István neve
alatt két törvénykönyv maradt fenn. A törvények az új intézmények: a
királyság és a keresztény egyház védelmét szolgálták.

1222 1. András király kiadja az AranybulIának nevezett kiváltságlevelet. Ez az
oklevél a királyi és föúri hatalmaskodásokkal szemben a középrétegek
jogait erősíti.

1241-1242 A "tatárjárás". A mongol birodalom nyugati terjeszkedése során Batu kán
seregei 1241-ben megtámadták Magyarországot. lY. Béla király az Adriai-
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1375

1456

1458-1490

1514

1526

1541

1686

1703-1711

1723
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Klima Lászlo

tengeren lévő Trau szigetére menekülve élte túl a támadást. A királya
mongolok kivonulása után várépítésekbe kezdett az országban, hogy el
tudja hárítani a következő támadást.

Ez a kor a nápolyi Anjou-házból való királyok uralkodásának időszaka
Magyarországon. A magyar állam gazdaságilag megerősödik, a Felvidé-
ken (a mai Szlovákia területén) jelentős textilipar és nemesfém bányászat
alakul ki.

Az oszmán-törökök első betörése Magyarországra.

Nándorfehérvár (ma Belgrád, Jugoszlávia) ostroma. 1453-ban II. Meh-
med szultán elfoglalta Konstantinápolyt, ezzel megszünt a Bizánci Biro-
dalom. A török sereg rövidesen Magyarország ellen indult. Nándorfehér-
várnál a magyarok nagy győzelmet arattak a szultán serege fölött.

Hunyadi Mátyás uralkodása. Ez a korszak a középkori magyar állam leg-
sikeresebb periódusa. Hunyadi Mátyás a városi fejlődés, a kereskedelem
támogatásával és új adók bevezetésévei sikeresen megerősíti a királyi
hatalmat, zsoldos hadseregével távol tartja az országtól a török seregeket.
Uralkodása alatt virágzik a reneszánsz kultúra a királyi udvarban. Mátyás
könyvtára európai hírű.

Dózsa György parasztfelkelése. Hunyadi Mátyás halála után Magyaror-
szágon a királyi hatalom végzetesen meggyengült. A földesurak hatal-
maskodásai következtében a parasztok terhei elviselhetetlen mértékben
megnövekedtek. Kitört a felkelés, amelyet csak több hónap elteltével
tudtak leverni.

A mohácsi csata. Mohács mellett a magyar seregek vereséget szenvedtek
a törököktől, odaveszett Il. Lajos magyar király is. A törökök számára
megnyílt az út Magyarország belseje fele.

A törökök csellel beveszik Buda várát. Magyarország három részre sza-
kad. Az ország középső harmada másfél évszázadra a török birodalom ré-
sze lesz. A nyugati részek a Habsburgok fennhatósága alá kerülnek. A ke-
leti részeken, Erdélyben a törököktől függő magyar fejedelemség alakul.

Az egyesült európai seregek beveszik Buda várát. A törökök teljes kiűzé-
se után Magyarország örökös Habsburg-királyság lesz.

A Rákóczi-szabadságharc. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem vezeté-
sével harc indul a függetlenség visszaszerzéséért. A szabadságharcot a
szatmári békekötés zárta le, amelyben mindkét fél engedményeket tett.

A Pragmatica Sanctio (magyarul kb. Államügyeket érintő záradék). A
Pragmatica Sanctio szabályozta a Habsburg örökösödési rendet és ki-
mondta, hogy Magyarország elválaszthatatlanul és oszthatatlanul része a
Habsburg Birodalomnak.
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Magyarország rövid történelmi kronolágiája

A magyar jakobinus mozgalom. A mozgalom vezetőit kivégzik, illetve
súlyos várfogságra ítélik.

Magyar reformkor. Ebben a korszakban kezdődik a magyar polgári nem-
zet kialakulása. Előtérbe kerül a magyar nyelv művelése, megújítása. Lét-
rejön az első színház, a Nemzeti Múzeum, a Tudományos Akadémia,
újságok, folyóiratok indulnak. Az országgyűléseken politikai harc indul a
magyarság jogaiért.

Forradalom és szabadságharc. A reformkor eseményei és az európai for-
radalmi hullám kettős hatására Magyarországon is kitör a forradalom.
Kiépül a forradalmi Magyarország hatalmi struktúrája, ütőképes hadsereg
alakul. Kimondják a Habsburg-ház trónfosztását. A szabadságharcot csak
r. Miklós orosz cár beavatkozásával tudják leverni. 1849. október 6-án
Aradon kivégeznek 13 magyar tábornokot.

A "kiegyezés". 1867-ben a Habsburg uralkodó és a magyarok közötti
egyezség élielmében a Habsburg Birodalom helyén létrejött az Osztrák-
Magyar Monarchia, amely dualista berendezkedésű, parlamentáris kere-
tek között müködő alkotmányos monarchia volt. Ezzel megtörtént a poli-
tikai felzárkózás az európai államok közé. Az új berendezkedés nagy
lendületet adott a gazdasági fejlődésnek, amely kisebb válságokkal
ugyan, de egészen az 1. világháború kitöréséig tartott.

A magyar honfoglalás ezredik évfordulója, a "millennium". Nagy ünnep-
ségsorozattal emlékeznek meg a honfoglalásról.

Az r. világháború. Magyarország a központi hatalmak részeként vesz
részt a háborúban. A vereség után a trianoni békeszerződésben Magya-
rországtól elveszik területének kétharmadát. Több millió magyar ember
kerül a környező államok fennhatósága alá.

Az oroszországi események hatására Magyarországon is munkáshatalom
jön létre, amely 113 napig tartja magát.

A Horthy-korszak. Horthy Miklós tábornok kormányzóként irányítja a
király nélküli magyar királyságot. A gazdaság fej lődését előbb a háború
utáni visszaesés hátráltat ja, majd a nagy gazdasági világválság.

Magyarország belép a II. világháborúba Németország oldalán.

Horthy Miklós sikertelenül próbál meg kilépni a háborúból. A Magyaror-
szágot megszállva tartó németek Szálasi Ferencnek és nyilaskeresztes
mozgalmának adják át a hatalmat.

A II. világháború után megindul az ország helyreállítása, polgári demok-
ratikus rend alakul ki, azonban fokozatosan átveszik a hatalmat a moszk-
vai emigrációból visszatért kommunisták. Az ipari üzemeket államosítják,
a nagybiliokokat felosztják.
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.Rákosi-korszak''. Rákosi Mátyás a Magyar Dolgozók Pártjának vezető-
je. Az ország erőltetett iparosítása gazdasági válságba torkollik. Koncep-
ciós perek egyes vezető politikusok ellen (Rajk László és társai).

Demokratikus nemzeti forradalom a gazdasági hibák kijavításáért, az
ország politikai függetlenségének kivívásáért. A forradalmat a beavatko-
zó szovjet csapatok leverik. Nagy Imre miniszterelnököt és társait 1958-
ban kivégzik.

"Új gazdasági mechanizmus". A 60-as évek végétől Magyarországon
kísérletek történnek a szocialista gazdasági rendszer megreformálására, a
piaci viszonyok kialakítására. Ezek a folyamatok előkészítik a talajt a
rendszerváltás számára.

Rendszerváltás. A szocialista berendezkedés felszámolása, többpártrend-
szer és a kapitalista viszonyok kialakítása. Antall József, a Magyar De-
mokrata Fórum vezetője alakít kormányt. A szovjet csapatok elhagyták
Magyarország területét, megszünt a Varsói Szerződés és a KGST. A rend-
szerváltás során kártalanították az államosított üzemek és földbirtokok
tulajdonosait vagy azok leszármazottait, megkezdődött az egyházak kár-
talanítása is. Folyik a privatizáció. Jelentős külföldi tőke áramlik Magya-
rországra, Kelet-Európában itt a legnagyobb az idegen töke jelenléte. A
rendszerváltást erős gazdasági visszaesés kísérte, egyes számítások sze-
rint kb. a lakosság 40%-a él a létminimum alatt.

1993. június 20 - Göncz Árpád köztársasági elnök népes delegáció élén látogatást tesz az
július 4. Urál menti finnugor köztársaságokba.

1989-1990

1994

1996

1997

1998

1999

2000
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A második szabad választásokon győznek a szocialisták, megalakul a
Horn-kormány.

A magyar honfoglalás 1100. évfordulója, vagyis a Millecentenárium éve
és a Finnugor Népek II. Világkongresszusa (1996. augusztus 16-21.)
Budapesten.

A gazdasági fellendülés első jelei.
Döntés születik arról, hogy Magyarországot felveszik a NATO-ba.

Megkezdődnek a belépési tárgyalások az EU-val.
A választásokon győz a jobbközép koalíció, Orbán Viktor alakít kor-
mányt.

Magyarország a NATO teljes jogú tagja.

Ezer éves a magyar állam. Millenniumi ünnepségek az ország falvaiban
és városaiban az egész év folyamán.

(Klima Lászlo)



Finnország rövid történelmi kronológiája

Kr. e. 9. évezred Az utolsó jégkorszaki jégtakaró visszahúzódik a mai Finnország egész
területéről. Az első emberi településekre utaló régészeti leletek a követ-
kező évezredből származnak.

Kr. e. 3300-2800 Az ún. tipikus fésűs kerámia kultúra idején finnugor eredetü népesség
érkezik a Finn-öböl környékére. A korábbi - ismeretlen eredetű - őslako-
sokat magukba olvasztják. A korai közfinn nyelvi közösséget balti, majd
később germán nyelvi hatás éri.

Kr. e. 1500-1300 A bronzkorban terjedni kezd a földművelés és az állattenyésztés.

Kr. e. 500 körül Megkezdődik a vaskor.

Kr. u. 500 körül Ahvenanmaa (Aland) szigetcsoportjára telepesek érkeznek Svédország-
ból. A következő évszázadokban földvárakat építenek.

Kr. u. 9-ll. sz. Az ún. viking korban a keletre vezető kereskedelmi út a Finn-öböl északi
partján halad keresztül. E korszak végén a vikingek csökkenő szerepét e
térségben többek között a finnek suomi, hamei és karjalai törzse próbálja
betölteni.

Kb. 1155-1300 A keresztes háborúk korában Svédország elfoglalja a jelenlegi Finnország
délebbi területeit, a karjalai (karél) területekért állandósul a küzdelem
Novgoroddal.

1171-1172 JI1. Sándor pápa bullájában említést tesz a finnekröl, akiknek a körében
csak lassan teljed a kereszténység.

1258 Finnország nagy részét Svédországhoz csatolják. A későbbiekben Keleti
tartománynak, hercegségnek, és nagyhercegségnek nevezik, a 14. század
második felétől részt vesz a svéd királyválasztásban. Turku a legfonto-
sabb központ. A parasztság nem kerül jobbágysorba.

1323 Svédország és Novgorod megköti a pahkinasaari békét, amelyben meg-
egyeznek a Karjalát kettészelő határról, amely a különböző kultúrák és
vallások közötti választóvonallá válik. Újabb orosz-svéd háborúkra e
területekért csak 150 évvel később kerül sor.

1397-1523 A főleg dán érdekeket szolgáló Kalmari unióban Svédország Dániával és
Norvégiával lép szövetségre, hogy megtörje a Balti-tengeren kialakult
német kereskedelmi hegemóniát.

1527 1. Vasa Gusztáv (1523-1560) svéd király protestáns abszolutizmust vezet
be, megteremti Svédország nagyhatalommá válásának feltételeit.
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Bereczki András

Megjelenik az első finn nyelvü Újszövetség Mikael Agricola fordításá-
ban.

A tayssinai (tjavzinszki) békében Svédország megkapja OroszországtóI a
finnek által lakott összes területet.

A finn történelem legnagyobb parasztháborúja ("Buzogányháború").

A sztolbovói békében Svédországhoz kerül többek között Karjala jelen-
tős része és Ingermanland is, ahová a század folyamán evangélikus finnek
költöznek.

Megalapítják a Turkui Akadémiát.

Nagy éhínség, amelyben elpusztul a finn lakosság közel harmada.

fl. Gusztáv Adolf svéd király Finnországot közvetlenül a birodalmi admi-
nisztrációhoz kapcsolja, svéd lesz a hivatalos nyelv, svédek költöznek be
Finnországba.

A nagy északi háborúban az ún. nagy viszálykodás idején (1714-1721)
egész Finnországot orosz csapatok szállják meg. Az uusikaupunki
(nystadti) békében Oroszország megkapja Ingermanlandot, Karjala na-
gyobbik részét és részben Délkelet-Finnországot is, de Finnország to-
vábbra is Svédország része marad.

Az újabb orosz-svéd háborút lezáró turkui békében további finn területek
kerülnek Oroszországhoz.

Ismét orosz-svéd háborúra kerül sor. A ITI. Gusztáv svéd királlyal szem-
ben álló finnországi tisztek megalapítják az Oroszország felé orientálódó
Anjalai Szövetséget.

Az újabb orosz-svéd háború után Finnország autonóm nagyhercegség-
ként Oroszország része lesz. 1. Sándor orosz cár a porvooi országgyűlé-
sen felesküszik a finn alkotmány betartására, Finnországot államnak te-
kinti, a finneket pedig nemzetnek. A közigazgatás élén a főkormányzó áll.

Helsinki lesz az új főváros. Egyesítik Finnországgal a korábban Orosz-
országhoz csatolt Régi Finnországnak (Viipuri kormányzóság) nevezett
terü leteket.

Megjelenik a Kalevala első, majd 1849-ben bővített kiadása, mely jelen-
tős mértékben hozzájárul a finn öntudat megerősödés éhez, a század má-
sodik felében pedig a nemzeti mozgalom kibontakozásához.

A krími háború idején az angol-francia flotta lövi Finnország partvidékét.

A finn nyelv egyenrangúvá válik a svéddel, gyors gazdasági és kulturális
fejlődés bontakozik ki.
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Il. Miklós orosz cár kibocsátja az ún. Februári Manifesztumot, mely a
birodalmi érdekek elsődlegességének biztosítása érdekében korlátozza a
finn alkotmányt. Széleskörű tiltakozás bontakozik ki Finnországban.

Általános sztrájk kezdődik az oroszországi forradalmi események hatásá-
ra, a cár visszavonja a finn alkotmányba ütköző rendeleteit.

Az országgyűlés és a választások megreformálása. A rend ek helyett a
századfordulón létrejött széles bázisú politikai pártok kerülnek a parla-
mentbe (1907). A finn nők Európában elsőként választójoghoz jutnak.

A finn parlament kikiáltja az ország függetlenségér, amelyet Szovjet-
Oroszország (jan, 4.) után Franciaország, Svédország és Németország is
elismert.

Polgárháború tör ki, amelyben a C. G. E. Mannerheim főparancsnoksága
alatt álló kormányerők - német segítséggel - legyőzik a Vörösörséget.
amelyet Szovjet-Oroszország támogat, majd véres leszámolás következik.
A polgárháborúnak összesen kb. 30 ezer áldozata van.

A monarchistákkal szemben a köztársaságpárti ak kerekednek felül. Ér-
vénybe lép a finn alkotmány (júl. 17.): az ország széleskörű hatalommal
felruházott köztársasági elnöke a liberális K. J. Stáhlberg lesz. A finn
mellett a svédet is hivatalos nyelvnek ismerik el, Ahvenanmaa (Aland)
autonóm önkormányzattal rendelkezhet.

A tartui béke rögzíti a Finnország és Szovjet-Oroszország közti határt.
Finnország megkapja Petsamo (Pecsenga) vidékét, de Kelet-Karjalát
nem. A Népszövetség felveszi tagjai közé a Finn Köztársaságot.

Az ún. Lex Kallio révén lehetővé válik a zsellérbirtokok megvásárlása, és
megkezdődik a nincstelenek földhöz juttatása.

Politikai jobbratolódás kezdődik, az évtized végén megalakul a jobbol-
dali radikális Lapua-mozgalom, amelyet 1932-ben oszlatnak fel, majd
fokozatosan csökken a szélsőjobboldal népszerűsége.

A Szovjetunió megtámadja a területi követeléseknek nem engedő, sem le-
gességre törekvő Finnországot (téli háború). Terijokiban szovjetbarát
bábkormányt állítanak fel, amelyet a Szovjetunió azonnal elismer.

Moszkvában aláírják a békeszerződést, amelyben Finnország területi en-
gedményekre kényszerül, de megőrzi fLiggetlenségét. Az elcsatolt terüle-
tekről több, mint 420 ezer ember menekül Finnországba.

Az ún. folytatólagos háborúban Finnország először visszafoglalja a téli
háborúban elcsatolt területeit, majd főleg stratégiai megfontolásokból
további területeket is megszáll Kelet-Karjalában.
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Finnország fegyverszünetet köt Moszkvában a Szovjetunióval, miután
megállították a nyári nagy szovjet offenzívát. Ismét a téli háború utáni
határok érvényesek, Finnország háborús jóvátétel fizetésére vállal kötele-
zettséget.

Az ún. lappföldi háborúban - az 1944-es szovjet-finn fegyverszüneti
egyezmény értelmében - a finnek megtámadják avisszavonuló német
csapatokat, amelyek bosszúból felégetik Lappföldet, A 2. világháborúban
összesen 90 ezer finn esik el. Az elnök C. G. E. Mannerheim, majd 1946-
tói 1956-ig J. K. Paasikivi lesz.

Párizsban aláírják a szovjet-finn békeszerződést. Moszkva megszerzi - a
korábban elcsatolt területek mellé - az északi Petsamót (Pecsengát), és
Helsinki közelében, Porkkalában (1955-ig) haditámaszpontot létesít, de
megmarad a finn politikai és társadalmi rendszer folyamatossága.

Moszkvában aláírják a szovjet-finn Barátsági, Együttműködési és Segít-
ségnyújtási Egyezményt, amelyben automatikus segítségnyújtás helyett a
felek először kötelesek konzultálni. 1. K. Paasikivi és U. K. Kekkonen
megteremtik a finn külpolitika semleges irányát, amely a Szovjetunióval
folytatott jó kapcsolatokkal biztosítja az ország függetlenségét, A gazda-
sági életben megkezdődik a termelési szerkezet átalakítása.

Több mint 420 ezer finn vándorol ki Svédországba, főleg a munkanélkü-
liség miatt. A vendégmunkások egy része később visszatér.

U. K. Kekkonen Finnország elnöke, akit M. Koivisto, majd M. Ahtisaari
követ (1994). Az 1960-as évektől érezhetően nő az életszínvonal, Finnor-
szág északi típusú jóléti állammá válik.

1989. október 26. M. Gorbacsov szovjet elnök elismeri Finnország semlegességét.

1944. szeptember
19.

1944. szeptember
28. - 1945. ápri-
lis 27.

1947. február 10.

1948. április 6.

1950-1980

1956-1982

Bereczki András

1991 A lakosság száma meghaladja az 5 milliót. A 90-es évek elején gazdasági
válság kezdődik, amely nagy munkanélküliséggel jár együtt, s ez csak az
évtized második felében mérséklődik.

1995. január 1. Finnország az Európai Unió tagjává válik.

1999 Ismét a szociáldemokrata P. Lipponen alakíthat kormányt.

2000. március 1. A korábbi erős elnöki hatalommal szemben a parlament súlyát növelő új
alkotmány lép életbe. Ugyanazon a napon beiktatják tisztségébe Tarja
Halonent, a Finn Köztársaság első elnöknőjét.

2000. december Ill. Finnugor Világkongresszus Helsinkiben.
11-13.
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Észtország rövid történelmi kronológiája

Kr. e. 8. évezred

Kr. e. 3. évezred

Kr. e. 1. évezred

Kr. u. 1. évezred el-
ső fele

5~9. század

5~7. század

9~ 12. század

12. század

1208~1227

1269

A jégkorszaki jégtakaró visszahúzódása utáni első régészeti leletek
ebből az évezredből származnak.

Az ún. tipikus fésűs kerámia kultúra idején már a finnségi (balti
finn) népek ősei éltek a Nyugati-Dvina (Daugava) folyótól a Finn-
öbölig, ahol később kiformálódott az észt etnikum.

Tetjed a földművelés és ~ a korábbi balti hatás után ~ az állatte-
nyésztés, használni kezdik a vasat. A finnségi népek a balti után
germán népelemekkel kerülnek szoros kapcsolatba.

Az ún. közfinn nyelvi közösségből elkülönülnek a különböző nyel-
vek, nyelvjárások, melyek beszélői már fokozatosan más identitással
rendelkeznek. Megindul a kivándorlás a Finn-öböl északi partjára,
mely kb. a 6. századig tart, s hozzájárul a finn etnikum kialakulásá-
hoz.

Földvárak épülnek, amelyek a külső támadások növekvő számára
utalnak, közülük 160 ismert.

Nő a skandinávok és keleti szlávok aktivitása a Baltikum vidékén.

A fontos kereskedelmi utak kereszteződésében felerősödik a viking
(normann) hatás. A normannok keleti befolyásának csökkenésekor
megszilárdul az észtek szerepe a Novgorod és a Nyugat közötti ke-
reskedelemben. A mai Észtország területén 8 nagyobb és néhány
kisebb önálló tartomány áll laza szövetségben egymással, de egysé-
ges állam nem jön létre.

Az észt lakosság létszáma kb. 150~200 ezer fö, Rendszeressé vál-
nak a dán, svéd és orosz keresztes- és rablóhadjáratok.

A Német Lovagrend hosszú háborúk után elfoglalja Észtország nagy
részét, míg szövetségese II. Valdemar dán király Észak-Észtországot
hódít ja meg, és 1219-ben megalapítja Tallinn városát. A lovagrend
kezén lévő területek formálisan a Német-római Császársághoz tar-
toznak, de gyakorlatilag ~ az elkövetkező 350 év alatt ~ Livónia
önálló politikát folytat, de nem válik szerves egésszé, a püspöksé-
gek, a lovagrend és a városok osztozkodnak rajta.

Hosszú ideig tartó háborúskodás után a lovagrend békét köt
Novgoroddal, ezután Livóniát 300 évig elkerülik a külső támadások.
A városok közül Tallinn, Parnu, Viljandi és Tartu a Hanza-szövetség
tagja lesz. Vidéken a vazallusok többsége német, a parasztok foko-
zatosan jobbággyá válnak.
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1343-45

1346

16. század

1558-1583

1629

1632

1671

1710

1739

19. század eleje

1816

19. század közepe

1857-61

1869

1881

1887-1905

1905. január-
december
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Kitör az ún. "György-nap éjszakai" felkelés, mely parasztháború és
szabadságharc egyszerre.

A dán király eladja Észak-Észtországot aNémet Lovagrendnek.

Ó-Livónia állam meggyengül. Terjed a protestantizmus, a nép való-
jában csak ekkor kezd áttérni a keresztény hitre. Megjelenik az első
(ismert) észt nyelvű nyomtatvány (1525).

A livóniai háborúval hosszú háborús időszak veszi kezdetét.

Az altmarki fegyverszünettel lezárulnak a Livóniáért folytatott há-
borúk, amelyekben Oroszország, Svédország, Lengyelország és
Dánia harcolt egymással. Svédország megszerzi Ó-Livónia állam
egész területét. Az észt lakosság kb. kétharmada elpusztul. A balti
német nemesség megtarthatja rendi autonómiáját.

II. Gusztáv Adolf svéd király Tartuban egyetemet alapít (Academia
Gustaviana).

Hivatalosan is megtörténik a jobbágyok röghöz kötése.

A nagy északi háborúban (1700-1721) 1. Péter orosz cár megszerzi
Estiand (Észak-Észtország és Livland (Dél-Észtország és Lettország
nagy része) tartományt, de a balti németek autonómiája sértetlen
marad.

Megjelenik az első teljes észt nyelvű Biblia.

Az észtek száma megközelíti a 600 ezer főt. Tovább növekednek a
jobbágy terhek.

Estiand és Livland (1819) kormányzóságban végrehajtják a jobbágy-
felszabadítást, de a földek jobbágyok általi megvételére csak a szá-
zad második felében kerül sor.

Megkezdődik az észt parasztok tömeges kivándorlása Oroszország
más területeire. Észt nyelvű újságok jelennek meg.

Megjelenik az észt nemzeti eposz, a Kalevipoeg, mely erősíti a ki-
bontakozó nemzeti ébredést.

1. V. Jannsen megszervezi Tartuban az első észt dalosünnepet, ame-
lyet ezután ötévenként rendeznek meg. J. Y. Jannsen és C. R.
Jakobson vezetésével erősödik a nemzeti mozgalom.

Ill. Sándor orosz cár trónra lépésekor nem erősíti meg a balti német
nemesség kiváltságait.

Az első erőszakos oroszosító politika időszaka.

Munkások és zsellérek tömeges demonstrációkat szerveznek, ame-
lyeket szigorú megtorlás követ.



Estiand és Észak-Livland egy kormányzósággá (Észtország) egye-
sül, majd helyi választásokat tartanak.

Kikiáltják az Észt Köztársaságot. Ideiglenes kormány jön létre
Konstantin Pats vezetésével. Néhány nap elteltével egész Észtorszá-
got német katonák szállják meg.

A fiatal Észt Köztársaság sikeres függetlenségi háborút vív a biro-
dalmi határokat visszaállítani kívánó Szovjet-Oroszország és a főleg
balti német érdekekért harcoló német csapatok ellen.

A választásokat követően összeül az Alkotmányozó Gyűlés, októ-
berben radikális földtörvényt fogadnak el, kisajátítják a földesúri
birtokokat, körülbelül 50 ezer új parasztgazdaság létesül.

Tartuban aláírják az észt-szóvjet-orosz békeszerződést.

Életbe lép az Észt Köztársaság alkotmánya.

Az ún. liberális demokrácia korszakára a parlament (Riigikogu)
túlzott ereje és a végrehajtó hatalom gyengesége jellemző.

Az Észt Köztársaságot felveszik a Népszövetségbe.

Sikertelen kommunista államcsínykísérlet.

Konstantin Pats államfő tekintélyelvű diktatúrát vezet be a szélső-
jobboldali hatalomátvétel veszélyére hivatkozva.

Életbe lép az új alkotmány (jan. 1.), a választások a konnányerők
győzelmével érnek véget. K. Pats az első köztársasági elnök. Meg-
kezdődik a visszatérés a demokratikus kormányzáshoz.

1939. szeptember 28. A Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási szerződést és szovjet tá-
maszpontokat kényszerít az észt kormányra.

1917. április 12.

1918. február 24.

1918. november-
I920. február

1919. április-október

1920. február 2.

1920.június 15.

1920-1932

1921. szeptember 22.

1924. december 1.

1934-1937

1938

1940. június 17-19.

1940. augusztus 6.

1941. június 14.

1941. október

1944. november

Észtország rövid történelmi kronológiája

Szovjet katonák szállják meg Észtországot, majd új, szovjetbarát
kormányt állítanak fel Johannes Vares-Barbarus vezetésével.

Az Észt SZSZK a Szovjetunió 16. köztársasága lesz.

Több mint 10 ezer észtet Szibériába deportálnak.

Észtországot megszállják a németek, majd bábkormányt állítanak
fel, a terrornak több ezer ember válik áldozatává.

A Szovjetunió újra elfoglalja egész Észtország területét, de észt
ellenállók még hosszú ideig partizánháborút folytatnak. 1940-1945
között a háború és az emigráció következtében a lakosság 200 ezer
fővel csökken.
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1949. március 25-27. Újabb deportálási akció a "kulákok és szovjetellenes elemek" ellen,
amelyben több tízezer embert hurcolnak el. Befejeződik a mezőgaz-
daság kollektivizálása. Az erőltetett iparosítás növekvő városiasodás-
hoz és a nem észtek betelepüléséhez vezet. Az észtek aránya 97,3%-
ról (1945) az 1980-as évek második felére 61 ,5%-ra csökken.

1988 Az Észtországi Népfront szervezésében szám os nagygyűlésre kerül
sor, amelyeken az észt érdekek érvényesítését követelik, megkezdő-
dik az ún. daloló forradalom.

1988. november 16. Az Észt SZSZK Legfelsőbb Tanácsa kinyilatkoztatja Észtország
szuverenitását a Szovjetunión belül, amelyet Moszkva nem ismer el.

1989. augusztus 23. Az ún. Molotov-Ribbentrop paktum évfordulóján a baltikumi nép-
mozgalmak élő láncot szerveznek több mint 2 millió ember részvé-
telével.

1990. március 11-13. Az Észt Kongresszus - 850 ezer regisztrált észt állampolgár képvi-
selője - megkezdi az Észt Köztársaság újjáalapítását.

1991. augusztus 20. Az Észt Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa az Észt Köztársaságot
ismét független állammá nyilvánítja, amit a Szovjetunió is elismer
(szept. 6.).

1991-től Az állampolgársági és határkérdés miatt feszült az észt-orosz vi-
szony.

1991. szeptember 17. Az ENSZ felveszi tagjai közé Észtországot.

Észtország bevezeti saját konvertibilis valutáját, az észt koronát. Az
év folyamán országgyűlési választásokat is tartanak. Lennart Meri
lesz a köztársasági elnök, akit 1996-ban újraválasztanak.

Befejeződik az orosz csapatok kivonása Észtországból.

Göncz Árpád magyar köztársasági elnök hivatalos látogatást tesz
Észtországban.

Ismét Lennart Merit választják köztársasági elnökké.

A politikai stabilitásnak és a sikeres gazdasági eredményeknek kö-
szönhetően (több mint IO%-os évi GDP növekedés) Észtországot is
meghívják az EU bővítésének első fordulójába.

A választásokon győztes hármas koalíció élén Mart Laar alakíthat
kormányt.

2000. augusztus 7-13. IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Tartuban, több mint 1000
résztvevővel.

1992

1994. augusztus 31.

1996. május

1997. szeptember

1997. június 16.

1999
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II.

AZ URÁLI NYELVEK





AZ VRÁLI NYELVCSALÁD

Az uráli nyelveket Európában és Szibériában mintegy 24 millió ember beszéli. Európában az
indoeurópai nyelvek után az uráli nyelvek a második helyet foglalják el. Az uráli nyelvcsalád
két nagy ágra oszlik, a finnugorra és a szamojédra.

A finnugor nyelveket beszélő népek közé tartozik a magyar (lat. hungarus), a manysi
(vogul) és a han ti (osztják). E három nép alkotja a finnugor nyelvek ugor ágát. A vogulokat
és az osztjákokat közös néven obi-ugoroknak nevezik.

A finnugor nyelvek finn-permi ága a permi és a finn-volgai csoportra oszlik. A komi
(zürjén) és az udmurt (votják) alkotja a permi csoportot. A finn-volgai nyelvek közül a mari
(cseremisz) és a mordvin, valamint a mordvinhoz közel álló, a középkor végén kihalt
muroma a volgai alcsoport tagjai. A balti finn vagy finnségi nyelvek alcsoportjába tartozik a
finn (suomalainen), a karja/ai (karjalaine), a vepsze (bepsilahe, vepslane) és az izsár (karja-
Iain) (északi csoport), valamint az észt (eest/ane), a ma már kihaltnak tekinthető vot
(vad'd'alain) és a lív (randalist) (déli csoport), Bizonyára balti finn nyelvet beszélt az óorosz
rosztov-szuzdali fejedelemség területén élt, s a középkor végére kihalt merja nép is.

A balti finnekéhez közel áll a lapp (sapmelas, sabmelas, sámmilas} nyelv, de külön cso-
portot alkot.

A szamojéd nyelveket beszélő népek a következők: nyenyec, enyec, nganaszan (északi
ág), szolkup és a közelmúltban (1989) kihalt kamassz (déli ág). A 17-18. században még
szamojéd nyelvet beszéltek a szajáni kojbálok, matorok (vagy motorok), tajgik, karagasszok
(ez utóbbi három nyelvváltozat lényegében azonos volt a kojbállal, amely alig különbözött a
kamassztól), de később eltörökösödtek.

Az uráli népek őshazája egy igen széles körben elfogadott elmélet szerint Nyugat-
Szibériában, az Ob alsó folyása és az Urál hegység között terült el, s részben a hegység eu-
rópai oldalára is átnyúlt. Egy másik - elsősorban finn tudósoktói vallott - elmélet alapján az
őshaza az Urál hegység és a Baltikum között húzódó erdőövezetben volt.

Az uráli nyelvcsalád finnugor és szamojéd ágra bornlását kb. Kr. e. 4000 tájára teszik, a
finnugor egység pedig Kr. e. 3000 körül szűnhetett meg.

Az uráli nyelvek távolabbi rokoni kapcsolatait főleg két irányban keresték. Az egyik le-
hetőséget az indoeurópai nyelvekben látták. A másikat az altaji nyelvekben, amelyek nagy
tipológiai hasonlóságot mutatnak az uráli nyelvekkel. Később a Kelet-Szibériában beszélt
jukagír, s az indiai dravida is komolyan szóba kerültek. Mind a négy esetben nem ősrokon-
ságról, hanem későbbi szoros kapcsolatok következtében létrejött egyezésekről van szó.

Szókészlet

A közös szókincs tanúsága szerint az uráli ill. a finnugor ősnép halász, vadász, gyűjtögető
életmódot folytatott. Ismerte a nyilat (m. nyíl, fi. nuoli) , a halat hálóval (m. háló, fi. kalin)
fogta. Halfogás céljából a folyót elrekesztette (m. fal, fi. pato). A vadász- vagy halászzsák-
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mányt meg tudta főzni (m.főz, mord. pije-; m. lé, leves, ti. liemi). Eszközeit kőből (m. kő, ti.
kivi) és csontból (zürj, li, ti. luu) készítette. Ismerte a legfontosabb szerszámokat (m. kés,
cser. kuzo; m. ár, ti. ora; m.júró, ti. pura).

Főként a tinnugor korban már több fémet ismertek (m. vas, ti. vas ki 'réz'; m. án, cser.
wulno), de maguk aligha foglalkoztak az előállításukkal, cserekereskedelem útján juthattak
hozzájuk.

Az uráli korban már ismerték a számokat, de közelebbit róluk a finnugor kort illetően tu-
dunk mondani. Ekkor bizonyára a tízes számrendszert használták (vog. low, cser. lu, lapp
h)ge 'tíz'), de a húszas számrendszernek is maradt nyoma (m. húsz, vog. khus, xus, zürj. kii).

A hiedelemvilág kevés nyomát őrizték meg az uráli nyelvek. Hitték, hogy az embemek
lelke van (m. lélek, osztj. lil, ti. loyly 'gőz'), s rossz szellemek is vannak (m. hagy: hagymáz,
zürj. kul).

A rokonsági terminológia apajogú társadalomra utal, s igen gazdag (m. ős, ti. isa 'apa';
óm. eme 'nőstény', ti. emd 'anya'; m. ipa, ti. appi; m. vő, ti. vavy; m. meny, ti. minia).

Az uráli társadalom nemzetségi szervezetben élt, erre utal a m. had (vog. xont, ti.
-kunta), mely eredetileg nemzetséget jelentett, s talán a m. szer (vog. sir, zürj. ser) szó. Ma-
gasabb társadalmi szervezetre utaló közös szavak nincsenek.

Az alapnyelvi szókészlet nagyságára csak hozzávetőlegesen tudunk következtetni. Az
etimológiai kutatások mintegy 1000-1200 tőszó uráli, ill. tinnugor eredetét mutatták ki. Ha
feltételezzük, hogy évezredek során körülbelül ugyanennyi közös szó kiveszett, akkor min-
tegy 2500-ra tehetjük a tinnugor alapnyelvi tőszavak számát. Az alapnyelv képzőállományát
figyelembe véve, mintegy 20-25 ezer szót lehetett belőlük képezni, ami bőségesen kielégítet-
te a kommunikációs szükségleteket, s napjainkig meghatározza a rokon nyelvek szókészletét.

Hangtan

Az uráli-finnugor alapnyelv mássalhangzórendszere az alábbi lehetett:

........~~~~!.~.:. ~.~~~.~!.~, affrikáták réshangok
zárhangok :

likvidák

"'6'~~'flii~~~"""""""'"···········.P.···········r··········:-············~···························l············;············r······ .

:::~::::a::t~l,sr~I:rir;f
:::~~~~!~Ü:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::L::::::::::::::::::::::::r:::::::::::;:::::::::::::L:::::::::::::::::::::::::

Palato-veláris k: 1]: : Y :

A o és a yfeItehetően a t és a k variánsa volt. A o' nagyon ritkán szókezdő helyzetben is
állhatott, a 8, a és az 1] azonban kizárólag csak szóbelsej i pozícióban. Ap, t, k kettőzött vál-
tozatban is előfordulhatott.
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Az alapnyelvi magánhangzók kérdése jóval vitatottabb. Egyesek hosszú magánhangzó-
kat, mások redukáltakat is feltesznek az alapnyelvre. Az első szótagra az alábbi rendszer
tételezhető fel nagy bizonyossággal:

a a
0, fl, e
u

Az fl, (veláris ej csak kevés szóban mutatható ki.
A második szótagban csak három hang, az a, a, e fordult elő. Az a hátul képzett első

szótagi magánhangzók után állt, az ü elöl képzettek után, az e pedig neutrális volt. A magán-
hangzó-illeszkedés tehát az uráli nyelvek ősi sajátsága, de már az alapnyelvben sem volt tel-
jes körű.

Ha a mássalhangzókat C-vel (consonans), a magánhangzókat V-vel (vocalis) jelöljük,
akkor az uráli alapnyelvi hangok kapcsolódási lehetőségeit képletszerűen az alábbi öt jellem-
ző típussal illusztrálhatjuk:

1.CVCV
2. CVCCV
3. VCV
4. VCCV
5. CV

fi. kala 'hal'
fi. kolme 'három'
fi. ela- 'él'
fi. anta- 'ad'
fi. te 'ti'

Az első négy típusba - amelyek sorrendje előfordulásuk gyakoriságát is mutatja - az ún.
fogalomszavak tartoznak, az ötödikbe a névmások és az indulatszók. A tővégi magánhang-
zók a legtöbb uráli nyelvben részben vagy teljesen lekoptak. Leginkább a finn őrizte meg
őket.

Az alapnyelvi szavakra kb. 10: 1 arányban a mássalhangzós szókezdet volt jellemző. A
szó mindig csak egy mássalhangzóval kezdődhetett. Ennek a törvényszerűségnek a követ-
kezménye, hogy az egyes uráli nyelvek hosszú időn át a jövevényszavakban is kiküszöbölték
a mássalhangzó-torlódásos szókezdetet.

Szójajok

Az uráli alapnyelvre kevés kivétellel ugyanazok aszófajok tehetők fel, amelyek manapság is
használatosak a rokon nyelvekben.

A névszó és az ige kategóriája már elkülönült egymástól, mert egyes szavak, mint pl. am.
/W, fi. kivi és rokon nyelvi megfelelőik, mindenütt névszóként használatosak, mások pedig,
mint am. men- 'megy', fi. mene- igeként. A szófajt a jelentés határozta meg, nyelvtanilag
semmi sem jelölte a különbséget. Egyes szavakban, mint pl. a m. jagy, les, nyom, vész stb.
vagy a fi. kylma 'hideg', kylma- 'fagy'; kaiku 'hang', kaiku- 'visszhangzik'; tuu/e- 'szél', 'fúj
a szél' stb., a névszó és az ige azonos alakban él, csak mondatbeli helyük dönti el, hogy név-
szóként vagy igeként használják őket.
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A melléknév a főnévből fejlődött ki, s az uráli nyelvekben számos főnevet mindmáig
melléknévként is lehet használni. A magyarban - és a finnben - pl. az arany vagy a kő fő-
név melléknévként is használatos.

Az uráli alapnyelvben már voltak számnevek. de ezekről keveset tudunk. A finnugor kor-
ban azonban már kiteljesedett a tízes számrendszer (de talán a húszas számrendszernek is
maradt nyoma).

Az első hat számnév - a sorszámnévi eredetű m. egy kivételével - közös a finnugor nyel-
vekben:

m. (egy], két (kettő), három, négy. ot, hat;
vog. akw, kit (kitiy), xurom, nila, at, xot;
fi. yksi (tő: yhte-), kaksi (tő: kahte-), kolme, neljá, viisi (tő: viite-); kuusi (tö: kuute-).

A 8 és 9 jelentésű számneveket a finnugor nyelvek általában keltő híján tíz, illetve egy híján
tíz típusú körülírással fejezik ki. A m. kilenc például azt jelenti, hogy egy kivételével tíz (ki!
< kívül + -nc 'tíz').

A m. száz számnév és rokon nyelvi megfelelői (cser. süOö, fi. sata) egy finnugor kori irá-
ni kölcsönszóra mennek vissza.

Az uráli korra három személyes névmási tő következtethető ki: *mv, *tv, *sv
(V = magánhangzó), továbbá a "te, *to, *ée mutató névmási és a "ki, "ku, *mi kérdő névmá-
si tő. A névmások nagy szerepet játszottak a személyragok, a személy jelek, az esetragok,
valamint a határozószók kialakulásában.

A határozószók legősibb rétege mutató névmási tőből alakult különböző hely jelölő eset-
ragok felhasználásával, pl. m. tova, túl; cser. tusto 'ott'; mord. toso ua.; fi. tuossa ua. < ur.
*to 'az'. Néhány nem névmási eredetű határozószó és névutó etimológiája is közös az uráli
nyelvekben. A névutók kialakulása azonban csak megkezdődött, kiteljesedése az egyes
nyelvcsoportok, nyelvek külön életében ment végbe.

A névutóknál is később fejlődtek ki a kötőszavak. Nemhogy az uráli, de a finnugor alap-
nyelv ig visszavezethető kötőszók sincsenek. A mellérendelt ill. a fölé- és alárendelt monda-
tokat kötőszó nélkül kapcsolták egymáshoz.

Az uráli alapnyelvben nem volt névelő. A magyar határozott és határozatlan névelő az
ómagyar korban fejlődött ki. Ugyanígy a mordvin külön életében keletkezett a mutató név-
mási eredetű (a románhoz vagy a svédhez hasonló) posztartikulus (hátravetett névelő).

Alaktan

Az uráli alapnyelvre viszonylag gazdag esetrendszert lehet kikövetkeztetni. Volt két ún.
grammatikai eset, az *-m és *-t ragos accusativus és az *-n ragos genitivus, amelyeknek a
határozatlan alakja jelöletlen volt. A térben való tájékozódás kifejezésére igen gazdag rag-
rendszer állt rendelkezésre (Iocativus *-na, *-nii, ablativus *-ta, <ia, lativus-prolativus 1.
*-k, II. *-j, lativus-dativus *-11).Mindez jó alapul szolgált ahhoz, hogy a későbbi fejlődés
során kialakuljon az uráli nyelvekre jellemző, a térbeli háromirányúságot árnyaltan kifejező
határozórag-rendszer. Az esetragok egyrészt mutató névmásokból, másrészt helynévképzők-
ből fejlődtek ki.
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Az uráli alapnyelvben a névszók többes számát a *-t többesjel jelölte. Az ún. függő ese-
tekben volt használatos a <: a személyek többesére a *-k utalt, a több birtokra pedig az *-n.

A többes szám mellett megvolt a duális (a kettes szám, jele: *-ka, *-ka), amely az obi-
ugor nyelvekben, a lappban és a szamojéd nyelvekben maradt meg.

Ösi örökség az uráli nyelvekben a személyes névmási tőből fejlődött birtokos személy je-
lek és igei személyragok rendszere. A határozatlan és a határozott (alanyi és tárgyas) igei
alakpárok csak a 3. személyben lehettek meg az alapnyelvben. Egyes uráli nyelvek (az ugor
nyelvek, a mordvin és a szamojéd nyelvek) később önálló életükben fejlesztették ki a minden
személyre kiterjedő rendszert.

Múlt időkben szegény volt az uráli alapnyelv, mindössze egy rnúltidő-jel, az *-5 nyúlik
eddig vissza, melyhez a finnugor korban csatlakozott az azonos funkciójú *-i - *-j. Ha az
uráli népek árnyaltabb múltidö-rendszert ismerő népekkel (török, germán) kerültek kapcso-
latba, "lemásolták" a rendszerüket.

Uráli eredetű a felszólító mód *-k és a feltételes mód *-ne (m. -né, -ne, -ná, na) jele.
Csaknem minden uráli mássalhangzó (a O, o: y kivételével) betölthetett képzői funkciót.

Rendszerint ugyanaz a képző járulhatott névszóhoz és igéhez; pl. ur. *-kk: m. fészek, mara-
dék; fi. suukko 'szájacska, csók' (suu 'száj'), menekki 'kelendőség, kelet' (mene- 'megy').

Mint az eddigiekből kiviláglik, az uráli alapnyelv agglutináló, azaz ragozó típusú nyelv
volt, s a legtöbb idetartozó nyelv az is maradt. A szóvégi kopás, valamint az ún. fokváltako-
zás egyes balti finn nyelveket és a lappot a flektáló (hajlító) nyelvekhez közelítette, pl. észt
tuba 'szoba">- tuppa 'szobába'; lív tdmm 'tölgy' - tamm 'tölgynek a'. A szamojéd nyelvek
és a mordvin a névszók igei ragozásának megléte következtében inkorporáló (bekebelező)
típusú vonásokat is mutatnak, pl. mord. kudosan 'otthon vagyok' (kudo 'ház', kudos[oJ
'házban', -an e. sz. 1. sz. személyrag).

Mondattan

Az uráli nyelveket szárnos közös mondattani sajátosság köti össze. A legfontosabbak a kö-
vétkezők: az állítmány lehet névszó és ige (kivételt képeznek a balti finn nyelvek és alapp,
ahol névszói állítmány esetén kötelező a létige kitétele). A jelző megelőzi a jelzett szót, s a
ragozás során a jelző nem változik (a balti finn nyelvek és a lapp viszont általában egyeztetik
a jelzöt a jelzett szóval). Határozott és határozatlan számnevek után rendszerint egyes szám
áll. Az uráli nyelvek a birtoklást nem egy habere 'bírni' igével fejezik ki, hanem birtokos
személy jellel és részeshatározóval; pl. m. Nekem jo lovam van.

Az uráli alapnyelvben csak megkezdődött az alárendelt mondat értékű igeneves szerke-
zetek kialakulása, pl. m. Jöttömben láttam. (= Mikorjöttem, láttam.); a mai gazdag rendszer
későbbi fej lödés eredménye.
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Az uráli nyelvek kutatásának kezdetei

A finnugor nyelvek rokonságára utaló első híradások a középkor végéről származnak. A
hamburgi Martinus Vogelius (1634-1675) volt azonban az első, aki konkrét nyelvi anyagot,
közelebbről 35 finn és magyar szót rokonított, melyek közül 23 egybevetés ma is helytálló.

A svéd F. J. Strahlenberg (1676-1747) Das Nord- und Ostliche Teil von Europa und Asia
(Stockholm 1730) c. könyvében már szinte minden finnugor nyelvet közös csoportba sorolt.

Anémet J. E. Fischer (1697-1771) Vocabularium Sibiricum (Szibériai Szótár) c., évszá-
zadokon át kéziratban maradt, de sokaktól használt müvében a finnugor nyelvek több száz
közös szavát vetette egybe.

A magyar Sajnovics János (1733-1785) Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum
idem esse (Bizonyítás. A magyarok és a lappok nyelve azonos) c., 1770-ben Koppenhágá-
ban, majd némi javítással Nagyszombatban megjelent könyvében még csak két finnugor
nyelv rokonságát bizonyította módszeresen. Gyarmathi Sámuel Affinitas linguae hungarieae
cum lingu is fennicae originis grammatice demonstrata (A magyar nyelv rokonsága a finn
eredetű nyelvekkel nyelvtanilag bizonyítva) c. művében már minden uráli nyelvet tekintetbe
vett, bár a szamojédokat csupán néhány szóegyeztetés erejéig.

Nagy jelentőségű volt a múlt század közepén a finn M. A. Castrénnak (1819-1858) és a
magyar Reguly Antalnak (1819-1858) a kis finnugor és szamojéd népek között végzett
gyűjtömunkája.

A modern finnugor nyelvtudomány alapjait a németországi származású, de magyarrá lett
Budenz József (1836-1892) és tanítványa, Szinnyei József (1857-1943), továbbá a finn
O. Donner (1835-1909), E. N. Setala (\864-1935), H. Paasonen (1865-1919) és társaik rak-
ták le.

Ma JapántóI Európa számos országán át az USA-ig sok uráli nyelvészeti kutatóközpont
működik,

(Bereczki Gábor)
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A balti finn nyelvek

A finn nyelv

Finn (suomi, suomen heti 'finn nyelv' suomalainen 'finn ember'): a finnugor nyelvcsalád
balti finn ágának legnagyobb nyelve, a karja/ai, észt, inkeri, vepsze, VÓI, lív közeli rokona. A
finn nyelvet beszélők száma 5 millió 150 ezer.

Finnországban 4 millió 713 ezer (1992) finn él. Svédországban mintegy 250 ezer, közü-
lük 20 ezer őslakos, akik az ország északkeleti határa mentén élnek, a többi bevándorló. Fin-
nek találhatók még a Jeges-tenger partján, a mai Észak-Norvégiában is (az ún. kvének), talán
kétezren, a 16-18. sz. óta. Az utolsó szovjet népszámlálás szerint Karjalában 67 ezer (1989)
ember vallotta magát finnek. Nagyobb finn közösség él az Egyesült Államokban (40 ezer),
Kanadában (40 ezer), Ausztráliában (10 ezer) és Németországban (10 ezer) is. A finn a Finn
Köztársaság hivatalos nyelve.

Hangtan

A finn hangrendszer egyszerű, a kizárólag újabb idegen szavakban előforduló b, f, g, s fon é-
mákat nem számítva mindössze 21 fonémát tartalmaz. A magánhangzók rendszere:

uu [u.}
u [u)

00 [o:)
o [o)

yy [y:)
y [y)

öö [0:]
ö[0]

ii [i:)
i [il

ee [e.}
e [ej

dd [E.}
ti [E)

aa [a:)
a [aj

Három nyílásfokon (felső, középsö, alsó nyelvállás) 8 magánhangzó-fonémát találunk. Kö-
zöttük palatalitás- (pl. y - uj, labialitás- (pl. y - i), valamint kvantitás- (pl. y - yy) korreláció
áll fenn. Minden magánhangzónak van rövid-hosszú párja, s mindegyik világos, tiszta ejtésű.
Mindez a finn magánhangzórendszert a magyarhoz igen hasonlatossá teszi. Létezik magán-
hangzó-harmónia is. A magas-mély illeszkedés fő szabálya, hogy palatális hang palatálissal,
veláris velárissal kapcsolódhatik, kivéve a palatális e, i hangokat, amelyek minden vokálissal
kapcsolódhatnak, így veláris hanggal kombinálódva toldalékolás esetén szuffixumuk is velá-
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ris hangrendű lesz. Az e, í ezen különleges, tulajdonképpen palatális preferenciájú neutrális
státusza szintén megegyezik a magyar illeszkedés szabályaival, pl. vesi : vedessa 'víz: víz-
ben', susi: sudella 'farkas: farkassal', kási : kadessa 'kéz: kézben'. A finnben 16 (18) ket-
tőshangzó van, az -í utótagúakon kívül au, eu, iu, ou, iiy, öy, ie, ou, yö, (ey), (íy). Az -al-al-e
utótagú magánhangzó-kapcsolatok nem diftongusok, ezért elválaszthatók: kaán-ty-akse-ni. A
mássalhangzórendszer 13 tagú, három nazális (m, n, TJ}, három zöngétlen és egy zöngés zár-
hang (p, t, k, d), négy réshang (v, s, i hj, valamint az rés 1 alkotja. Vitatható a ts zárréshang
(ejtése: e) státusza. Jellemző a zöngésségi korreláció szinte teljes hiánya. Ezzel szemben
teljes a nazális-orális zárhang oppozíció: m-p, n-t, TJ-k. A d csak flexiós tövek fuggő esetei-
ben fordulhat elő: pata: pada- 'fazék: fazeka-'. Az idegen nyelvet nem beszélő finn ember
általában csak egyetlen susogó hangot tud ejteni, így az § ejtése is gondot okoz neki.

A finn írás latin betűs, következetes en hangjelölő, ezért a fonémarendszer és az ábécé
csaknem megegyezik. Az TJ hangot azonban az nk/ng betűkapcsolat jelöli. A helyesírás nem
jelöli a beszédben hangzó szóvégi aspirációt, az ún. gégezárhangot [?]. E hang pl. az impe-
rativusi tő vagy a jelen idejű tagadott ige után hallatszik: tule? 'gyere!', en tule? 'nem jö-
vök', vagy mássalhangzó-kettőződésként valósul meg: tule? tanne [kiejtése: tulet tanne J
'gyere ide!'. A helyesírás egységes a hosszúságjelölésében is: mind a hosszú magánhangzót,
mind a hosszú mássalhangzót betűkettőzés jelöli. Emiatt a finnben kevés a mellékjel, kizá-
rólag pont és két pont fordul elő a betűkön. Svéd hatásra az [ü] fonémát y betűvel írják. A
finnben kötött, első szótagi szóhangsúly van. Tőszavakban a további páratlan szótagokra
mellékhangsúly eshet: "appelsiini 'narancs'. Képzett szavak mellékhangsúlya a képzőelem
helyétől fuggően a harmadik vagy negyedik szótagra eshet, ill. az ettől számított minden to-
vábbi második szótagra: . 'tyytyl'vainen 'elégedett' . 'vaihtelei'vainen 'változékony',
"vaihtelel'vaisuu'desta 'változékonyságról'. Utolsó szótag csak akkor lehet hangsúlyos, ha a
kiejtés emfatikus: 'mi"ta? 'micsoda?', 'ai"van 'úgy bizony'. Adott mondatrész erős hang-
súlyt kapva kiemelt (fókusz-) pozícióba kerül. 'Maija on 'metsassd 'Az erdőben van Maija'.
A mondatok intonációja általában ereszkedő, a kérdő mondatoké is.

Morfonolágia

Számos ige- és névszótípus két- vagy többtövű. A tőváltakozás legjellegzetesebb formája az
ún. fokváltakozás. Emiatt egyes nyílt szótagi mássalhangzók és (mássalhangzó-kapcsolatok)
a szótagzáródás hatására megváltoznak. A fokváltakozás lehet minőségi vagy mennyiségi,
gyengülő vagy erősödő. Gyengülőnek számít a rövidülőlzöngésülő/asszimilálódó mással-
hangzó(-kapcsolat), erősödőnek pedig az ellentétes irányú változás. A finn fokváltakozás
alapalakjai névszóknál az alanyeset (nominativus) és a birtokos eset (genitivus); igéknél az 1.
infinitivus (főnévi igenév) és a kijelentő módú, jelenidejű, egyes szám 1. személyű igealak.
Fontos, hogyafokváltakozás csak a tőváltozás egyik formája, tehát fokváltakozás nélkül is
létezik többtövűség, pl. sydan : sydamen 'szív' : 'szívnek a', és a fokváltó szó lehet egysze-
rűen fokváltó: ranta: rannan 'part' : 'partnak a', de a fokváltakozás kombinálódhat egyéb
tőváltakozással is tuntematon : tuntemattoman 'ismeretlen' : 'ismeretlennek a'. A tőváltako-
zás rendszerének táblázatos bemutatását 1. az észt nyelvről szóló fejezetben.
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A legfontosabb fokváltakozási típusok:

..........!!.~!~!.~~L·:.!f~/~t~g~~J.~.~!~!.'!l'!li.n.L L. .
kan as [karmas] : kankaan j 'szövet' : 'szövetnek a'

A fokváltó szavak ragozásában a gyenge és erős tő váltakozása rendszerszerű.

Alaktan

Igék, igeragozás. A finn igének személye, száma, ideje, módja és igeneme van. A cselekvő
igenemben 6 személy (egyes szám 1. sz. - többes szám 3. sz.) létezik, azonban imperativus-
ban nincs egyes szám 1. személyű alak, és mind egyes, mind többes számban a 3. személyű
alakok kihalóban vannak. Minden ragozott igealaknak van kifejezett személyragja, ezért a
személyes névmási alany kitétele a harmadik személyt leszámítva nem kötelező. Magázásban
a többes szám 2. személyű alak használatos, de a beszélt nyelvben a magázás teljesen vissza-
szorult. A Nykysuomen sanakirja, a legnagyobb terjedelmű finn értelmező szótár 45 igetípust
különböztet meg. A gyakorlati nyelvtanok és egyes szótárak azonban egy igen jól használ-
ható, hatos felosztást követnek. Minden igének van infinitivusi és ragozási töve, utóbbi a
kijelentö módú, jelenidejű, egyes szám 1. személyű alak (IndicPraesSgl) személyragjának
elhagyásával kapható meg: tuaida 'hoz]ni', tualn 'hozlok', vagy tehlda 'tenlni', teeln
'telszlek' . Ha az infinitivusi és a ragozási tő azonos, akkor az ige egytövű, ha nem, akkor
kéttövű.

Négy igemód van: kijelentő, feltételes, felszólító és lehetőség]. Ragozási példa kijelentö
mód jelen időben:

személyes névmás ok fokváltó ige nem fokváltó ige létige
('én - ők') (antaa 'ad') (elad 'él') (alla 'van')

...................'!!.~'!q a.~.~.a.'3~...................•..................~!9.'3 ; 9./e.1! .

...................~!~q a.I!~qL L ~I9.t L 9./e.(. .
han antaa j elád j an............................................................................................... ~................................................•................................................

...................'!!.e. a.I!~!!.'!!.'!!.~ L e.!9.'!!.'!!.~ L g!.e.'!!.'!!.e. .

.................Js.Te. a.I!~.a.ye. L ~!9.~!.e. L 9.!.e.t.~~ .
he antavat j elavat j avat
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A jelen idejű igealak jövő időként is szerepelhet. A jövő időt azonban néhány ritkábban
használatos, körülírt alak is kifejezheti. Három múlt idő van, egy szintetikus (imperfectum)
és két összetett (perfectum és plusquamperfectum). Az imperfectum szerkezeti leg hasonló a
jelen időhöz: az -i időjelet a jelenből ismert személyragok követik. A jelen és egyszerű múlt
abban is megegyezik, hogy gyengülő fokváltó igék esetében a harmadik személyű alak erős
fokban áll. Erősödő tő esetén minden személy erős fokban áll. A feltételes mód jele -isi,
melyhez szintén személyragok járulnak. A fokváltó igék feltételes módban mindig erős fok-
ban állnak. A felszólító mód alapalakja az egyes szám 2. személy, amely azonos az ige rago-
zási tövével: menein 'megyek' > mene 'menj'. A többes szám 2. személy az infinitivusi tőből
képződik: menina 'menni' > menkaa 'menjetek', egyes szám 1. személyü alak nincs, a többi
igen ritka. A lehetőségi mód valószínűséget fejez ki, a köznyelv azonban többnyire módhatá-
rozó + indicativus szerkezetet használ helyette. Minden analitikus igealak hasonló módon
képződik: a létige ragozott megfelelő ideje vagy módja és a főige aktív befejezett melléknévi
igeneve (PartPert) alkotja. Utóbbi képzője egyes számban -nutlnyt, többes számban -neet.
Kivétel a többes szám 2. személy magázó használata az 'Ön' esetén: Te olette/olitte/olisitte
ostanut '(Ön) vett, vett volna', vö. (te) olette/olitte/olisitte ostaneet '(ti) vettetek, vettetek
volna'. A feltételes és lehetöségi módnak van múlt ideje, a felszólítónak nincs. Az állító ra-
gozás mellett minden igei paradigmának van tagadó ragozása is, me ly ragozható tagadó igét
tartalmaz, tehát a személy/szám információ a tagadó igén jelenik meg, s ezért utána általában
a főige személyrag nélküli teljes töve áll.

Áttekintés a finn igei paradigmáról:

igemódok ostaa 'vesz'
állító ragozás tagadó ragozás

.......~~.~.~~9.!.~~!.~~~~~~~~ ; ~~.?~!~ .

.......~.P..~.~.~ ~~~!~ l ~~.?~!!:l.1.1~.! .

.......~~~~ ~.~~~.~.~.~~!1~.~; ~~.?!.~..~.~.~~!1~~.

.......~!.~~9.~~~P.~~~: ~.I.!~.?~!~.~~.~ .L ~~.?!.I~~.~.s.~~.~~.~.

......S:.?~.~~~~.~ ~~~~!.~.~:.z .l ~~.?~!!:l.~~! .

.......~.?~.~~~!!: ~.l!~.i.:.z..?~~~~.~~ l ~~.?!.~~i..?~~.~~~~.

.......~~.P.~E~~l ~~~~ .l ~{~.~.~.~~ .
PotentPraes ostanen : en ostane

·····:tp~·t~htP~ii::··············;·········ii·~~·~~··~·~t~h~t···········;·······~~·Ú~·~~··~~t~h~t·······

Személytelen formák: a gyakran szenvedőnek is nevezett igenem alakjai valójában személy-
telenek, éppen ezért a passzívumrnal szemben minden igéből képezhetők, minden módban és
időben. A személytelen ragozás a beszélt nyelvben behatolt az aktív igenembe is, ahol többes
szám 1. személyű alakként használatos. Például: mennáán 'mennek, menjünk, megyünk'.
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A finn igenévrendszer rendkívül gazdag, a főnévi igenév mellett több melléknévi és hatá-
rozói igenév is található, azonban a finn nyelvtan írás többségüket hagyományosan infiniti-
vusnak (főnévi igenévnek) nevezi. Példák az infinitivusrendszerből:

1. Az első infinitivusnak rövid és hosszú alakja van, az utóbbi esetragos.
2. A második infinitivusnak két esetragos alakja van.
3. A harmadik infinitivusnak öt esetragos alakja van.
4. A harmadik infinitivus ragtalan -mal-ma képzős alakja az ún. ágensparticípium:

Kaijan kirjoittama kirje. 'A Kaija írta levél'.
5. A második infinitivus inessivusragos alakjának személytelen változata is van.
6. Az infinitivusok gyakori gerundiális funkcióját a második inf instructivusragos alakja

érzékelteti: Lapsi tuli itkien kotiin 'A gyerek sírva jött haza'.

A melléknévi igenevek természetesen szabadon kombinálódhatnak esetragokkal. A jelen
idejű személytelen melléknévi igenévnek jövő idejű és szükségességet kifejező jelentése is
van: luettava kirja' az elolvasandó könyv'.

A névszóknak van számuk, esetük, abszolút és birtokos ragozásuk, de nincs nemük. 15
eset van, ebből az abessivus, comitativus, instructivus használata igen korlátozott.
Instrurnentalis-cornitativus funkcióban gyakran fordul elő adessivus, vagy a kanssa '-val/-
vei' névutó. Az egyes szám jeltelen, a többes szám jele a -1, függö esetekben az -i, kivéve az
accusativust és a genitivus egyes formáit.

Egyes szám Többes szám
Eset Végződés pala 'fazék'

.....~.: ~~!!?!!?:~~.\~~ :: .P.C!~C! : Pcz.4.f!.~ .

.....?: A~.~~~!:I:~!.~.~ :~ .P.C!c!C!.'! .: PC!.4.f!.~ .

.....~: .9.~.~!.~!~.~ :~ .P.C!c!C!.'! .: PC!.!.f!j~'! .

.....~: ~.~E~!~!~~ ~1..~::.!.1. .P.C!~C!f! .: Pcz.!.f!jf! .

.....?: gs.~.!~~ ~~1. .P.C!~C!'!:C! : Pcz.!.C?!'!:9. .

.....?: m~~!y.~.~ ~y~~!..::~.!:.'!! ..::~t!.'!: .P.C!~9.cz.!!. : Pcz.!.C?!.~!.'! .

.....7.: ~!?:~~~!.~.~ ::~~1. P..f!.t!.9.~~f! : Pcz.4.r:!.~~f! .

.....?: ?.!~~!~.~ ::~!.1. .P.q.c!q~!9. : P.cz.4.r:.i~!9. .

.....?: A!.!~~!y.~~ ::!.{f!: .P.f!.c!C!.{!.~ : Pcz.4.r:!.{!~ .

...~.Q: A9.~~~!.y.~.~ ~!.{1. P..C!t!.9.{!.f! : Pcz.4.r:!.{!f! .

...~}.: A~.!~~!.~.~ :!.~1. .P.C!t!.9.Uf! : Pcz.4.r:.~Uf! .

...~.?: .T~!!-.~~!.~!.i.Y.I!.~ ::~.~ P..C!t!.9.~! : P.c!.4.r:.~~!. .

...~}: A~.~~~!.~.~ :!.~1. padatta l Pf!4.r:H!.f! .

...~.~: ~~.!!?\!.~.~!.~.~ ::!.'!:~................................. : Pcz.4.r:!.'!.f!.f!.~ .
15. Instructivus -in ! pado in

I Az -A magánhangzó-illeszkedésre utal, veláris, illetve palatális magánhangzó egyaránt lehet a rag

2 A - Va magánhangzó jele, a ragban különböző magánhangzók állhatnak
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A pata : padan gyengülő fokváltó szó. Az egyes számú nominativus (alanyeset) és
partitivus azonos fokban áll, a genitivus (birtokos eset) velük ellentétesben. Az accusativus
(tárgyeset) egyes számban a genitivusszal, többes számban a norninativusszal azonos alakú.
(A személyes névmások ragozásában nincs ilyen homonímia.) Minden további esetrag az
egyes számú genitivus tövéhez kapcsolódik: pada/n > pada-, kivéve az illativust és az
essivust, amelyek mindig erős fokban állnak. A többes számban ettől annyi az eltérés, hogya
genitivus gyakran az egyes szám ú genitivusszal ellentétes fokban áll. A külső és belső hely-
határozóragoknál irányhármasság figyelhető meg. Az allativus, adessivus, ablativus sokszor
az érintkezés eseteit fejezik ki, tehát sublativus, superessivus, delativus funkciójuk van, vÖ.
poydálle : poydálld : poydalta 'asztalra : asztalon : asztalról'. Ezenkívül az allativus
dativusként (részeshatározóként), az adessivus instrumentalisként (eszközhatározóként) is
funkcionál: Pekalle 'Pekkának', bussilla 'busszal'. Az adessivus fontos szerepet tölt be a
birtoklás kifejezésében is: a habeo-szerkezet a névmás adessivusi alakja + létige + birtokból
áll: Minulla ali onnea '(nekem) szerenesém volt'. A comitativus formailag többes számú, de
egyes számot is kifejezhet: a Tapiokin tuli vaimoineen 'Tapio is eljött a feleségével' finn
eredetije szerint Tapiónak akár több felesége is lehetne.

Az abszolút ragozás mellett birtokos is van, ilyenkor a főnév birtokos személyragot
(személy jelet) kap, ami abszolút szóalakzáró. Funkcionális szempontból a birtokos ragozás
rendszerébe illeszkedik a genitivus is, ugyanis főnévi birtokos esetén a birtokon nem lehet
birtokos személyrag, a birtokost a birtokon genitivus jelöli: Liisan auto 'Liisa kocsija'. Név-
mási birtokos birtokán viszont kötelező a személyrag kitétele: (simm) autasi 'a (te) kocsid'.

Amelléknevek ragozhatók és fokozhatók. A középfokú melléknév csak összehasonlítás-
ban használható, önálló, abszolút középfokként nem, pl. pieni : pienempi 'kicsi: kisebb':
Hiiri on norsua pienempi 'Az egér kisebb az elefántnál', de pieni : pienehko 'kicsi : ki-
sebb(ecske)', pieni hiiri 'kisegér', pienehko norsu 'kisebb elefánt'.

A számnevek tö-, sor- és törtszámnevekre tagolódnak. A tőszámnevek I-től l O-ig: yksi,
kaksi, ko Ime, nelja, viisi, kuusi, se itsem an, kahdeksan, yhdeksdn, kymmenen. További pél-
dák: yksitoista 'tizenegy', kaksikymmenta 'húsz', sata 'száz', tuhat 'ezer'. Az összetett szám-
nevek minden egyes eleme ragozódik, kivéve a '11-19' jelentésűekben hasznáJatos -toista
utótagot: kaksisataaneljákymmentaviisi 'kétszáznegyvenöt', kahdellasadallaneljallakymme-
nellaviidella markaIla 'kétszáznegyvenöt márkáért'. A beszélt nyelvben újabban csak az
utolsó tagot ragozzák.

Névmások: A finn nyelvtanok személyes, mutató, visszaható, kölcsönös, vonatkozó, kér-
dő és határozatlan névmásokról beszélnek. A személyes névmások: mina, sina, han (se), me,
te, he (ne) 'én - ők'. Érdekes vonás, hogy hárommutató névmási tö van: táma 'ez', tuo 'az
[látható]', se 'az [nem látható]'.

Egyéb szófajok: A névszó, igenév és ige kategóriáján kívül határozószók, elöljárók, név-
utók, kötő- és indulatszók különböztethetők meg. Az elöljárók és névutók jelentős szerepet
töltenek be az esetrendszer kiegészítésében is; az elöljárók általában partitivus, a névszók
pedig genitivus vonzatúak. Ugyanaz a szó gyakran elöljáróként és névutóként is megjelenhet:
Járvi on lahella metsaa. 'A tó közel van az erdőhöz. ' Jarvi on metsan láhellá. 'Az erdőhöz
közel van a tó.' Önálló szófajként nem tartják számon a jellegzetes finn simulószócskákat, de
az 'is - sem' maga is kifejezhető partikulával: -kin ' is', ei -kaaru-küan 'sem'. Például: Syon
ta/akin 'Ebből is eszem' En :,yö sitákáán 'Abból sem eszem'. Onkohan se ajankohtaista?
'Vajon időszerű-e ez?' [kételkedem benne].
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Mondauan

Funkciójuk szerint a finn mondatok kijelentök, kérdők, felkiáltók, felszólítók vagy óhajtók.
Formailag három alaptípusuk van: egyszerű mondat, összetett mondat és mondatpótló. A
bővítetlen egyszerű mondat általában alanyból és állítmányból áll: Liisa lukee 'Liisa olvas',
Joku tulee 'valaki jön'. A személyes névmási alany elmaradhat, kivéve 3. személyben:
Ymmárratteko? 'Értitek-e?;' Ymmartaako han? 'Érti-e?'. Alanytalanok a Sataa 'Esik' típusú
mondatok. Értelemszerűen alanytalanok a személytelen mondatok: Suomessa puhutaan myos
ruotsia 'Finnországban svédül is beszélnek'. Névszói állítmány nincs. Háromféle bővítmény
van: tárgy, határozó, jelző. Az egyszerű mondat általában alany - állítmány - igevonzat (más
mondatrész) (SVO) szerkezetű: Pekka sai kirjeen 'Pekka levelet kapott'. Kérdő mondatban
az állítmány megelőzi az alanyt: Saiko Pekka kirjeen? 'Kapott-e Pekka levelet?'. Három
vagy több valenciájú igével a mondat alany - állítmány - tárgy + többi mondatrész szerke-
zetű: Pekka sai kirjeen Jussilia 'Pekka levelet kapott Jussitól'. A jelző a jelzett szó előtt áll
és egyetetik vele, kivéve a bittokos személyragot, amely csak a jelzett szóhoz járul. Tutustuin
simm kahteen ihanaan tyttareesi 'Megismerkedtem a két [egyes számú illativus] gyönyörű
[ua.]lányoddal [ua. + egyes szám 2. személyű birtokos személyrag].' Mutató névmás + rninö-
ség- vagy mennyiségjelzős szerkezetbe - a magyartói eltérően - az esetleges birtokos jelző
beékelődik: Pidün niistá Liisan kivoista kissoista 'Szeretern Liisának [egyes számú genitivus]
azokat a [többes számú elativus] kedves [ua.] macskáit [ua.]'.

Bonyolult az alany és a tárgy helyes esetragjának megválasztása. Az észt nyelvtől eltérő-
en a probléma kiterjed az állítmánykiegészítő esetragjára is: Poydalla on kahvia 'Az asztalon
van kávé (egyes szám ú partitivus]' > Kahvi on kuumaa 'A kávé forró'. A fő oppozíció a tel-
jes és részleges (partitivusragos) alany/tárgy között van. Eleve partitivusragos azonban a
mennyiségjelzös vagy/és tagadott alany/tárgy. Az alanynak egyébként három esetragja lehet:
nominativus, partitivus vagy genitivus. Genitivusban a necesszív mondat alanya, pl. Minun
tdytyy juosta 'Futnom kell', valamint a Minun on vaikeajuosta 'Nehéz futnom ' típusú mon-
dat cselekvője (agens) áll.

A tárgyragválasztás fö szabályai: A) Partitivusragot kap
1. a tagadott, anyagnévi vagy meghatározatlan mennyiséget jelölő tárgy: En ha/ua

banaania 'Nem akarok banánt'; Juon maitoa 'Tejet iszom';
2. az ige partitivusi vonzata: Rakastan sinua 'Szeretlek (téged)';
3. és az imperfektiv aspektusú mondat tárgya: Ll/en kirjaa 'Könyvet olvasok'.

Ha a fenti pontokban említett egyetlen feltétel sem teljesül, akkor: E) Nominativusban áll
4. egyes igék (pl. verba sentiendi) vonzattárgya - Avaa ovi! 'Nyisd ki az ajtót!';
5. a passzív ige tárgyvonzata - Meidan pitáa tilata taksi 'Taxit kell rendelnünk';
6. és a főnévi igenév tárgya - On hauska saada kirje 'Levelet kapni jó'.

Ha a 4-6. pontban felsorolt feltételeken kívül az 1-3. pontban felsoroltak bármelyike is
fönnáll, akkor a tárgy természetesen partitivusba kerül. Ha a felsorolt feltételek nem állnak
fenn, akkor a tárgy accusativus ragot kap, ragja egyes számban -n, többes számban -t: Luen
kirjan 'Elolvasom a könyvet'; Syon kaikki banaanit 'Minden banánt megeszek'.
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Vannak formailag egyszerű, funkcionális szempontból összetett mondatok, amelyekben
az alárendelő mellékmondati ragozott ige funkcióját igenévi szerkezet látja el. vö. Anjan
tu/tua Mikko menee pois 'Anja jötte után Mikko elmegy'; Sen jalken kun Anja on tullut,
Mikko menee pois 'Miután Anja megjött, Mikko elmegy'. Az első mondat tultua igeneve a
második mondat on tul/ut verbum finitumával egyenértékű. A finn gazdag az ehhez hasonló
szerkezetekben, pl. gyakori az idö-, ok-, mód-, célhatározói mellékmondattal vagy a tárgyi
mellékmondattal egyenértékű igenévi szerkezet.

A finnben a magyarral, de részint az észttel szemben is sok olyan melléknév és igevonzat
van, amelyek az utóbbiakban a vonzatok "európaizálódása" során átalakultak, a finn azonban
őrzi az eredetibb alakot: tyytyvainen johonkuhun 'elégedett vkivel' [tkp. 'vkibe'], vÖ. m. elé-
gedett vkivel, észt kel/egagi rahul 'ua.', német mit jm zufrieden 'ua.'. Ha az igéket jelentésük
szerint csoportosítjuk, érdekes finn-magyar vonzatmegfelelések rajzolódnak ki: pl. konkrét
helyre utaló vonzat a finnben dinamikus (jostakin/johonkin 'valahonnan/valahová'), a ma-
gyarban statikus (valahol): a finn valahonnan keres, talál, vesz, vásárol, szerez, valahová
hagy, marad, felejt, vesz részt, épít, alapít, születik a magyar valahollal szemben. Az auditív
igék esetében a finn valamiből beszél, mesél, beszélget, hall, énekel, tanácskozik stb.
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Ajinn nyelv

A finn nyelvjárások két fő csoportra oszthatók: nyugati és keleti nyelvjáráscsoportra. A nyu-
gatiakat általában öt, a keletieket két további nyelvjárásra osztják. Az egyes területeken a
nagy távolságok és a kis népsűrűség miatt további alnyelvjárások különíthetők el. A nyugati
és a keleti nyelvjárások az átmeneti területeket nem számítva igen nagy mértékben külön-
böznek egymástól, mert a hagyományos nyelvi határvonal művelődési határvonal is egyben,
amely az étkezéstől az építészetig tetten érhető. A különbségek hátterében az áll, hogy a
nyugati finnt és a keleti finnt beszélők különbözö közfinn népcsoportok leszármazottai.
A nyugati finn az észttel, különösen a tengerparti észttel szorosabb rokonságot mutat, mint a
keleti finnel, melyhez az inkeri és az észak-karjalai áll igen közel. Néhány eltérés a nyugati
és a keleti csoport között:

irodalmi nyelv nyugati keleti
pata: padan 'fazék: fazék-

naka'

(fokváltakozás megfelelései)

pata: paran
palan
padan
paoan

pata: paan

..'!:!!.C?!..~ l..:~~.~!l.r !:.1!.~!.!.. .! .!:.1!.<?!./. ;
Jy.r!.'!?!~~~..:9.~.\gS~?A: !.i!A'!?!~~ j .!.i!r!.'!?!~~ j
.~.~q L:~~p.: ~q j .~qp.N ]
j1!.<? 1..:~.~?:!~: j1!9.?j1!.t~ L.. j1!~P..~ .i .
..~C?!..~ .l ..:~~.~~~.: ~<?!.!.. l.(~.?:..!~:..~.~.~..~<!.ryJ y.~~!!. .l .
.H!.q l..:~.~.~~: ~.~!.C?9. l.(~.?:..!~:..é.~.~..t?~!.l:l.L ilta i.(~.?:..!~~ELW?.q).
..~~~q l..:!:I.Y.~( ~!!.y.L. L(~.?:..!~:..~.~.~..'~:1!:':'/L ~f!.~A ;.(~.?:..!~~EL~.f!.?:q).
..l!.~!!.'!:q l..:~~~~: !:.i~.u. l.(~.?:..!~:.~.~.~..'!:!.~l:l.2 :':'.f!.!!.'!:q l .
en kehtaai 'nem bírom rá- en viitsi i (vö. ir. észt ei viitsi) en kehtaai

i venni magam': :

Nyelvemlékek. az irodalmi nyelv létrejötte

A római katolikus hit a 12. században finn földön is elterjedt, így a középkori műveltség
nyelve a latin lett. 1441-ben a söderköpingi zsinat úgy döntött, hogyaMiatyánkot, a Hisze-
kegyet és az Üdvözlégy Máriát a nép nyelvére le kell fordítani, s azt a vasárnapi misén finnül
kell felolvasni. Az első finn szórványok az 1470-es évekből származnak. 1541-ben jelent
meg az első nyomtatott finn szöveg, Sebastian Münster Cosmographiája finn nyelvű Mia-
tyánkot tartalmazott. Az írott finn nyelv korszakai: ófinn (kb. 1540-1820), korai újfinn
(1820-1870) és újfinn (1870-től napjainkig). A finn írásbeliség kialakulása szorosan kötődik
a reformációhoz, ezért elsősorban a teljes bibliafordítás (1642), teológiai irodalom és imád-
ságoskönyvek jelentek meg. Az első nyomtatott munka mégis Mikael Agricola
.Ábécéskönyv"-e 1543-ból. Az első finn nyelvtan 1649-ben látott napvilágot, Eskil Petraeus
tollából. A 18. századtól kezdve már tudományos irodalom is megjelenik, és 1831-ben meg-
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alakul az azóta is müködő Finn Irodalmi Társaság. A nemzeti kultúra továbbfejlődése szem-
pontjából mérföldkő volt Elias Lönnrot l835-ben megjelent Régi Kalevalája. A finn szép-
irodalom az 1860-as években bontakozik ki. A korai újfinn korszak végére a finn nyelv mo-
dern európai nyelvvé vált, amelynek széles használati köre és szerteágazó tudományos szó-
kincse van.

Az ófinn korszakban az írásbeliség a nyugati nyelvjárásokra támaszkodott. Turkuban már
a 16. században csírázni kezdett egy nyugatias irodalmi norma, s a nyugati as nyelvi domi-
nancia az egész svéd korszakban megmaradt. A korai újfinn periódusban azonban megindult
a kiegyenlítődésért vivott küzdelern, a "nyelvjárások harca", melynek során a keleti nyelvjá-
rások is helyet követeltek maguknak, különösen a keleti területeken gyűjtött népköltési anya-
gok megjelenése után. E harc eredményeként az egységes finn irodalmi nyelv a nyugati és a
keleti elemek kiegyenlítődésévei jött létre, a nyelvtanban és a szókészlet terén egyaránt.

A nyelvjárásokról mondottakból kitűnik, hogy a nyugati és a keleti dialektusok között ki-
egyenlítődés ment végbe. Az irodalmi finnt beszélő művelt ember megérti akarjalait, és töb-
bé-kevésbé az észtet és az inkerit is. Érdekes jelenség viszont a hétköznapi beszélt finn nyelv
egyre élesebb eltávolodása az írott nyelvi normától, amely már-már kettészakadással fenye-
get. Sarkítva a kérdést, hosszabb távon a finn nyelvművelés előtt két lehetőség áll: vagy kö-
veti az Írott nonna a beszélt nyelv változásait, s ekkor a múlt század szépirodalmát majd csak
komoly magyarázó apparátussal értik meg a kisiskolások, vagy konzerválja az írott normát, s
akkor az írott és a beszélt nyelv valóban kettéválik. Anyelvművelés - egyelőre igen óvato-
san - az előbbit látszik követni.

(Pomozi Péter)
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Az észt nyelv

Észt (eesti keel 'észt nyelv'; eestfane 'észt ember' eestlanna 'észt nő'): finnugor nyelv, a balti
finn nyelvekkel (finn, lív, vót, vepsze, inkeri, karjalai) áll közeli rokonságban. Az észtet
I millió 150 ezer ember beszéli a világon. Közülük kb. egy millióan az Észt Köztársaság
területén laknak. Jelentős kisebbség él szetuföldön,' Petseri környékén, a Pszkovi-tó déli-
délnyugati partvidékén. Ennek a területnek az 1920-as tartui béke szerint Észtországhoz
kellene tartoznia, azonban jelenleg Oroszország fennhatósága alatt áll. Az 1944-es második
szovjet megszállás után nagyobb észt diaszpórák keletkeztek Svédországban (20 ezer), az
Egyesült Államokban és Kanadában (35 ezer), Ausztráliában (6500) és Németországban
(4000). 1989-ben, az utolsó szovjet népszámlálási adatok szerint kb. 60 ezer észt ember élt a
birodalom egyéb területein. Egy részük kivándorló, más részük az 1941. június 17-e utáni
sztálini kitelepítések során került messze szülőföldjétől. (1941-ben és 1949-ben kb. 40 ezer
észtet hurcoltak lágerekbe. Nagyobb részük, főleg nők és gyermekek, ott pusztultak el.) Az
oroszországi diaszpóra jelenleg kb. 40 ezer főre becsülhető. Az észt az Észt Köztársaság
hivatalos nyelve.

Hangtan

Az észt magánhangzórendszer három nyílásfokon (felső, középső, alsó nyelvállás) kilenc
fonémát tartalmaz. Létezik palatális és labiális korreláció, pl. u-ű, ű-i, Minden magánhangzó
teljes, redukál tak nincsenek. A magánhangzóknak három hosszúsági fokuk van: rövid, hosz-
szú és igen hosszú vagy túlhosszú.

uu fu:} űű [y:J ii ri: J
00 tvI u [uj ü [yJ i [iJ
o [yJ 00 [o:J ÖÖ [{lJ."] ee [e:J

o [o} Ö [{lJ} e [ej
aal a] ad [e.]

a [a} a [ej

A magyarok számára az o [yJ kiejtése okozza a legnagyobb nehézséget, mivel félig zárt, ve-
láris illabiális hanghoz hasonló nincs anyanyelvünkben. Az o ejtésekor a nyelv kb. magyar u
helyzetben áll, de az ajkak széles rést alkotnak. Az irodalmi észtben nincs sem palatoveláris,
sem labiális illeszkedés, ugyanakkor a magánhangzók megoszlásának szigorú szabályai van-
nak. Mind a kilenc fonéma előfordul az első szótagban, további szótagokban és szóvégen
azonban nem állhat 0, o, Ü, Ö, o. A 26 (!) kettőshangzó az ei, ai, ui kivételével szintén csak
első szótagban fordulhat elő. PI. paevik 'napló', kaotama 'elveszít', ou 'udvar'. Az -i utótag-

A szetuk az észtek egyik etnikai csoportját alkotják.
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gal minden magánhangzó alkothat diftongust, ezenkívül -a, -e, -o, -u utótagú kettőshangzók
is léteznek. A kapcsolódási kritériumok bonyolultak, például a labiális felső nyelvállású ma-
gánhangzó előtagként csak -i utótag ú diftongusban szerepelhet.

A mássalhangzó-fonémák számát nehéz egyértelműen meghatározni. A legtöbb nyelvtan
15 (18) fonemát tart számon, ezek ap, (b), t, (d), k, (g) zárhang, m, n orrhang, v, f, j, h rés-
hang, s, S, z, i susogó-, az I folyékony, valamint az r pergetett hang. Az S, z, i, f fonémák
azonban csak idegen eredetű szavakban fordulhatnak elő, pl. telefon, tsaardas, zooloog,
ielee. Jóllehet a b, ci,g zöngétlen médiák ejtése eltér a hosszú zárhangokéitól, fonémaértékük
vitatott, hiszen kizárólag az utóbbiakkal állnak kvantitáskorrelációban. Az észt grammatikák
többsége a bfB}, dlű]. gfG} hangokat a zöngétlenek közé sorolja. Zöngésségi korreláció
egyébként gyakorlatilag nincs a mássalhangzórendszerben. Az s-z, s-i zöngésségi korreláció
látszólagos, e párokból egyedül az steljes értékű fonéma, s a többi ejtése is zöngétlen,
olyannyira, hogy a régebben meghonosodott idegen szavakban az íráskép is tükrözi ezt:
,f, z, i > s: sink 'sonka', sefiir 'habcsókos sütemény', pagas 'poggyász'. A zárhangok zöngét-
lenedését is tükrözheti az íráskép: pagar 'pék', Piibel 'Biblia', tekk 'fedélzet, (hajó )szint',
kumm 'gumi'. Kiterjedt azonban a palatális korreláció: d-d; i-t, s-s, 1-1;n-n. A palatalizált
hangok fonéma volta szembetűnő (1. lejjebb a helyesírással foglalkozó részt). Ezekkel együtt
a mássalhangzók száma 20 (23). A mássalhangzók többsége is lehet rövid, hosszú vagy igen
hosszú.

Az észtben néhány indulatszótól és az idegen szavak hangsúlyviszonyaitói eltekintve
kötött, első szótagi hangsúlyozás van. Hosszabb szavakban általában a további páratlan szó-
tagokra mellékhangsúly is eshet, ooloomulikult 'természetesen', ootingi'mata 'feltétlenül'. Az
idegen szavak hangsúlya az átadó nyelvéhez igazodik, amit a hangsúlyos szótag magánhang-
zójának hosszúsága is tükröz, koalitsi'oon 'koalíció', reiiim 'rezsim'. Az intonáció általában
ereszkedő, a kérdő és felszólító mondatokban is. Érdekes vonás, hogy ugyanazon foné-
ma(sor) kisebb intenzitású, vagy erőteljesebb, feszesebb ejtése nem egyszer fonematikus
értékü, a ll. és lll. hosszúsági fok (1. később) elkülönítésében játszik szerepet. A hangsúly
mellett az észt prozódia másik fontos kategóriája a szavak hosszúsági foka (vdlde). Három
hosszúsági fok létezik: rövid (1. fok), hosszú (II. fok) és igen hosszú (Ill. fok). A szavak
hosszúsági fokát a hangsúlyos szótag magánhangzójától kezdve állapítják meg az ún.
szóbelseji hangok segítségével: ezeket a hangsúlyos szótag magánhangzójától a következő
szótag magánhangzójáig számítják. Rövid a szótag, ha a rövid magánhangzót csak egy rövid
mássalhangzó követi, más esetekben II. vagy Ill. hosszúsági fokú a szó. A szó hosszúsági
foka tehát a hangsúlyos szótagtóI függ, s ez az észt szavak, valamint a régebbi jövevénysza-
vak esetében az első szótagot jelenti, kivéve az -ik, -elm, -kond képzőcsoportot. Az észt
szótag hosszúságát a magyar verstan szabályai szerint is megállapíthatjuk a pozicionálisan
rövid szótag kategóriája nélkül: rövid a rövid magánhangzót tartalmazó nyílt szótag, a többi
szótag hosszú. A II. és Ill. hosszúsági fok elkülönítésére nincsenek pontos szabályok, sok-
szor csak a nyelvhelyességi szótár igazít el, amely feltünteti a Ill. hosszúsági fokot. Rendre
Ill. hosszúsági fokú ak azonban az egy szótagú tőmorfémák, pl. mets [ejtsd: metts] 'erdő',
járv [jarvv] 'tó', köök [köökk] 'konyha',jdd [jaaa] 'jég' stb., valamint az ún. rövid illativuszi
alakok, pl. me/sa [mettsa] 'erdőbe', kooli [koooli] 'iskolába'.

Az ábécé latin betűs, 3 I egyelemű betűt tartalmaz: a, b, c, ci, e, f, g, h, i, i. k, f, m, n, o, p,
q, r: s, s, Z, i, 1, U, v, )v, 0, a, Ö, ű, x, y. A helyesírás három alapelve - a kiejtés szerinti vagy
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fonetikus, szóelemző vagy morfologikus, hagyományőrző vagy konzervatív - megegyezik a
magyarévaI. Az észtre elsősorban a kiejtés szerinti írásmód a jellemző, habár az egy fonéma
- egy betű elve korántsem valósul meg maradéktalanul, pl. azf, S, z, i csak idegen eredetű
szavakban fordul elő, és c, q, W, x, y betűt kizárólag idegen nevekben található. Minden ma-
gánhangzó-fonémának van írásjegye. Az Ü, Ö, ti használata német hatásnak köszönhető, ábé-
cébe sorolásuk viszont a finnel, illetve eredendően a svéddel mutat rokonságot. Az o írásje-
gyet Otto Wilhelm Masing (1763-1832) lelki pásztor alkotta a {yJ hang jelölésére. Az .V,i
betűt az észt ortográfia a finnugor átírásból kölcsönözte. Utóbbiak helyett nyomdatechnikai
okokból az sh, zh is előfordul: zetoon-zhetoon, silling-shilling. Nincs viszont önálló betűje-
gye a mediopalatális allofónnak, pl. pang [pang] 'vödör', puljong [puljong] 'csontleves' , sőt
apalatális d', ( 1; S, il fonémáknak sincs, így a helyesírás nem tesz különbséget a palatalizált
és nem palatalizált minimális párok között: tali 'bárány', tal'! 'istálló'; tunde 'óra, lecke'
(partitivus), tunde 'érzés, érzelem (genitivus)'; kott 'elnyűtt cipő', koú 'zsák, szatyor'.

A hosszúság jelölése a magán- és mássalhangzóknál egységes. A rövid fonémát egy, a
hosszút két betű jelöli. A hosszú és az igen hosszú ejtést az íráskép nem jelöli, kivéve a zár-
hangokat. Ez esetben azonban a hosszúsági fokot a főszabálytól eltérően, hagyományőrző
módon írják:

rövid hosszú igen hosszú
............. ~ ..LB..l P.J.I?P..J .I?.I?..I:.I?.J?.l.. .
.............d..IPl ~ [!~.J ~![~!l .

dG] k rkkl kk ['kkl

Az egyes mássalhangzó-kapcsolatokban részt vevő fonémák hangtani tulajdonságaitói füg-
gően még számos alszabály létezik. A központozás és a mondatvégi írásjegyek használata a
vessző néhány esetét leszámítva a magyarral azonos alapelvek szerint történik. Tulajdonne-
vekben a kis- és nagybetű használata már bonyolultabb, különösen intézménynevek esetében.

Alaktan

Az észt névszói és igei osztályra jellemző a tőtípusok és a tőváItozatok gazdagsága. Az észt
nyelv értelmező szótára 36+ 13, a nyevhelyességi szótár 90+25 névszó, illetve igetípust tart
nyilván. Vannak olyan morfonológiai jelenségek, melyek az ige- és névszóragozásban egya-
ránt érvényesülnek. A tőváltozás eredményeképpen számos olyan tőváItozat létezik, amely
esetrag nélkül is (új) grammatikai jelentést hordoz, pl. viga 'hiba': vea 'hibának a' (Gen);
hele 'világos': he/eda 'világosnak a' (Gen). A tőváltozások legjellegzetesebbike a finnből is
ismert fokváltakozás, melynek során egyes mássalhangzók vagy magánhangzók minőségileg
és/vagy mennyiségileg megváltoznak. Fokváltozásra csak az olyan tőszavak képesek, ame-
Iyeknek legalább egyik kulcsalakjuk két szótagú. Ezek a kulcsalakok névszóknál a
SgPart : SgGen, néhány tőtípustól eltekintve a SgNom : SgGen is megfelel, igék esetében
pedig a -da infinitivus : és az IndicPraes bármely alakja. Ha aszembeállított kulcsalakok
töve különböző, akkor fokváltakozásról beszélünk. A következö táblázat azt mutatja, hogy
fokváltakozásos névszó esetén mely esetek vannak azonos, és melyek ellentétes fokban.
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I Egyes szám (Sg) I Többes szám (Pl) I
Nominativus hammas 'fog'

I
~ hamba+ d

Genitivus [homba r hammaste

Partitivus hammas + t
~

hambaid

hambasse
,

Illiativus hammastesse hambaisse

A további esetek egyes számban a genitivusszal, többes számban a -te/-de többes esetén a
többes számú genitivusszal, -i többes esetén a többes számú partitivusszal lesznek azonos
fokban. Az igeragozásban a -ma infinitivus, az állító egyszerű többes számú múlt és az ún.
állítólagos mód mindig erős, a személytelen igeragozás valamennyi alakja viszont mindig
gyenge fokban áll. Fokváltozásos ige egyes szám második személyű felszólító módú alakja a
többi felszólító alakkal minden esetben ellentétes fokban van. Az észt tőváltakozás (flexió)
áttekintő táblázatokban:

egyes szám alanyeset egyes szám partitivus egyes szám genitivus
FokváItakozás nélküli

.......~~(.~ :.~!.~~g;~.~.: ~~(.~cjc:.jL ~~(.~cjL! .
kallane 'sárga' kollasit kallase

FokváItakozásos

erős :
fok ~ gyenge fok

gyenge!
fok ~

mennyiségi
gyengülő tő erősödő tő gyengülő tö erősödő tő

gyenge!
fok ~

erős fok

minőségi

erős fok
erös :
fok ~ gyenge fok

.:'~.~~I.~.i.:..C!.':!~.C!.:.a.~.: ~!!.~~.~.I.t.:~~~~.1.~..:.~~·~.é.~.'h.~!:!.I.~..:..h.~!:..c!~.._.:.a.~~~.:~~!.~!~l ~~!!.~~.'.~~.~~~:..
anda : annan 'ad' hinnata: hindan 'értékel' karta i kardan 'fél' oodata: ootan 'vár'............... ;. ; _ ..............................•............... _ ~ .
putru ~pudru 'kása': : :

A fok váltakozás fenti példáiban a SgPart : SgGen, ill. -da Inf : IndicPraesSgl alakokat állí-
tottuk szembe. Ahol lehetséges, ott az egyes számú partitivusi alakot tőre + esetragra bon-
tottuk. Ez esetben a tö azonos az alanyesettel.

Az észt igének van személye, száma, ideje, módja és neme, és lehet igekötője. Utóbbiakat
a leíró nyelvtanok nagy része elöljárószerü határozóknak (preftksiline adverb) tekinti. A
cselekvő (aktív) igenem valamennyi alakjában az EIl- T/3 személyek használatosak, kivéve a
felszólító módot, melynek nincs Ell alakja. A magázás személye a T/2: Te űtlesite 'Ön
mondta/Önök mondták'. A szenvedő igenem valójában személytelen. Minden paradigmának
van párhuzamosan tagadó ragozása is. A felszólító mód kivételével ezt az ei tagadó igével
képezzük. A ragozott igealak szerkezete:

212



Az észt nyelv

(igekötő) + tő . módiel + időjel személyrag

............... g:.~!!.q~!.q !!. _ :~~.c::~c::!~.~?.~~~.~~.~~!!(.
armasta si n 'szerettem'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

armasta ksi n 'szeretnék'........................................................................................................ _ .

armasta ge m 'szeressünk, szeressük'

Az állító és tagadó ragozás kívánatos ábrázolásai:

Állító ragozás Tagadó ragozás

.....~~.~~r.~~.~.~g.~ f!!?!!:g~tC!:!'! .'!!f!..~! ..q!..'!}.c!.~~9. .

...}~.~~r.~~~~.g.~ armastasin '!!.q ..ei ..q!.'!!.9.~~9.l}.l!.1. .

...}~.~~~!.~.g.~ 1.e.l}..q!..'!!:9.~~9.l}.~!1. '!!.q ..e.!..(?.~e...C!::.'!!.q~.~q.f!.!f,t! .

.....~~.~~~.~~q~gL t!{!'!..q!..'!!:9.~~g!'!.l!.1. '!!.q ..e.!..<?!.l}.l!.1..q!..'!!:.C!:~tC!:!'!.l!:4..

.....9.~~.~f.~~.~.~.~.g.~('!!:9).q!..'!!:.C!:~tC!:~~{!.':) '!!.q ..ei..q!..'!!:9.~~9.~ .
ImpPraes Sg2 armasta! ara armasta!

Két igeidő van: jelen és múlt. A jövő időt jelen idejű alakokkal és időhatározóval, vagy per-
fektív igével fejezhetjük ki. A múlt idő árnyalatainak kifejezésére, valamint az igeidők
egyeztetésére három múlt idő létezik. A jelen idejű paradigma a létige ragozásával kiegészítve:

.....!}!.~........,!!.q ..q!.'!!.9.~~9.l} " :.~.~~!:~!.~.~.''!!:.C!: ..<?!.e.!'! ~.y!~l:gy.~~:.
E/2 sa armastad sa oled

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E/3 ta armastab ta on
Til me armastame me oleme

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

T/2 telTe armastate telTe olete
••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• •••••••• •• • •••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

T/3 nad armastavad nad on

Az egyszerű múlt idő jele -si, -s, -i. Tagadó ragozása a megfelelő személyes névmás + ei
tagadó ige + participium perfectumból (múlt idejű melléknévi igenév) áll. A perfectum és a
plusquamperfectum ezzel szemben állító és tagadó ragozásban is analitikus. Mind a négy
paradigmában közös, hogya főige aktív participium perfectuma előtt álló segédige - a létige
- ragozódik. Az észt négy módot ismer: kijelentőt, feltételest, felszólítót és állítólagos módot
(modus obliquust). A kijelentő mód jeltelen, a feltételes mód jele a -ks(i), a felszólítóé a
-gul-kul-gel-ke, a modus obliquusé pedig a -vat. Minden igemódnak van jelen és múlt ideje,
bár a felszólító és az állítólagos módé igen ritka. A felszólító mód egyes szám 2. személyben
jeltelen. A tiltó igének teljes ragozása van: ara, argu, argem, arge, argu 'te ne, ő ne' stb. 'A
nem indicativusi múlt alakjai mindig analitikusak: ma ei oleks uskunud 'nem hittem volna',
nad olevat elanud maal 'állítólag vidéken laktak'.
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Eset Végződés Egyes szám Többes szám

A magyarhoz hasonlóan három fő névszói toldaléktípus különíthető el: képző, jel, rag. A
főnév számjelet és esetragot kaphat, birtokjel és birtokos személy jel az észtben nincs. A
melléknevek ezenkívül fokozhatók. Ragozhatók a névmások és a számnevek is. A legáltalá-
nosabb névszói többesjel a -d, függő esetekben -de/-te. Emellett az -i többesjel is használa-
tos, sőt, egyes többes partitivusi tövek is megállnak többesi tőül, pl. vanalt mehelt 'idős fér-
fitól', vanu mehi 'idős férfiak' (Part), vanult mehilt 'idős férfiaktól'. A legtöbb nyelvtan 14
esetet tart nyilván. Az accusativust az 1920-as évek óta nem sorolják be az esetrendszerbe.

Nominativus tüdruk 'lány' tüdrukud
............................................................................................. _ .". .

Genitivus tüdruku tüdrukute............................................................................................. _ ..................................................•.................................

Partitivus -t, -d, -da, f1 tüdrukut tüdrukuid
............................................................................................. _ ;. .

Illativus -sse, f1 tüdrukusse tüdrukutesse j tüdrukuisse
............................................................................................. _ ;. .

Inessivus -S tüdrukus tüdrukutes l tüdrukuis............................................................................................................................................... .;. .

...~!.~!.~~~ ~.~.~ ~.~t!.~u.~u.~!. !.~t!.:.1!.~1!!.~~!.1 !.~t!.~u.~u.!.~~.
Allativus -le, -lle tüdrukule tüdrukutele l tüdrukuile

............................................................................................. _ .;. .

...:.\.~~.~.~.~~.~~ ~.{ ~.~t!.~u.~u.!.._ !.~t!.:.1!.~1!.t~!.1.J.~q:..u.~u.!.{ .
Ablativus -It tüdrukult tüdrukutelt l tüdrukuilt

............................................................................................. _ .;. .

...T~~~.~.~~~!~.~~.~ ~.~t!.~u.~u.~ _ !.~t!.:.1!.~1!.~~~1.J.~t!.~u.~u.!.~ .

...T~~!!.l~~~~~~.'!:!. ~.~t!.~u.~u.:!.~_ !.~t!.:'1!.~1!.~~:!.~l .

...~~~!.~~ ~.'!:~ ~.~q:..u.~u.:!.f!:_ !.~t!.:.1!.~1!.~~:!.f!:1...c~~cj:..l!.~.l!.~:!.f!:!..

...:.\.~~.~.~.~y.~~~.~~ ~.~q:..u.~u.!.f!:_ !.~t!.:.1!.~1!.~~!.r::l .
Instrumentalis- -ga tüdrukuga tüdrukutega :.::
comitativus

A tárgyeset (Ace) egyes számban abirtokos esettel (Gen), többes számban az alanyesettel
(Nom) egyezik meg. A 2-4. eseteket a flexiós tő is kifejezheti: mets : metsa : 'metsa : 'metsa
'erdő' (Nom/Gen/Part/Illat). A partitivus -da, és az illativus -Ile allomorfja csak névmástő-
höz járulhat. Az illativusnak a táblázatban felsoroltakon kívül az ún. rövid illativusi alak mi-
att számos változata van. Ezek a -se, -de, -hV kirjandus : kirjandusse 'irodalom: irodalom-
ba', keel: keelde 'nyelv: nyelvbe', pea : pahe 'fej: fejbe'. Több szótípusnak önálló illati-
vusi töve van, pl. magi: mae : mage : makke 'hegy' (Nom/Gen/Part/Illat). Az esetrendszert
többnyire genitivus vonzatú névutók egészítik ki, pl. a peale-peal-pealt sublativus-superes-
sivus-delativus funkciójúak. Egyes, főleg partitivus vonzatú elöljárók is betölthetnek eset-
ragfunkciót: mööda Paldiski maanteed'a Paldiski út mentén'.

A mellékneveknek alap-, közép- és felsőfoka van, pl. madai: madaiam: madalaim
'alacsony: alacsonyabb: legalacsonyabb'. A felsőfoknak szintetikus és analitikus formája is
ismeretes: madalaim = kiiige madalam 'legalacsonyabb', de több melléknévnek fonotaktikai
okból csak analitikus felsőfoka van.
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A szám nevek töszámnév, sorszámnév és törtszámnév alosztályokra oszlanak. A számne-
vek mindegyike ragozható, kivéve a -teist 'tízen-' szóelemet. A többjegyű számok utolsó
tagját a megfelelő esetbe, a megelőzőeket pedig genitivusba kell tenni. Tőszámnevek. űks,
kaks, kolm, neh, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist 'egy-tizenegy', kaks-
kümmend 'húsz', sada 'száz', tuhat 'ezer'; tuhat üheksasada űheksakűmmend kaheksa
'ezerkilencszázkilencvennyolc '.

A névmásrendszer gazdag. A mün)a, siin)a, t(em)a, metie), te/ie), n(em)ad 'én - ök'
személyes névmásokon és ragozott alakjaikon kívül a mutató, visszaható, kölcsönös, határo-
zatlan, kérdő és vonatkozó névmás kategóriája létezik. A személyes névmások hosszabb no-
minativusi alakjait általában csak hangsúlyos helyzetben használják. A magázás személye a
többes szám második személy. Az irodalmi nyelvből gyakorlatilag hiányzik a deiktikus név-
mások oppozíciója: see 'ez, az'. Jellegzetes a valamikori kettős szám meglétére utaló név-
mások rendszere: teineteise 'egymást', tkp. 'egyiket-másikat' : üksteise 'egymást' (általános
használatú); emb-kumb 'egyik a kettő közül', kumbki 'mindkettő', molemad 'mindketten'.

A képzök szerepe elsősorban a névszó- és határozószó-képzésben fontos. A magyarral
szemben az észtben feltűnő az igeképzök csekélyebb száma és kisebb produktivitása.

Mondattan

Funkciójuk szerint az észt mondatok kijelentők, kérdők, felszólítók vagy óhajtók. A kérdő
mondatban a kérdőszó megléte tipikus: az eldöntendő kérdést a kas' -e' kérdő partikula ve-
zeti be, amelyet a beszélt nyelvben mondatvégi voi kb. 'igen vagy nem' vagy sajátos intoná-
ció pótolhat. Szerkezetileg a mondatok egyszerűek vagy összetettek, a mellé- és alárendelés
egyaránt ismert. Viszonylag széles körben alkalmazhatók az alárendelő mellékmondatokkal
egyenértékű ún. mellékmondat értékű igenévi szerkezetek, főleg tárgyi mellékmondattal ek-
vivalens formaként, ill. temporális, modális, finális funkcióban. Az ún. abszolút konstrukció-
kat (pl. Kummikud ja/as kais ta marjut 'Gumicsizmával a lábán volt bogyót gyűjteni') az
igenévi szerkezetekkel együtt amondatrövidítések (1. finn) közé sorolják. Az állítmányon és
az alanyon kívül öt mondatrészt, állítmánykiegészítőt, tárgy at, határozót, jelzöt és appozíciót
különítenek el. Ez utóbbi gyakorta a magyar értelmező jelzőnek felel meg. Az egyszerű
mondat alapszórendje: alany - állítmány - tárgy (SVO) + többi bővítmény. Ha a mondat élén
határozószó áll, állítmány-alany inverzió lehetséges: Isa tuleb tagasi : Homme isa tuleb
tagasi : Homme tuleb isa tagasi 'Apa holnap visszajön'. Összegezve azt mondhatjuk, hogya
legtipikusabb észt mondatszórend a V2, azaz az igei állítmány többnyire a második helyen
áll. Akiemelt mondatrész általában a mondat elején áll. A jelző és a jelzett szó szórendje a
magyarral megegyezik, azonban a jelzöt alaptagjával egyeztetni kell, kivéve a tréfás "Nina
taga-szabályba" (tkp. 'az orra mögött') foglalt -ni, -na, -ta, -ga végződésű eseteket. Az ezek-
ben az esetekben álló jelzös szintagma determinánsa alaptagjával számban ugyan megegye-
zik, azonban alaptagjával ellentétben genitivusban áll, pl. ilus naine: ilusale naisele : ilusa
naisega 'szép nő (Nom/ Allat/lnstrum-Comit)'. Fontos egyeztetési szabály, hogya számjelzős
vagy/és tagadott alany/tárgy partitivusban van. Az 'egy' számot kivéve a határozott tőszám-
név után az alaptag egyes szám partitivusba kerül: üks hiir : viis hiirt 'egy egér: öt egér'.
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Az észtre jellemző a teljes (accusativusi vagy nominativusi), ill. a részleges (partitivusi)
tárgy oppozíciója. A tárgynak nincs specifikus esetragja, a ragválasztás különböző körülmé-
nyek függvénye. Nyelvtanilag teljes tárgy az, ami ném tagadott, nem számjelzős, igevonzatá-
nak tárgya nem partitivusi és régensévei együtt perfektiv/rezultativ aspektusú mondatot
eredményez. Ha csak egy feltétel is nem teljesül, a tárgy máris részleges, tehát partitivusi. A
teljes tárgy ragja - további alszabályoktól függő en - nominativus vagy accusativus. Mint
látható, a tárgyragválasztás összefügg a mondataspektussal is. A részleges tárgy eleve
imperfektívvé/irrezultatívvá, a teljes tárgy pedig önmagában perfektívvé/rezultatívvá teheti a
mondatot. Az észt igekötős igék aspektuálisan mindig perfektívek, így azok vonzattárgya
nem lehet részleges. Példák: Ostan raamatut 'Könyvet (Part) veszek': Ostan raamatu
'Megveszem a könyvet (Ace)' : Ostan raamatu ara 'Megveszem a könyvet (Ace + ara ige-
kötő)', de agrammatikus mondatot eredményez az *Ostan raamatut ara. (A tárgyválasztás
problémájára még vö. finn.)

..'

Az észt nyelvjárások
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A nyelvjárásokjelosztása

Az északkeleti tengerparti nem bontható további nyelvjárásokra, de különállása az északi
dialektustói szembetűnő. Az északkeleti tengerparti és a központi között nyolc éles hangtani
és kilenc éles alaktani határvonal húzódik. A nyolc nyelvjárás további alnyelvjárásokra osz-
lik, utóbbiak határa földrajzi és történeti okokból a régi közigazgatási egységek határaival
esik egybe. A főnyelvjárások között nagyok az eltérések, a délit akár önálló balti finn nyelv-
nek is lehetne tekinteni. A déli sok szempontból közelebb áll a lívhez, mint az északi nyelv-
járásokhoz, az északkeleti tengerparti pedig néhány szempontból közelebb áll a nyugat-
finnhez, mint az északi észthez. A jelenség oka az, hogy a mai észt nyelvi area egyes dialek-
tikusai különböző balti finn törzsek nyelvi hagyatékai, így a mai észt felől nézve egyes észt
nyelvjárási izoglosszák régebbi keletűek, mint a balti finn nyelvcsalád némelyik ma beszélt
nyelve. Tiit-Rein Viitso 1985-ben 31 olyan jegyet különített el a balti finn nyelvek árnyaltabb
családfájának megrajzolásakor, amelyek történetileg magyarázzák a mai észt nyelvjárások
egymáshoz való sajátos viszonyát is. A magyarral összevetve feltűnő, hogyadéliben megőr-
ződött az ősi magánhangzó-harmónia (vö. észt D nata É naha magyar néz). A déli és az
északi között legkevesebb 13 hangtani és 12 alaktani határvonal húzható, a mondattani és
szókészlettani eltérésekről nem is beszélve.

Az első észt szórványemlék a 13. századból származik, Lett Henrik Lívföldi krónikája
észt hely- és személyneveket, valamint néhány észt kifejezést is tartalmaz. Az első fennma-
radt észt könyv, az ún. Wanradt-Koell-féle katekizmus 1535-ben jelent meg, egy észt-lett-Iív
nyelvű könyvecskéről azonban már 1525-ből van tudomásunk. A legkorábbi észt nyelvtan
Heinrich Stahl munkája, 1637-ben Tallinnban látott napvilágot. Az észt helyesírás a 17. sz.
végéig teljesen szabályozatlan volt, ekkor fejlődött ki az ún. vana kirjaviis (régi írásmód),
amely azonban németessége miatt kevéssé felelt meg az észt nyelv igényeinek. A régi írás-
mód fejlődésében fontos állomás 1739, a teljes bibliafordítás megjelenésének éve. Az észt
nyelvnek jobban megfelelő új írásmód első harcosa Eduard Ahrens (1803~1863), aki észt
nyelvtanában a finnen alapuló új ortográfiát sürgetett. A nemzeti ébredés korának híres tudó-
sai: Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803~1882), Jakob Hurt (1839~1907), Carl Robert
Jakobson (1841~1882) tevékenysége nyomán az új írásmód felülkerekedett, és 1872 után
nyomtatásban is elterjedt. Az irodalmi nyelvegységesülése is a 70-es években jutott döntő
szakaszába. Az északi csoport központi nyelvjárásán alapuló, de a déli bizonyos nyelvtani és
szókészlettani elemeit is beolvasztó egységes irodalmi nyeiva20. század legelején vált ural-
kodóvá. A 19. században az északias norma mellett létezik az ún. tartui irodalmi nyelv is,
amelyet főleg Dél-Észtországban használtak. Az egységesítők és nyelvúj ítók: Johann
Voldemar Veski (1873~ 1968) és Johannes Aavik (l880~ 1973) munkássága nyomán az észt a
20. sz. hajnalára modern európai nyelvvé vált. Az észt nyelvújítás e század elején magyar
mintákat is figyelembe vett. Az észt nyelvművelés napjainkban is eleven, sok szempontból
példaképül szolgálhatna a magyarnak is.

Az észt nyelvjárások és az irodalmi nyelv az észt írott korszakában is igen gyors tipológi-
ai változáson megy át, szinte napjainkban válik dominánsan agglutináló nyelvből dominán-
san flektálóvá. Ez részben a régóta tartó erős germán (német-svéd-dán) hatás eredménye
lehet. A flexió térhódításának beszédes jele a magánhangzó-harmónia elvesztése, abirtokos
személyragok elsorvadása, a szinte kötött alany ~ állítmány ~ tárgy + többi mondatrész
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(SVO + A) szórend, ill. az AVSO-inverzió, a gazdag igekötőrendszer kialakulása, a domi-
nánsan analitikus nyelvekre jellemző izolációs jegy, az esetragértékű elöljárók kialakulása,
az elemezhető szótövek csökkenése stb. Mindemellett az észt nagyszámú, a magyarral azo-
nos finnugor vonást őrzött meg napjainkig is, a nyelv minden területén.

Az észt irodalmi nyelvet és a finn irodalmi nyelvet beszélő művelt észt, ill. finn néhány
tréfás félreértéstől eltekintve többé-kevésbé megérti egymást. A félreérthetőségnek, az eltérő
jelentésű közös szavaknak komoly szótárirodalma van. Példák: é. pulmad 'lakodalom' : fi.
pulmat 'problémák'; é. vaimu 'szellem (Gen)': fi. vaimo 'feleség'; é. koristama 'takarít' : fi.
koristaa 'díszít'. A nyelvjárásokról mondottakból is következik, hogy az északkeleti tenger-
parti beszélői egészen kitűnő en megértik egymást a finnekkel. Máskülönben az észt és finn
közötti rokonság foka körülbelül olyan jellegű, mint az olasz és a spanyol közötti.

(Pomozi Péter)
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A karj alai (karél) nyelv

A karjalai a balti finn nyelvek csoportjába tartozik. Az orosz föderációhoz tartozó Karél
Köztársaság Finnország, a Ladoga-tó, az Onyega-tó és a Fehér-tenger által határolt területen
fekszik. Ezen kívül élnek még karjalaiak Finnország és Svédország terül etén is. A karjalai
népnév eredete nincs tisztázva. A karjalaiakat régebben a skandináv krónikák bjarma népé-
vel azonosították. A statisztikák szerint a karjalaiak lélekszáma 138 ezer fő, közülük kb. 85
ezren élnek a Karél Köztársaságban, valamint Oroszország más tájain. A Karél Köztársaság
hivatalos nyelve az orosz és a finn. Az I920-as, 1930-as években kísérletet tettek az önálló
irodalmi nyelv létrehozására. Ez idő alatt kb. 50 könyvet és néhány újságot adtak ki karjalai
nyelven. .

Hangtan

Akarjalaiban 8 magánhangzó és 29 mássalhangzó van. A magánhangzók gyakran alkotnak
diftongusokat és triftongusokat, pl.: l'üöw 'üt'.

A hangsúly az első szótagon van. Jellemző a magánhangzó-harmónia és a fokváltakozás,
pl.: meéca 'erdő', meéán 'erdőnek a'.

Alaktan

A névszóragozás 13 esetet ismer:

esetek egyes szám többes szám

...~~~J.~!:l~!.~.~.!!f!.'!':!!:.f!r ~.f~g: !!.f!'!':.~f!~f!~ ~.f~g~~:.

...g~~.~~.~~~ !!.f!'!':.~f!~f!I! !!.f!'!':!!.f!~!.~ .
accusativus hambahan, hambahat

hammas......................................................................................................................................................

...p.~~.i.~!.~.~ !!.f!'!':!!:.f!~{f! _ !!.f!'!':.~f!~!.~ .
inessivus hamhahasia hambahissa......................................................................................................................................................
elativus hambahasta hambahista......................................................................................................................................................
illativus hambahah hambahih......................................................................................................................................................
adessivus hambahalla hambahilla......................................................................................................................................................
ab 1ativu s hambahaida hambahilda......................................................................................................................................................

essivus hambahana hambahina........................................................................ ~ .

translativus hambahaksi hambahiksi................................................................................................................................... _ .

abessivus hambahatta hambahitta......................................................................................................................................................

comitativus hambahankena hambahinkena
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Nagy Józsej

A melléknevek alapfoka megegyezik a szótári alakkal. A középfok jele: -mbi, pl.:
Ieviembi 'szélesebb'. A felsőtokot összetetten és egyszerüen is kifejezheti, pl.: kaikkiedah
Ievein, illetve csupán l'evein 'legszélesebb'.

A számnevek: üksi 'egy', kaksi 'kettő', ko/me 'három', nell'á 'négy', vidi 'öt', kuwii
'hat', seiééimen 'hét', kaheksan 'nyolc', uheksan 'kilenc' és kümmenen 'tíz'.

A személyes névmások: mie, sie, hián, müö, tuo és hüö 'én - ők'.
Az igének két egyszerű (jelen és imperfectum) és két összetett (perfectum és plusquam-

perfectum) ideje van. A tagadást tagadó igével fejezik ki. Négy igemód ismeretes: kijelentő,
feltételes, Iehetőségi és felszólító. Az állító és tagadó igeragozás jelenidőben.

állító tagadó
ElJ sanon 'mondom' en sana 'nem mondom'...................................... _ _ .

E/2 sanot et sana...................................... _ _ .

E/3 sanow ei sano...................................................................................................................................
Til sanomnia...................................... _ .

T/2 sanotta
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• "0 •••••••••••• ooo •••••••••• _oo ••• o ••••••• o.oooooo •••••••••• o

T/3 sana/ah

A karjalai nyelv alapvető szókincse megegyezik a finnéveI. Napjainkban igen jelentős az
orosz nyelv hatása a karjalaira.

(Nagy József)
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A vepsze nyelv

A vepsze a finnugor nyelvek balti finn csoport jához tartozik. Legközelebb a karjalai áll hoz-
zá. A vepszék lakóhelye a Ladoga-tó délkeleti, az Onyega-tó déli partvidéke és a Fehér-tó
által határolt terület; saját köztársaságuk vagy autonóm területük nincs. A vepsze nyelv há-
rom alapvető nyelvjárását különböztetjük meg:

1. északi vagy Onyega menti vepsze,
2. közép-vepsze (ez a legelterjedtebb nyelvjárás),
3. déli vepsze.

A vepsze népnév a déli vepsze nyelvjárásokból származik. A többi nyelvjárási területen a
vepszék önelnevezése: t'ahine, tügaiaine 'itteni, helybéli'. Előfordul a még a Iűd'inik 'Iűd'
elnevezés is, amely az orosz l'ud'i 'emberek' szóból származik. Az orosz forrásokban gyakran
emlegetik a vepszéket csúdokként.

A vepsze írásbeliséget az 1930-as években már megpróbálták létrehozni a közép-vepsze
nyelvjárások alapján, de ez a kísérlet nem járt sikerrel. Néhány megjelent tankönyv és
nyelvtan őrzi ennek az emlékét. Napjainkban azonban ismét ígéretes próbálkozások történ-
nek az írásbeliség megteremtésére. A vepszék létszáma kb. 8 ezer fö, de csak 35%-uk beszéli
a vepszét anyanyelvként.

Hangtan

A vepsze magánhangzó rendszer fonémái:

i, ü u
e,ö o
a a

Az u és az i diftongusképző magánhangzók. Pl.: ou, uu, üu, ÜU, illetve ai, ei, ii, ui, ái, öi, iii.
A mássalhangzók alkalmilag palatalizálódnak, amennyiben utánuk felső nyelvállású magán-
hangzó áll, pl.: sidoda 'köt', nene 'ezek'. A vepsze - ellentétben a többi balti finn nyelvvel -
nem ismeri a mássalhangzók fokváltakozását. A magánhangzó-harmónia is csupán részleges.

A hangsúly általában az első szótagon van.

Alaktan

A főnévragozás II esetet ismer:
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esetek egyes szám többes szám

...~.2p.i~~.~!.~.~ !:.r!.c!.q :~9g9r~~.' !'!.q.c!.q.ci.. .'.~.~g~!.~.~~:..
Genitivus nadon nadoid'en........................................................................................................................................... - .

...~.~~!-!~~~~~.~~ !'!.q.c!.q.'}~ .. f}.q4.9. _ !'!.q.c!.().ci.. _ .
Partitivus nadod nadoid.....................................................................................................................................................................

Translativus nadoks nadoiks.....................................................................................................................................................................
Abessivus nadota nadoita................................................................................ ~ ~ .
Inessivus-Elativus nados nadois................................................................................ ~ ~ .
IlIativus nadoha nadoihe................................................................................ ~ ~ .

Adessivus-Ablativus nadou nadoil'................................................................................ ~ ~ .
Allativus nadole nadoile................................................................................ ~ ~ .
Instructivus rublin 'rubelIal'

A melléknevek alapfoka megegyezik a szótári alakkal. A középfok fele az -(e)mb, pl.:
coma 'jó', éomemb 'jobb'. A felsőfokot körülírás os forma fejezi ki, pl.: kaikis l'eved vagy
kaik id' l'evedemb 'legszélesebb'.

A szám nevek egyszerűek vagy összetettek: ükS 'egy', kaks 'kettő', kuume 'három', nel'l'
'négy', v'ii 'öt', kui 'hat', siiceme 'hét', kahesa 'nyolc', ühesa 'kilenc', k űmne 'tíz'. A szám-
nevek után a főnév egyes szám partitivusban áll, az 'egy' számnév kivételével, amely után
nominativus használatos.

A személyes névmás ok finnugor eredetűek: mina, sina, Han, mii, tii, liii 'én - ők'.
A vepszében az igének három módja van (kijelentő, feltételes és felszólító), az igeidők

egyszerűek (jelen és imperfectum) illetve összetettek (perfectum és plusquamperfectum).
A toda 'hoz' ige kijelentő módú, jelen idejű ragozott alakjai:

Ell ton 'hozok'............................... _ .

E/2 tod.............................. _ .

E/3 tob.............................. - .

Til tomai.............................. _ .

T/2 tatai.............................. - .

T/3 todas

Az imperfectumjele: az -i, pl.: toin, toid, toi 'hoztam, hoztál, hozta'.
A tagadást tagadó ige segítségével fejezzük ki: en to 'nem hozok', ed to 'nem hozol', ii to

'nem hoz'.

A vepsze szókincs alapját a finnugor eredetű szavak képezik. Igen nagy a germán, a balti és
az orosz jövevényszavak aránya. Finnugor eredetűek pl.: ji a 'fej', sil'm 'szem'; balti eredetűek
pl.: tuha 'ezer', taivaz 'ég'; oroszjövevényszavak pl.: luiik 'kanál', pac 'kályha'.

(Nagy József)
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A lív nyelv

A lív nyelv (rándakél 'parti nyelv', e század húszas éveitől/lvo kel 'lív nyelv') napjainkban
már csak 10 ember anyanyelve. A Lett Köztársaság útlevél-nyilvántartása szerint 238 ember
tartja magát !ívnek (valójában mintegy 300). Fő lakóhelyük Lettország. Az ötvenes évekig
főként az észak-kurlandi tengerpart mentén éltek, manapság viszont nagyvárosokban, Rigá-
ban és Ventspilsben. Néhány lív él Svédországban és az Egyesült Államokban is.

1991-ben a lett alkotmányba foglalták, hogy két őslakó nép él a Lett Köztársaságban: a
lett és a lív. Az 1995. évi müvelődési irányelvek szerint az állam gondoskodik a !ív nyelv
védelméről. Lív nyelvű oktatás azonban nincs, eltekintve a nyári lív nyelvtanfolyamoktóI.

Hangtan

A lív irodalmi nyelv ábécéjét a következő fonémák alkotják: a, a, a, a, b, d, 9, e, e, (f), g, (h),
i, 1,), k, 1,1,m, n, o, Ö, 0, 0, o, 8, p, r, t.S, S, t.], u, ü, v, z, i,

A hangsúly mindig az első szótagon van. A lívben az észt nyelvhez hasonlóan van
palatalizációs és magánhangzó-hosszúsági korreláció.

Alaktan

Az igeragozásban a szám, személy, idő és mód kategória létezik, Négy igeidő van: jelen
(egyúttal a jövőt is kifejezheti), egyszerű múlt (perfectum) és régmúlt (plusquamperfectum);
valamint hat mód: indicativus, potentialis, conditionalis, imperativus, debitivus és modus
obliquus. A lívben van tagadó ige, mely jelen és múlt időben ragozódik (alakja jelenben ab,
múltban iz). 52 igeragozási típus ismert. A jelen idejű állító és tagadó ragozás:

Állító ragozás Tagadó ragozás

..Jq:!.~P :~.!~.~:!f.~?! :y.~gy'~.~: 4.pj~/q _.:~.~~.~.I~~:4.~..':':9. .._:!:l:~~.'y'~gy"<?,~.'.

..Jq:!.~q qgq 4.qF!/q _ 4.q.~!9..._ .

..Jq:!.~P 1:!.~..(~~.~} a.pj~/q _ 4.~..~!9. .

...i.q:!.~'!!. ~<?'!!.~ a.pje.?~'!.l.._ 4.~.g9.'!.!. .

..Jq:!.~? ~!.<?!.i! Aqj~@ _ Aq.~9.~ .
je/ab od at, ato, atta, umád ab je/a! ab űot

A lívben 13 eset van, a névszók egyes és többes számban ragozhatók. Az adessivus, allati-
vus, ablativus, instructivus ragozása hiányos. Több balti finn nyelvtől eltérően a lívben van
dativus és instrumentalis, nyilván a lett nyelv hatására. A névszóragozásban 126 ragozási
típus van.
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A pá 'fej' szó ragozása:

Eset Ezves szám Többes szám

.....~.?!P.~.~~~!~.~ p.i P.~c!. .

.....g~~.~!.~~s. P.~ P.~ .

....A~!.i.~s. p.i'!: p.ic!.i!.f!: .

.....partitivus P.~4.~ P.~4.( .

.....~s.~~.~~~.~~.l.!~P.~~~~ p.ic!.~.~':!. .

.....!.l!~~!.~.~ P.~~i!. P.~~! .

.....~~~~.~.~~s. P.~~i!. P.~!.! .

.....~J.~!.~~~ P.~~!.~ P.~!.!.{ .

.....~.I.!~~!~.~ P.~W ::: .

.....~~~~~.i.~s. P.~!.. ::: .

.....~Q!.~!!.~.~ P.~!.c!..~ ::: .

.....!.~s.!.~!:l:~!i~~::: P.~!.'l: .
abessivus bas /Jáda bas pédi

A mellékneveknek három foka van. A középfok kétféleképpen képezhető: a lettből származó
jo szóval (pl. jo sür 'nagyobb'), vagy a balti finn nyelvekre jellemző .szintetikus módon, pl.
piski 'kicsi', piskimi 'kisebb'. A felsőfokot az ama 'mind' szóval képezik, pl. sür 'nagy', ama
sür 'legnagyobb'.

A névmás kategóriájában megkülönböztethetünk:
1. személyes névmásokat ma (miná), sa (sina), ta (tdma), meg, tég, ne (nemád) 'én - ők';
2. mutató névmásokat se 'ez, az', ne 'ezek, azok';
3. kérdő és vonatkozó névmásokat: kis 'ki', mis 'mi';
4. visszaható névmásokat: iz 'maga', um 'saját';
5. kölcsönös névmásokat: mű mű 'egymást', ikS tuoi 'egyiket-másikat';
6. valamint határozatlan névmásokat: mű 'más', mingi 'valami', ikS 'valaki' stb.

Számnevek. A tőszámnevek egytől tízig: ikS, kaks, kuolm, néla, vzz, kűi, seis, kodaks,
zdaks, kim. Tizenegytől tizenkilencig a tőszámneveket a -tuoistiin 'tizen-' szóval képezik, pl.
nélatuoistőn 'tizennégy', húsztói kilencvenig pedig a -kimdö szóval, pl. kakskimdö 'húsz'.
Külön sorszámnévi töve van az eimi 'első' és a tuoi 'második' szónak. Egyébként a -z sor-
számnévképző hasznáJatos, pl. kuolmöz 'harmadik', tüontöz 'ezredik'.

A határozószók között az idő-, hely-, mód- és állandó határozószó kategóriája külön-
böztethető meg. A lív határozószók határozóképzőkkel keletkeztek, egy részük pedig hely-
jelölő elemek vagy pedig instructivusi esetragos névszók megkövesedett alakjai.

Mondattan

A mondattanban fontos szerep jut az egyeztetésnek és a vonzatoknak. Az alany és az állít-
mány egyeztetendő: lapst keratabOd 'a gyerekek írnak; ma keratob 'én írok', valamint a jelző
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A lív nyelv

és a jelzett szó is: java áiga, jovast áigast 'jó időből', 'régi szép időkből' (elativus). Alapszó-
rendnek az alany - tárgy - állítmány + egyéb mondatrész tekinthető.

A lívek nevét már az első orosz krónikák említik a 12. században, J1I16b/mo6b formában. A
legkorábbi lív szavak Lett Henrik ún. Lívföldi krónikájában maradtak fenn.

Három nyelvjárást tartanak számon: keletit, nyugatit és központit. A központi, más néven
Ira nyelvjárás a nyugati változatának is tekinthető. A nyugati nyelvjárás 1986-ban kihalt, a
központit még egy-két ember beszéli.

Az első lív nyelvű könyv Máté evangéliuma volt a keleti és a nyugati nyelvjárásban, me ly
l853-ban Londonban jelent meg. A ma használatos irodalmi nyelv alapjait Lauri Kettunen
(1885-1963) és Oskar Loorits (1900-1961) teremtette meg 192I-ben. írásrendszerük a ke-
leti dialektusra épül, vegyesen támaszkodik észt, illetve lett helyesírási elvekre. A magán-
hangzók hosszúságát a betű fölötti vízszintes vonal jelöli, a palatalizációt pedig a betű alatti
vessző. A későbbi irodalmi normák mind ezen alapulnak, kivéve Laimonis Rudzitis 1930-as
évekbeli írásrendszerét, amelyen két lív kalendárium jelent meg 1933-ban és 1934-ben
(Rándalist áigaráruőz). Az irodalmi norma létrehozásában különösen nagy szerepet játszott a
lív származású irodalmár, Pétör Damberg (1909-1987), akinek 1935-ben megjelent
Lugdobrantoz skűol ja kűod pierast "Olvasókönyv iskolai és otthoni használatra" c. művét a
legjobb lív nyelvű munkának tartják. Az általa létrehozott norma előbb a központi, később a
keleti dialektuson alapult. A lív irodalmi nyelvi normát legutóbb az 1995. évi lív irodalmi
nyelvi konferencián pontosították.

(Val! Ernstreit)
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A vót nyelv

A vót a balti finn nyelvek csoportjába tartozik. Legközelebb az észt áll hozzá: az északi észt
nyelvjárást beszélők nagyobb nehézség nélkül megértik a vótot. A vótok magukat vaddalain
néven nevezik. A név már a novgorodi krónikákban is szerepel. A vótok lakóterülete a
Szentpétervár és Észtország közötti tengerpart. Míg 1848-ban kb. 5000 volt a vótok száma,
a 2. világháború után ez a lélekszám száz alá csökkent, és a mai statisztikák már nem is tár-
gyalják a vótokat.

A vótoknak nem sikerült saját írásbeliségüket létrehozni.

Hangtan

A vótban tíz magánhangzó van. A magánhangzók lehetnek hosszúak és rövidek. A vótra
jellemző a diftogusok nagy száma.

A mássalhangzók gyakran palatalizálódnak a vótban. A szavak felépítése a magánhang-
zó-harmóniát követi, pl.: ema 'anya', kana 'tyúk'. A hangsúly az első szótagon van. A szavak-
ban a ragozás során a mássalhangzók fokváltakoznak. Ez a jelenség a vótban a legszélesebb
körű a többi balti finn nyelvvel összehasonlítva.

Alaktan

A névszóragozásban 14 eset van; néhány közülük példaképpen:

esetek egyes szám többes szám

...~gp.i.~~.~.i.~.~~~f _...'.~r.~~!!:g: ~~P' ~~.~~:?~g~~.'.

...g~~.\~.i.~~ ~q _ ~~.c!Y.?_ .
partitivus máta mad'd'é

Abirtokos személy jelek már csak a népdalokban járulnak a főnevekhez, pl.: poika 'fiú',
poikano 'fiunk'. Amelléknevek közép fokát -pi, -p jellel képzik, pl.: surep 'nagyobb'. A fel-
sőfokot összetett módon képezik, pl.: keikkia surep 'legnagyobb'.

A személyes névmások: mia, siá, táma, mo, to és namaű lén - ők'. A számnevek: ühs
'egy', kahs 'kettő', kglmgD 'három', nella 'négy', VIZ 'öt', küZ 'hat', seitsé 'hét', kahesa 'nyolc',
ühesa 'kilenc' és éűmme 'tíz'.

A vótban négy igeidő van: jelen, imperfectum, perfectum és plusquamperfectum, vala-
mint három mód: kijelentő, feltételes és óhajtó. A tagadást tagadóige segítségével fejezi ki
Példa a tagadásra, jelen idő, kijelentő módban:
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...~!.~ji?."!. _ ~!.~.~~.~:~f!j~ _:~.~.~..!.~:?~~:.
E/2 -st: ed·ö...............J _ .1. _ .

...~O Ji?!! _ ~~.F!. _ .

...TU Ji?!!!.!!!.t! _ _ .

...I!.? Ji?!.fq _ _ .
T/3 jövaD

A vót szókincs a finnugor eredetű ősi szavakon kívül sok germán, balti és szláv jövevényszót
is tartalmaz. A legutóbbi időkben megnőtt az inkeri és az észt hatása is.

(Nagy József)
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Az uráli nyelvcsalád finn-volgai csoportjába tartozó nyelv. A lapp nyelvet beszélők önelne-
vezése sápmi, sámi 'számi, lapp'. Ez minden bizonnyal egy korábbi sdmd alakra vezethető
vissza, valószínű leg a finn hame törzsnév etimológiai megfelelője. A történeti forrásokban
szereplő finn népnév egyes vélemények szerint a lappokra vonatkozik. A lapp népnév a lap-
pok egy másik, korábbi önelnevezésének, a vuovjusnak svéd (skandináv) tükörfordítása.

A lappok Norvégia, Svédország, Finnország északi részén és Oroszország északnyugati
csücskében, a Kola-félszigeten élnek. Lakóterületük mintegy 400 ezer knr'.

A lappok nyelvüket szabadon használhatják, kultúrájuk, nyelvük megőrzésének lehetősé-
ge a skandináv országokban biztosított. Törekvéseik jelenleg arra irányulnak, hogy nyelvük
bizonyos körű hivatali használatát is elérjék. A lappok tevékeny szerepet játszanak a világ
őslakos népeinek mozgaimában. Az anyanyelvi oktatásnak nem kell politikai akadályokat
leküzdenie, inkább technikai nehézségei vannak, pl. gondot jelent a vándorló életmódot
folytató közösségek gyermektagjainak oktatása.

A lappok lélekszámára és a lapp nyelvet beszélők számára vonatkozólag különböző ada-
tok ismertek. A lappok lélekszáma 40 ezer és 60 ezer fő közé becsülhető, közülük mintegy
20-35 ezren beszélik a lapp nyelv valamely nyelvjárását.

A lapp nyelv felosztását illetően is többféle rendszer ismert. Az egyes nyelvjárások kö-
zött olyan nagyok az eltérések, hogy a jelentősebb eltérést mutató nyelvváltozatokat külön
nyelvnek tekintik. Ezek számát a szakirodalomban négy és tíz közé teszik. A nyelvjárások
felosztását illetően ismert olyan rendszer, amely nyolc nyelvjárást sorol a két nagyobb - nyu-
gati és keleti - csoportba. Az általánosabban elfogadott felosztás a nyolc nyelvjárást három
főcsoportba sorolja:

Nyugati lapp Déli lapp Keleti Iapp
Eszaki, vagy finnül ruijai Urneái lapp: átmeneti típus
nyelvjárás, másképpen nor- a nyugati és a déli nyelvjá-
vég-Iapp, ezt a nyelvet be- rások között, az észak-svéd-
széli a lappok kb. 80%-a. országi Umeá-folyó völgyé-

..............................................................~~~..~~.~~.~!!.~.~.~h.~~y...~.~~~~~.: .
Luleái lapp: az észak-svéd- Tulajdonképpeni déli lapp: Koltta lapp: a Kola-félszigeten és
országi Luleá-folyó meden- Svédország és Norvégia kö- Észak-Finnországban beszélt (kb.
céjében és a szomszédos zépsö részén mintegy 500- 500 fő) nyelvjárás.
norvég vidékeken mintegy an beszélik.
kétezren beszélik.··pit~iü··i~p·p~··;;~··é~~~k~~~éd~·· ··K~i·~i··i·~pp~··~;;··~~~~~;~~;;ági··k;i~~··
országi Pitea-folyó mentén félsziget három nyelvjárási altípu-
lakók beszélik, számuk sát foglalja magában. Ater-lappot,
mára nagyon megfogyatko- a kildini és az akkalai lappot
zott. együttesen kb. ezerötszáz-kétezer

fő beszéli.

Inari lapp: az észak-finnországi
Inari-tó vidékén kb. 400-an beszé-
lik.
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A lapp nyelv szerkezeti jellemzésére, a számtalan variáns felsorolására ezen keretek között
nincs lehetőség. Áttekintésünkben a lappok túlnyomó többsége által beszélt norvég-Iapp
nyelvjárás jellegzetességeit mutatjuk be.

Hangtan

A norvég-lapp nyelvjárás sem egységes, számtalan változata van. A Nielsen-féle normalizált
hangjelölés a variánsokat nem különbözteti meg, csak a hangtípusokat. Így ez a jelölés in-
kább fonematikusnak, mint fonetikusnak mondható:

zárhangok
Mássalhangzók

...c}E~.~~.~.:.!?,c!.!..gJ.I~J!.'j,..g!'p'!.J! ..k: .
nazális: m, hm l= M], n, hn [t=N], nj I= fil, 1'/

affrikáták C, c, '1, f
réshangok .J<l:~.i.~!.\~C}.~:.t..~..~ .

interdentálisok: ti [= 8] (zöngés spiráns) és t [= il] (zön-
...g~!.~~~..~p.\!:~~.~)?.~!~~.~~~!9..~.~.<l:~..~.~~.~.~.!~~J!..~~.!y..~~!.~~.~.
...~.1.~~.?!.~~!~C}.~.:..~!.L .

palatálisok: g (= y, spiráns, csak szóbelseji helyzetben), j,
hi t:Jj....y. ::: .
laringális: h

laterális és
tremuláns

1,hl [= L], lj [= lj, r; hr, [= R]

Magánhangzók

•...•.••...•••...............•........... ~! ••q!..~!.J. .
........................................g ..c~..f~.!~.?~~~..~?~~~~.p.~!:?.~..s.~~.~~g~.~~2... .
.........................................q..<.<?.~.~~.g~.~~~~.~.Y.~~.!..<?~.<l:~..p..~~.<l:!.l~~..~~~!!~.g~.~~} .

u
Ee (a legtöbb nyelvjárásban általában diftongus)

A magánhangzók és a mássalhangzók a lapp nyelvben több kvantitásfokon fordulnak elő. A
mássalhangzók esetében megkülönböztetnek rövid, félhosszú, túlhosszú és ikerített változa-
tokat. Ez utóbbiak között is vannak rövid és hosszú gemináták. A magánhangzók állhatnak
rövid, félhosszú, hosszú változatban. Fonetikai szempontból azonban túl rövid és túl hosszú
magánhangzókat is megkülönböztetnek. A magánhangzók kvantitásfoka függ a mássalhang-
zók hosszúságától, és attól, hogy páratlan vagy páros szótagban állnak-e. A páratlan szótag
magánhangzóinak időtartama függ a rákövetkező mássalhangzó, illetve mássalhangzó-
kapcsolat időtartamától és a következő szótag magánhangzójának minőségétől. A mással-
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hangzók kvantitási szempontból különbözőek aszerint, hogy páratlan vagy páros szótagban
állnak-e.

A hangsúly egyszerű szavakban általában az első szótagon van. A további páratlan szó-
tagok mellékhangsúlyt kapnak, kivéve az utolsó szótagot. Összetett szavakban a főhangsúly
általában az összetett szó első tagjának első szótagján van, ritkább esetekben azonban a má-
sodik szótagon. A lapp nyelv körében igen kiterjedt morfonológiai változás az ún. fokválta-
kozás. A fokváltakozás a páratlan és az utána álló páros szótag határán lévő mássalhangzók
hangminőség vagy/és időtartam szempontjából való többalakúsága. Az alternánsok megjele-
nése eredetileg attól függött, hogy a mássalhangzót követő páros szótag nyílt vagy zárt
volt-e. A nagyobb artikulációs energiájú alternáns az erős fok, a kisebb energiával képzett a
gyenge fok.

A lak tan

A névszók kategóriáján belül feltűnő a képzőmorfémák nagy száma. Képzőmorfémák tősza-
vakhoz és származékszavakhoz egyaránt járulhatnak, a képezhető származékszavak száma
felbecsülhetetlen. A föneveknek hat esetalakja használatos: nominativus, genitivus-accusati-
vus, illativus, locativus, comitativus, essivus. A főnévi tőmorfémákhoz birtokos személy jelek
is csatlakozhatnak, a birtokviszony ilyen kifejezése a lapp nyelvben uráli eredetű sajátosság.
Ugyancsak uráli alapnyelvi vonás, hogyabirtokos személy jeleknek kettes szám ú alakjuk is
van. Kettes számú alakjuk a személyes névmásoknak is van. A lapp egyszerű tőszámnevek
többsége uráli eredetű. Az egyszerű tőszámnevek főnévi funkcióban úgy ragozódnak, mint
az alaki szempontból nekik megfelelő főnevek.

Tőszámnevek: okta 'egy', guokté 'kettő', golbmá 'három', njaelljé 'négy', vittá 'öt', guttá
'hat', cie:zá 'hét', gavce 'nyolc', fJvce 'kilenc', loge 'tíz', oktá-nubbé-lokkai 'tizenegy', guokté-
nubbé-lokkai 'tizenkettő', guokté-loge 'húsz', oktá-goalmad-lokkai 'huszonegy', éuode 'száz',
dU/7Ot 'ezer'.

A névszók között megkülönböztetik az ún. irányjelző szavakat, amelyeknek töve vala-
milyen irányt nevez meg (pl. égtájak neve) és a tőhöz olyan névszórag járul, amelynek ere-
deti funkciója felismerhető. A főnevek közé azért nem sorolhatók, mert a legtöbb esetben az
alapalak önmagában már nem fordul elő: (dávve-idávven 'északon').

Az igék egyes, kettes és többes számban ragozódnak. Igemódok: kijelentő, lehetőségi,
feltételes, felszólító mód. A jelen és a múlt idő kifejezésére egyszerű időalakok szolgálnak, a
cselekvés időbeliségének bizonyos árnyalata it összetett igealakokkal fejezik ki. Igenévi ala-
kokként előfordulnak: főnévi igenév, jelen idejű melléknévi igenév, múlt idejű (gyakran
szenvedő jelentésű) melléknévi igenév, actio vagy nomen actionis (cselekvést, történést je-
lentő főnév), egyidejűséget kifejező határozói igenév, állapothatározó igenév, módhatározó
igenév.

A tagadást a lapp nyelv tagadó igével fejezi ki. Ez is uráli eredetű jelenség.
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Mondattan

Amondatrészek sorrendjének főbb szabályai a következök:

1. az alany állító mondatokban az állítmány előtt áll: ac'ce ostii dám dalo 'az apa meg-
vette ezt a házat';

2. az állítmány után áll az alany, ha az állítmányhoz tartozik asimuló -gQ szócska: ostii-
gQ ac'ée dám dido? 'megvette-e az apa ezt a házat?';

3. az állítmány, ha funkcióját egyszerű igealak tölti be, a tárgy és a határozók előtt áll:
ac'ce ostii dalo 'az apa házat vett/az apa megvette a házat';

4. tagadó mondatokban az alanyatagadó ige és a főige között áll: im mon diede '(én)
nem tudom';

5. a tárgy általában a dativusi funkcióban lévő illativus, vagy az olyan locativus után áll,
amely azt jelöli, akitől kapunk valamit, megelőzi azonban a többi határozót: ac'ce
mui'tálii munnji dám 'apám mesélte ezt nekem';

6. a jelzői funkciójú mondattagok a jelzett szó előtt állnak: nuorrá bar'dne '(egy) fiatal
fiú'.

A jelző és a jelzett szó nyelvjárásoktói függöen az egyeztetés különböző fokozata it mu-
tatja. A norvég-lappban a minőségjelzői funkciójú melléknév a mondatban általában válto-
zatlan, esetenként azonban bizonyos fokú egyezést (fél kongruencia) mutat. A minöségjelző-
ként álló mutató névmások ragozódnak, ám a jelzett szóval való egyezésük eset tekintetében
nem teljes.

Az igeneves szószerkezetek - mint általában az uráli nyelvekben - a lappban is igen ked-
veltek.

Az írásbeliség és az irodalmi nyelvek

A lapp nyelv első nyelvemléke 1619-böl való. Egy piteái lelkész jelentette meg azon papok
számára, akik a lappoknak lapp nyelven kívántak istentiszteletet tartani. Ezt további egyházi
témájú kiadványok: bibliafordítások, katekizmusok, imádságoskönyvek követték. Megjelen-
tek kalendáriumok és ábécéskönyvek is. A nyelvemlékek többsége a latin írásbeliségű skan-
dináv országokban jelent meg. Az oroszországi lappok cirill betűs irodalma gyakorlatilag
elhaltnak tekinthető. A lapp nyelvű kiadványok túlnyomó többsége a norvég-Iapp irodalmi
nyelv keleti és nyugati változatán jelent meg. Az 1970-es években kidolgozták a norvég-Iapp
egységes hangjelölését, s 1978 óta egységesnek mondható a lapp irodalmi nyelv írásmódja.
Korábban más nyelvjárások irodalmi rangra emelésével is próbálkoztak. A déli lapp irodalmi
nyelv a 20. század elejéig volt használatban. A lapp nyelvű irodalom születése az 1673-as
évhez köthető. Ekkor jelent meg Johannes Schefferus Lapponia c. műve, amelyben szerepelt
a Dal a rénszarvashoz c. vers és egy menyasszonydal is. A lapp nyelvü epika megteremtője
Anders Fjellner (1795-1876) volt. A Kalevala hatására népköltészeti nyersanyagból több
elbeszélő költeményt írt. Johan Turi (1854-1936) Elbeszélés a lappokról c. műve 19 IO-ben
jelent meg. Ez a rnű a lappok életének mindennapjait örökíti meg. Anta Pirak (1873-1951)
A pásztorkodó lappok címmel 1937-ben ugyancsak önéletrajzi, szociológiai jellegű művet
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alkotott. Aslak Guttorm (1907-1992) A feltámadt forgószél c. elbeszélés- és verseskötete
1940-ben jelent meg. Kirsti Paltto (1947-) az első lapp nöíró. Lánykérés címen elbeszélés-
kötete, A lappok címen esszéi jelentek meg a hetvenes években.

A nyelv kutatása

Lappológiai kutatások elsősorban a skandináv országokban folynak. A lapp eredetű kutatók
közül Israel Ruong (1903-1986) és Ole Henrik Magga nevét feltétlenül meg kell említeni.
Nyelvészeti tevékenysége mellett irodalmi antológiát is összeállított. Norvégiában Konrad
Nielsen (1875-1914) mellett Knut Bergsland (1914-1998) volt a legkiemelkedőbb
lappológus. Svédországban az uppsalai egyetem finn ugor tanszékének vezetői K B. Wiklund,
Björn Collinder (1894-1983), Bo Wickman (1917-) és a napjainkban működő Lars-Gunnar
Larsson (1947-) egyaránt lapp specialisták. Finnországban Arvid Genetz (1848-1915) után
T. L Itkonen, Eliel Lagercrantz, Paavo Ravila (1902-1974), Erkki Itkonen (19\3-1992),
Mikko Korhonen (1936-1991) és Raija Bartens (1933-) neve emelhető ki. Finnországban
újabban igen jelentős az oului egyetem lappológiai tevékenysége Pekka Sammallahti vezeté-
sével. Oroszországban a lappok kiemelkedő kutatója G. M. Kert (J 923-). Magyarországon
Sajnovics János (1733-1785) után Budenz József (1836-1892) említhető, aki kapcsolatban
állt egy, a 19. század végén Budapesten tartózkodó lapp családdal, és tanulmányozta nyelvü-
ket. A lapr nyelvre specializálódott magyar kutató volt Halász Ignác (1855-190 1). Lapp
nyelvkönyvet (chrestomathiát) írt Lakó György (J 908-1996).

(Nagy Emília)
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A mordvin nyelv

A mordvin nyelv a mari, a lapp és a balti finn nyelvekkel együtt az uráli nyelvcsalád finnugor
ágának finn-volgai csoportjába tartozik. A mordvinok külső népneve: a mordvin (t. sz.
mordva) egy előmordvin kori indoiráni "mrtá- 'ember' jelentésű szóra vezethető vissza, mely
később az ősmordvinban *morda « *murda < *murta) alakú lehetett. Ma a mordvinok ön-
elnevezésként szinte kizárólag a két etnikai csoportra történt szakadá suk során létrejött és
egyaránt ismeretlen eredetűnek tekinthető eria és moksa népnevet használják a mordvin he-
lyett. A mordvinságnak több mint egyharmada, kb. 350 ezer fő a túlnyomórészt oroszok által
lakott Mordvin Köztársaságban él, mely az orosz fővárostói mintegy 5-700 km-rel délkelet-
re, a Volga irányában fekszik. A tulajdonképpeni Mordvinföldön kívül jelentős számban lak-
nak mordvinok a Penzai, Nyizsnyij-novgorodi, Szimbirszki, Szaratovi Területeken, Szamara
és Orenburg környékén, a Csuvas Köztársaságban, Tatársztánban és Baskortosztánban, va-
lamint diaszpórákban Ukrajnától Oroszország Csendes-óceáni partvidékéig. A mordvinok
száma csökkenő tendenciát mutat, és különösen gyorsan fogy az anyanyelvet ténylegesen
beszélők létszáma is. Az 1989. évi népszámlálás adatai szerint lélekszámuk I millió 154 ezer
fő volt, de a mordvint anyanyelvének csupán 67,1 %-uk tekintette (1970-ben még 77,8%-
ukl). Becslések szerint a mordvinok összlétszámának mintegy 65%-a számítható erzának,
35%-a pedig moksának. A Mordvin Köztársaságban erzák és moksák hozzávetőlegesen azo-
nos számban élnek, a köztársaság határain kívül élő mordvinok túlnyomó többsége viszont
erza.

Hangtan

Az erza irodalmi nyelv öt teljes magánhangzó-fonémát (u, o, a, i, e), a moksa pedig hat teljes
(a felsoroltakon kívül még az ti) és egy redukált (a) fonémát tartalmaz. A vokálisok közül az i
és az e ejtésmódját az őket megelőző mássalhangzók szabályozzák: jésített mássalhangzó
után palatálisan, kemény után pedig veláris allofónjukkal ejtendök. A mordvinban kettős-
hangzók (diftongusok) nincsenek; a magánhangzó-kapcsolat igen ritka, és rendszerint csupán
vokális kiesésének eredményeképpen regisztrálható; vö. pl. E rauio « ravuio) 'fekete'. - Az
erza irodalmi nyelv 21 mássalhangzó-fonérnat foglal magában (p, t, t; k; b, d, d', g; m, n, n; f,
s, S, "':,X; v, Z, i, z, j; c, C, é; 1, 1; r; f). Ez az állomány lényegében csupán a legutóbbi évszá-
zadban, orosz hatásra meghonosodott f és X többletfonémákban különbözik az ősmordvin
rendszertől. Ezzel szemben a moksa irodalmi nyelv 33 mássalhangzó-fonémából áll, és az
említett erza hangokon kívül további öt zöngétlen fonémát tartalmaz: J. L, L, R, k PI.: E(rza)
M(oksa) kal 'hal', t. sz. E kal-t, M kat-i. - A mordvin irodalmi nyelvekben a jésítési és a
zöngésség szerinti korreláció ismeretes. Az előbbi 8 erza és 10 moksa, az utóbbi 8 erza és 13
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moksa mássalhangzópár vonatkozásában releváns (pl. Et.' t', illetőleg Et.' d; a moksában
továbbá többek közt L .' L, illetve L .' 1). Magánhangzóközi helyzetben a zöngétlen zár- és
réshangok általában félhosszúak, de ennek nincs fonematikus értéke. A kvantitásnak csak
morfémahatáron lehet jelentés-megkülönböztető szerepe; vö. pl. E vete 'öt' : ved-te [vet't'e]
'vízből'. A mordvinban nem ritka a finnugor nyelvekben szokatlan két vagy három mással-
hangzós szókezdet; vö. pl. EMskal 'tehén', ksni 'vas'. Szóbelseji és szóvégi helyzetben -
mindenekelőtt morfémahatáron - négyes és ötös mássalhangzó-kapcsolatok is előfordulhat-
nak.

A mordvin igen gazdag morfonológiai alternációkban. Az igéknek és rendszerint a név-
szóknak is van mind magán-, mind pedig mássalhangzós tővariánsuk, és ezekhez - meghatá-
rozott szabályok szerint - egyaránt járulhatnak toldalékok. A szabad morféma hangrendjétől,
illetve tővégi magánhangzójának kemény vagy jésített voltátóI függöen az erza toldalékok-
ban gyakori a veláris és a palatális magánhangzók, illetőleg a kemény és a jésített mással-
hangzók szembenállása; vö. pl. E moda-so 'földben', de: pice-se 'fenyőben'; os-t 'városok',
de: vir-t' 'erdők'. A mordvinban sűrűn megfigyelhetők különféle sandhi-jelenségek, közöttük
a regresszív (hátraható) és a progresszív (előreható) asszimiláció; vö. pl. E vaz 'borjú' : t. sz.
vas-t (leírva: vazt), tov-iuro 'gabona' (tav 'vetőmag' + sura 'gabonamag').

Az ősi magánhangzó-harmóni ának jóformán csak az erzában maradtak feltűnő nyomai. A
moksa toldalékok úgyszólván kivétel nélkül egyalakúak, az erza irodalmi nyelvben azonban
mintegy két tucatnyi több alakú, általában o - e illeszkedésre utaló toldalék van; pl. a tol 'tűz'
és a kel' 'nyelv' szó illativus ragos, egyes szám 3. személyű birtokos személy jellel ellátott
alakja tol-oz-onzo, de: kel'-ez-enze. Az ősi szóilleszkedés mellett az erzában másodlagosan
kifejlődött a szótagilleszkedés, azaz a magánhangzó-harmónián kívül a mássalhangzó-
harmónia is. Ennek során az első szótagi magánhangzó helyett a szóbelseji mássalhangzó
kemény vagy jésített voltának van meghatározó szerepe. vö. pl. E kal 'hal', t. sz. kal-t, de:
kal' 'fűzfa', t. sz. kar-f', ill. piks 'kötél', t. sz. piks-f, de: vir 'erdő', t. sz. vir-t'.

Ami a hangsúlyt illeti, a moksában következetes az első szótagi hangsúly. Későbbi szótag
csak akkor lehet hangsúlyos, ha az első szótagban az u vagy i teljes hang áll, úgy, hogya
további szótag( ok)ban a, Ö, e következik, illetve ha az első szótagi magánhangzó redukált
(a); pl. M erams 'él', de: M ana' 'hát, na', il'ad'tesse', Az erzára ezzel szemben a szabad szó-
hangsúly jellemző, azaz a szónak - rendszerint érzelmi hangsúllyal - bármelyik szótagja
kiemelhető. Az erza társalgási nyelvben igen gyakran az első szótag hangsúlyos.

Alaktan

A mordvin névszók morfológiai jegyei: a ragozásfajta, a szám és az eset, valamint abirtokos
személye és a birtok száma, az igékjellemzői közé pedig a ragozásfajtán kívül a mód, az idő,
a szám és a személy tartozik.

Főnévragozás. Az abszolút (indeterminatív) ragozás mellett ismeretes a határozott
(determinatív) ragozás is, amely funkcióját tekintve voltaképpen a mordvinból hiányzó hatá-
rozott névelőt pótolja. (E két névragozást harmadikként az ugyancsak determinatív jellegű,
ősi birtokos személyragozás egészíti ki.) Az indeterminatív ragozás egyes számában az
erzában 12, a moksában pedig 13 az esetek száma; e ragozásnak a többes számban csak az
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alanyesete használatos. A determinatív ragozás egyes és többes számában az erzában 11 eset
ismeretes (a lativus hiányzik, és alakilag csak 10 különböző esetrag mutatkozik), a moksában
pedig mindössze nyolc (nincs lativus, translativus, abessivus, comparativus és causativus). A
determinatív ragozás jellegzetes toldalékai az -s, -n, -t'rövidült mutató névmási alakok.

Az egyes számú paradigmák némileg leegyszerűsítve (pl. az olykor vagylagos névutós
szerkezetektől eltekintve) a következők:

Erza Moksa
'i~d~i~~~i'~;'aÜ~T"'d~t~~~'i~~ú~'"'i~d'~t~'~~i~~ii~r'd~t~~~i~~ü~"

.~~~!!?~y~~~ paksa :~~?§.1..p.f!J5~.~-:.r p.qyi:! l..pq.~4.i:!.~~ .

..9~.~~.~!.~.s!.!.\.~~~~~~.!~~.P..t;!.y.q.~!!; l ..p.~Y~-:.~t p.q!:§.i:!-:.~ .l ...P..q.yi:!.~r .

.P!!-.~!~.~!.!.\.!!.~!.iy~~.P..t;!.y.q.~!!;~!!; l..P.~!:§.~-:.~t~~ p.qyi:!-:.~.t!X i ...P..q.y.i:!.~(!.. .
}~~~~!.~~~ .P..qyt;!.~~~ ;..p.~y~-:.~~.~r p.qyq-:.~?! ;,..P..q.yi:!.~!.'.~§."!.
..~.!!!-~!~.~ .P..t;!.y.q.~~!.~ l ..p.~Y~-:.~(~~t p.qyq-:.~~<!. l ...P..qYi:!.~!.'..~!?X?!.
..~.I.!~.~!y.~.~ .P..t;!.y.q.~~ l ..p.~y~-:.~t~~ p.qyq-:.~ L..P..qYi:!.~(! .
..~!.~!!!-.~~y.~.~ .P..t;!.y.q.~"!!.~ .l ..p.~!:§.~-:.y.~~t p.q.~4.q-:.y..~ i ...P..qyi:!.~!.'..~~g~.
..A~!!!-.~~.~.~ .P..q.y.q::qg l..p.q!:§.~-:.rj<?!!;( p.q.y~-:.rja. l ...P..qyi:!.~!.'..~~c!éJ.
Lativus p"akSa-v: - nakSa-v: -

.•..•....•..••••••••••...•............•......•......•••..•..••••..••...••••••••••••• 0> ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• xo .............................•..................................

..T.~!!-.~~.I.?!.\~~ .P..q.yt;!.:~!? l ..p.py~-:.~~~~t pq.yq-:.~~ l...::: .

..A~~~~~.Y.\I.:> .P..q.y.t;!.:"!!.~~.'!!.<?Lp.~y~-:.y.!.<?.!!!.~.~.~..p.q.y~~fl.?!!!!.?! L.::: .

..gl?'EP.~.I.~~!~.~ .__.P..t;!.y.q.~~~~_ l..p.~y~-:.~~~~t _..pqyq-:.~~~._ _._.l :::._._. _._ .
Causativus : - paksa-nks» :-

A határozóragos alakokhoz determinánsokat kapcsolva a már alanyesetben is ragozott alak
tovább ragozható, és e szekundér determinatív ragozás során - a megfelelő determinatív ra-
gokkal laza szerkezetet létrehozva - újabb teljes paradigmasor nyerhető. Példaként íme egy
erza inessivusi paradigmának néhány tagja: Nom moda-sos 'az a földben lévő' (moda 'föld'),
Gen-Ace modaso-nt', Dat-Ali modaso-nten, Iness modaso-sont'.

Abirtokos személy jelek a nominativus, valamint a genitivus-accusativus és a dativus-
allativus egyes számában utalnak a birtok egyes vagy többes számára. Vö. pl. E sormam, M
sormaia 'levelem', de: E sorman, M sormans 'leveleim'; ugyanígy: E sormazo, M sormac
'levele', de: E sormanzo, M sormanzs 'levelei'. A többes számú alakok a birtok számát illető-
en nem adnak felvilágosítást; vö. pl. E sormanok, M sormank» 'levelünk, leveleink', E
sormank, M sermante 'levele(i)tek', E sormast, M sormasn» 'levelük, leveleik'. Az erzában
és a moksában abirtokos személy jelek alakja az alanyesetben jelentős mértékben eltér, a
függő esetekben viszont jóval nagyobb a toldalékok hasonlósága. Ez utóbbiakban abirtokos
személyragok szabályosan követik az esetragot; pl. E moda-vtomo-nzo 'földje/földei nélkül'
(abessivus), vir-ga-nak 'erdő(i)nk mentén' (prolativus).

A főnevet a mondatban megelőző melléknév jelzői szerepében mindig ragtalan. Állítmá-
nyi használatban azonban a md. -tit' többesjel megjelenik rajta; a melléknév értelmezőként,
alkalmilag főnevesülve determinálódhat, és felveheti a determinált esetragokat. Például: E
poks éuvto 'nagy fa', t. sz. poks éuvtot; de: éuvtos poks 'a fa nagy', t. sz. éuvtotne pokst. Vö
még: E kona kudosont' erat - adsont el'i tastosont? 'melyik házban laksz, az újban vagy a
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régiben?'. - A fokozásnak nincs jele a mordvinban. A középfok a jelöletlen alapfokú mellék-
név előtt álló névszó ablativusával, a felsőfok (és a túlzófok) többek közt az alapfokú mel-
léknév ismétlésévei fejezhető ki (az utóbbi esetben az enklitikus -jak elemmel ellátott ablati-
vusi alakot a nominativusi forma követi), továbbá az alapfokú melléknév elé illesztett ele-
mekkel. Például: E poks 'nagy'; se-de poks 'nagyobb', éora-do poks 'a fiúnál nagyobb'; poks-
to-jak poks, sex,(t'e)/veSemed'e/samaj poks 'a legnagyobb'; poks, poks di poks 'a legeslegna-
gyobb'.

A mordvin (ElM) egyszerű tőszámnevek: veOke)/jka 'egy', kavto/kafis 'kettő',
kolmo/kolm» 'három', nite/nil'» 'négy', vete/vet» 'öt', koto/kot» 'hat', sisem/sisom 'hét',
kavkso/kafks» 'nyolc', vejkse/veikse 'kilenc', kemen/kemen 'tíz'. A következő kilenc számnév-
ben a ke-, kem- előtag utal a 'tizen-' elemre; pl.: kevejkeje/kefkij» 'tizenegy', kemgav-
ksovo/kemgafksev» 'tizennyolc'. A 'húsz' jelentésű koms-t követő számnevek rendszerint ösz-
szetettek; pl.: kodgemen nil'e/kodgemen nil'o 'hatvannégy' (tkp. 'hat-tíz + négy'). A jelzői
szerepű tőszámnév után a jelző rendszerint többes számban áll, egyes szám használatos
azonban - az egyen kívül - az egyre végződő, valamint az egy szóba írandó összetett szám-
nevek után; pl. E kolongemen nite kalt 'harmincnégy hal'; de: kodgemen vejke éelkovoj
'hatvanegy rubel', sisemsadt ci (~sisemsadt cit') 'hétszáz nap'.

A mordvin névszóragozási rendszertől bizonyos fokig eltér a személyes névmás ok (mon
'én', ton 'te', son 'ő', min 'mi', tin/t'in 'ti', sin/sin 'ők') ragozás a, melyek során a függö eseteket a
finnugor névmástő esetragos alakjai a megfelelő személyű birtokos személyragokkal alkot-
ják; pl. EGen-Ace son-ze, Dat-Ali son-enze, Iness son-senze, Elat son-stenze, Illat son-zenze
stb. Birtokos névmásoknak nevezzük a személyes névmások nyomatékos formájú,
determinatív ragozású alakjait; vö. pl. E son-zes 'övé'.

A mordvinban megkülönböztethető indeterminatív (alanyi) és determinatív (tárgyas) ige-
ragozás. A determinatív ragozás kizárólag tárgyas igékkel, határozott tárgy és befejezett ak-
ció esetén használatos. Eredetét tekintve a mordvin nyelv külön életében fejlődhetett ki, de
régebbi magja is lehet.

Példaképpen közöljük az erza indeterminatív és determin'atív személyragokat a kijelentő
mód jelen idejében:

alany: indetermi- tárgy: determinatív ragozás
natív ragozás Ell E/2 E/3 Til T/2 T/3

..~u -:.(c;zh :: .l ..:!.q!!!:(~':! l.-:.~q :: ;.-:.~9.1.W:!.Cf.c!.!.~>~!.~.

..w?: .. -:.(C;ZJ!.. .-:~9.'!!.q~ .l.:: .l.-:.~q.~ -:.~~n:.!.~ L:: l..:~!.C .

..~g..-:.! :~~'!!.q1!!....l ..:!.q!!.~q.~!.(.Cf.':!!:.q!...l.-:.~! -:.~~n:.!.~ .L-:.tCf.1.W:{~~IJ~ j ..:~!.~!~.
Til -tano/t'ano - ! -tadii/t'adii ! -sinek ! -tadii/-t'adii ! -sinek........................................................ ; ·r····················· + ........••.••••.....•••.•...•••..•...........••••..•••.

..TP: -:.tCf.1.C!!.(q1.f!.:~~'!!.{~.l. l.-:.~!.':!~ -:.~~n:.!.~ L .l..:~!.':!~ .
T/3 -it' -sam ii ! -tadii/t'adii ! -sii -sam ii ! -tadii/-t'adii ! -siz

A mordvin hét igemódot és három igeidőt ismer. Az erza igemódokat és igeidőket, ille-
tőleg azok jeleit szemlélteti a most következő táblázat:
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Mód

....J~!~.I1~j~.Y.~ ~9.! .

......~.:.~~!~ ~h..-:f .
2. múlt -i-/'

Időérték Mód- és időjel
Indicativus (kijelentő mód)

Conditionalis (feltételes mód) ....J.~.!~.I1::i~'!.~ ~.~~.:4.:'7!~ .
múlt -in-d'er-i-

Coniunctivus (kötőmód) ielen-iövő -v/'-i-
Conditionalis-coniunctivus ielen/múlt -in-d'era-vl'-i-
Desiderativus (kívánó mód) múlt -i-kse-l'-i-
Optativus (óhajtó mód) jelen-jövő -zo-, -ze-
Imperativus (felszólító mód) jelen-jövő -k ~ -t/-f (E/2)

Alakilag igeként viselkednek állítmányi használatban a mordvin névszók (továbbá a határo-
zószók és a névutók), az indeterminatív ragozású kijelentő módnak jelen és 2. múlt idejű igei
személyragjai révén.

Az erza igei személyragozás és a névszók igei ragozása például a következő képet mu-
tatja:

Ige Névszó (determinatív)
(indeterminatív) ·········~~~·;~·~ii"~;i·;~g~~á~·········:·············;~~~·~·i~~i·~~g~~á;············

...f?:!..L ~C!:~t!.~~':! :~.~~.~~.' !!?q~Y~~':! :~~.~P'..,!.,!:gX~~:l~.~~~.~~':!:'!.~~~~~~!.I:.~~gy~.~:.

....?!.? JC!:~t!.~~{ !!?~~Y~~{ l ..g.~~~.~~~ .
E/3 son kandi 'ő hoz' son mazi(j) 'ő szép' 1 son os-so 'ő városban van'

...I!..~ ~C!:~t!.~!.C!:~~ !!?~~!OF(C!:~r:. l ~.~~~.C!.~.~~':!9. .

...I!.? JC!:~t!.~!.C!:4.r:. !!?~~.!OF(C!:4.r:. l ~.~~~.C!.-:.~~t!.C!. .
T/3 sin kandi-t sin mazij-t 1 sin os-so-t

Mondattan

A morfológiai eszközökben rendkívül gazdag mordvinban a mondatrészek sorrendjének ki-
alakítása rendszerint jelentéstani, logikai, illetve stilisztikai, nem pedig grammatikai szem-
pontok alapján történik. Ennek megfelelően: a mordvin tőmondatokban, valamint a tárgyat és
határozót tartalmazó bővített mondatokban a mondatrészek sorrendje szabadon felcserélhető.
A mordvinban alany - igei állítmány - tárgy (SVO) a mondatrészek leggyakoribb sorrendje.
Ez a szórendi típus egy korábbi alany - tárgy - igei állítmány (SOV) típusra vezethető visz-
sza. Az SVO újabb dominanciájának kialakulásában idegen (orosz) nyelvi hatásnak is szere-
pet kel1 tulajdonítanunk.

A mordvin egyszerű mondatban gyakoriak az alárendelő mondatokkal egyenértékű ige-
neves szerkezetek. Ezek az ősrégi gyökerü szintagmák rendszerint kötő szavas vagy vonatko-
zó névmásos mellékmondatokat helyettesítenek. Az infinitivus célhatározói vagy tárgyi, a
participium jelzői, a gerundium pedig elsősorban módhatározói mellékmondatok helyett áll.
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Erza példák: Son sovi obedamo 'Bemegy, hogy megebédeljen'; Sodaviks lomanes teci araset
'Az ismert ember ma nem volt (ott)'; Ansak ojmsez lamo a tejat 'Ha csak pihensz, sokat nem
teszel'. Napjainkban a gyakran orosz eredetű kötőszókkal bevezetett alárendelő összetett
mondatok az orosz nyelv erőteljes hatása folytán némileg az igeneves szerkezetek rovására
terjednek.

Nyelvjárások

Elsősorban hangtani és morfonológiai, valamint alaktani eltérések alapján mind az erza,
mind pedig a moksa nyelvjárásterület alnyelvjárásokra különíthető el:

Erza nyelvjárások Moksa nyelvjárások
..~~.?:f?.?.!.l.!.~(~~)~9.~!:.~p.!..~y.~~y..~!~pJ.~L ~~.?:P..?!.I:!L..J~~)~9.~~}P.!J~y'~~y}.!~pt~L.
nyugati (szigetnyelvjárások, moksa hatás délnyugati (egyes vidékein a.s, i, c fonéma
.......................j~~.~~p.~.U?~.~.Q ~!!~~L .
északi (az ÉK-i részen megőrizte a finn- délkeleti (sajátossága aszókezdő j-protézis
..........................~g9.~.~.1.~P..~y.~!y!...:?l::!2.. J~.1.~~~!.~~.~g.JL .
déli (egy részében gyakori a nyílt a) átmeneti (délnyugati, illetőleg délkeleti
...........................................................................................................................~!!:.~~~!~!!.Ü~.gy.~~~D .

kevert (többek közt nem-első szótagi
hangsúllyal)

Szókészlet és anyelvtörténet korszakai

Az előmordvin (uráli, jinnugor, jinn-permi, jinn-volgai) kor emléke az ősi szóréteg, 6-700
szóval; vö, pl. ved' 'víz' (U *wete), ule- 'van' (FU *wole-), tarvaz 'sarló' (FP *tarwase < korai
ős-indoiráni), E piie- 'esik <az eső>' (FV "pisa- 'csöpög'; hangutánzó). A mordvin 2500-
3000 éves önálló nyelvi múltra tekint vissza. Ebbe az újabb időszakba tartoznak egyfelől a
szóalkotással keletkezett szavak (pl. E avaks 'nőstény <állat>' és avavt 'anyós' <: ava 'anya;
asszony'; Eineved' 'tenger' <: Í11e 'nagy' + ved' 'víz'), másrészt a jövevényszavak. A
eJőmordvin időszakban megkezdődött iráni és baJti nyelvi hatás folytatódott az ősmordvin
korban, és e kor végéig, a Kr. u. 1. évezred első harmadáig le is zárult (egy-egy tucatnyi ide
tartozó elem közül vö. pl. loman 'ember' « iráni), E pejeI' 'kés' « baJti). Az ómordvin kor öt
évszázadot ölelhetett föl: e kor végére - a 7. századig - kezdtek megerősödni a két fő nyelv-
járás közötti különbségek, és a korszak a bolgár-török, ill. a szláv hatás kezdeteivej zárult Ie.
A mintegy ezer éves középmordvin kor a mordvinra gyakorolt török hatás időszaka: a 13.
századig az (ó)csuvas, a 14-16. században pedig az annál jóval erőteljesebb tatár hatás a
jellemző; vö, pl. E sukora 'lepény' « csuvas), M konak 'vendég' « tatár). Az újmordvin kor
a 17. századtól a napjainkig tart, és az 1920-as éveket követő szakasza megnevezhető a két
mordvin irodalmi nyelv korszakaként is. Az orosz nyelv dominanciája ma a mordvin alap-
szókincs számos elemében megmutatkozik; vö. pl. stoI' 'asztal', brat 'fivér', gost' 'vendég'
« orosz).
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Az írásbeliség és az irodalmi nyelvek

A mordvin írásbeliség első emlékei 17-18. századi, részben cirill, részben pedig latin betűk-
kel írt szójegyzékek, illetőleg kisebb terjedelmű szövegek. Az 1920-as évek közepén egysé-
ges mordvin irodalmi nyelv helyett önálló erza, illetőleg moksa irodalmi nyelv kialakításáról
döntöttek. Egységes irodalmi nyelv létrehozására a társadalmi feltételek az azóta eltelt há-
romnegyed évszázad alatt sem értek meg. Az 1920-30-as években megpróbálták a latin be-
tűs írást elterjeszteni, de végül is a cirill betűs mordvin ábécé vált általánossá. A tudományos
leírásokban mindenesetre a mordvin (oroszországi) szerzők is használják a latin betűs le-
jegyzést, illetőleg átírást.

A nyelvhasználat

A Mordvin Köztársaságnak egy hivatalos nyelve van: az orosz, és a mordvinföldi városok-
ban szinte kizárólagos az orosz nyelv használata. A mordvinság anyanyelvének használata az
erza és a moksa falvakra korlátozódik. Csupán a mordvinföldi általános iskolákban vannak
olyan ún. mordvin nyelvű osztályok, amelyekben néhány tantárgyat erzául, ill. moksául ok-
tatnak. A köztársaságban középfokú mordvinoktatás nincs, annak határain kívül pedig az
alapfokú is ismeretlen. A mordvin főváros, Szaranszk egyetemén és főiskoláján kizárólag a
nemzetiségi tanító- és tanárképzés folyik anyanyelven, minden másfajta képzés oroszul.

A nyelv kutatása

Az első tudományos értékű mordvin nyelvtanok a 19. század hatvanas éveiből származnak,
az észt F. 1. Wiedemann, illetőleg a finn A. Ahlqvist tollából. A magyar tudósok közül
Reguly Antal végzett az 1840-es években mordvinföldi gyűjtéseket. Feljegyzéseit Budenz
József közölte, akinek a nevéhez fűződik a két fö mordvin nyelvjárás nyelvtani rendszerének
egybevetése, a párhuzamosságok és a különbözöségek kimutatása is. A mordvinisztika ki-
emelkedő jelentőségű művelője a finn H. Paasonen (1865-1919) volt, aki három expedíció
keretében összesen négy évet töltött a mordvinoknál, és óriási mennyiségű, felbecsülhetetlen
értékű anyagot gyűjtött. Honfitársai közül P. Ravila, E. Itkonen, majd K. Heikkila, M. Kahla,
A. Alhoniemi mordvin munkássága ernelendö ki. Az oroszországi kutatók közül az orosz D.
V. Bubrih és az orosz-zürjén B. A. Szerebrennyikov, valamint a mordvin M. Je. Jevszevjev,
majd - napjainkban - A. P. Feoktyisztov, O. Je. Poljakov, illetőleg G. 1. Jermuskin, D. V.
Cigankin és M. V. Moszin tevékenysége a legfontosabb. Magyarországon a 20. században
Klemm Antal, Juhász Jenő, Erdélyi István, Keresztes László, Zaicz Gábor és Mészáros Edit
foglalkozott, ill. foglalkozik mord vin kérdésekkel. A nyelv kiemelkedő szakértői közé tarto-
zott anémet E. Lewy és G. J. Stipa. Ma főként D. Abondolo (Anglia), D. Gheno
(Olaszország), A. Raun (Egyesült Államok) és Koizumi T. (Japán) mordvinisztikai munkás-
sága érdemleges.

(Zaicz Gábor)
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Mari vagy cseremisz (mari) jalme 'cseremisz nyelv'): a finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelv,
szorosabb rokonságban a finn-volgai nyelvek közül a mordvinnal, valamint a két permi: az
udmurt (votják) és a komi (zürjén) nyelvvel van. A mari nyelvet elsősorban az Oroszország
területén fekvő Mari Köztársaságban (342 ezer fö), valamint az azzal határos csuvas, tatár és
orosz területeken beszélik, ezenkívül a Baskír Köztársaságban, a Belaja folyása mentén
(106 ezer fő) és az Udmurt Köztársaságban. A baskíriai, keleti cseremisz tömb a 17-18. szá-
zadban, az orosz kolonizáció eredményeképpen jött létre; kiformálódásában a kényszer-
kitelepítés és a menekülés egyaránt szerepet játszott. A marik összlétszáma 670 ezer fő
(1989), közülük 542 ezren a maritjelölték meg anyanyelvüknek, a fennmaradó rész többsége
viszont az oroszt.

A két irodalmi nyelv, a mezei és a hegyi, ma az orosz mellett a Mari Köztársaság hivata-
los nyelve. A gyakorlatban ez azonban sajnos sok területen nem érvényesül, mivel a helyi
parlament, valamint a köztársaság orosz többsége (356 ezer) akadályozza az őslakosság
nyelvhasználatát, államigazgatási és oktatási nyelvi egyenjogúsítását.

Helyesírás és hangrendszer

A két irodalmi norma közül főleg a nagyobbik, a mezei szerkezeti jellemzésével foglalko-
zunk. (Az előforduló hegyi példákat a h. rövidítés jelöli.) Amezeiben 27, a hegyiben 33 fo-
némát találunk; a meg nem honosodott idegen szavak fonémáit nem számítva. Az írás cirill
betűs, ezért az ábécé betűi alatti sorban a finnugor átírás betűi is szerepelnek. A néprajzi-
nyelvészeti gyűjtésekben több mint egy évszázada ezt a transzkripciót alkalmazzák, ezért a
példákban is ezt használjuk.

Mezei irodalmi nyelvi
cirill betű

a 6 6 2 o e e »c 3 U U K JI M H tri o

a b w r 8 je jo i z j k I m n TI o
finnugor átírás szerinti
megfelelöle

mezei irodalmi nyelvi
cirill betű

: : : : : : ;

ö :.:n i pic ! m ! y ! ji ! ep ! x ! LJ ! l.{ :.~LU i.· b !. bl :. 3 :. 10 :. 51: : : : : : :
finnugor átírás szerinti
megfelelője

r s t u ü f X c c s , . a

Az ep, u, x csak a hegyi ben és meg nem honosodott orosz szavakban fordul elő. Az orosz
szemléletű cirill írás meglehetősen alkalmatlan a cseremisz írás számára, amely alapvetően
fonematikus. Az a-fl, o-e, 3-e, y-IO orosz oppozíciónak a mariban semmi értelme, mivel a
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mássalhangzók lágysága független a rákövetkező magánhangzótól, így természetesen minden
magánhangzó szabadon részese lehet aj + magánhangzó-kapcsolatnak. Ugyanakkor az n-n,
1-1' tényleges palatalizáltsági korrelációt az orosz szemléletű helyesírás nem képes tükrözni:
UMHe[imne J 'ló', nep [ner J 'orr'. Ráadásul az orosz e betű e-t és je-t egyaránt jelöl, kivéve a
szókezdő e-t, melynek írásjegye 3. Az orosz ábécében nem volt írásjegy a zöngés zár-
réshangok jelölésére, amelyek ejtése az utóbbi évtizedekben, talán éppen ezért, vissza is szo-
rult.

A magánhangzórendszerben a teljes hangok mellett ún. redukált vagy ultrarövid hangokat
is találunk, a mezeiben egyet (a), a hegyiben kettőt (a, a), pl. taIze: h. telz» 'hold, hónap'. A
mássalhangzórendszerben kiterjedt a zöngétlen zárhang és az azonos helyen képzett zöngés
réshang oppozíciója: p-w, t- 8, k-u, pl. wűt, wüoom 'víz, vizet'. A hangsúly törökségi hatásra
az utolsó teljes magánhangzóra esik, kivéve aszóvégi e, o, ö-t. A hegyiben a hangsúly álta-
lában az utolsó előtti szótagra esik. Amezeiben törökös típusú labiális harmónia van, pl.
ku8asto 'házban', ki8aste 'kézben, wü8astö 'vízben', vö. magyar házhoz, kézhez, tűzhöz. A
hegyiben magas-mély magánhangzó-illeszkedés van, amelyben az i, e hangok semlegesek.

Alaktan

A mari névszóragozás az erős agglutináció miatt nagymértékben szintetikus, és a szóképzés-
nek is igen tág tere nyílik. A főnévnek egyes és többes számban abszolút és birtokos ragozá-
sa van. Utóbbi esetben a magyar birtokos személy jelekre emlékeztető -m, -t, -iE, -na, -&ú-
ta, -st formákkal találkozunk. A főnévragozásban 9 (ll) produktívesetrag van. (Az erős
agglutináció miatt az esetrag, a névutó és a képző elkülönítése nem mindig egyszerű.)

esetrag példa
Nominativus fŐ alma 'alma'........................................................................................................................
Accusativus -m olmam........................................................................................................................

Genitivus -n olman........................................................................................................................
Dativus -lan almalan........................................................................................................................

...~~~!y.~.~ ::~~..~~~ I!.{::!.f!~ .

...m.~y~~ ::~~f!!..::~~~' ~~~~ I!/'!!.f!H~f!L .

..}g.~.~.~j~~ ::~~.f!!~~t.I?!..~!~q I!/::!g~!.€!. .

...~~.~!.~y.~~ ::p~ f!/::!.f!.r?~ .

...~.?!E.P..~~~!.\~~ ::!.C!. f!.{::!.f!!.f! .

...~.?~!.~~~.!~~::~!..~.~~ I!/'!!.f!."f.!. .
Caritivus -Se, -te olmaoe

Helyjelölésben jellemző az irányhármasság; az esetrendszert részben az irányhármasság
rendszerébe illeszkedő lokális névutók, pl. beke, bene, beé '-hOz, -nÁI, -tÓI', részben más
funkciójú névutók, pl. weré '-ért' egészítik ki. A többesjel a -wlak, a hegyi -wlal-wla. A mel-
léknév fokozható. Egyes mellékneveknek van ún. abszolút és attributív (jelzői) alakja: su80
uiarye 'a fü zöld', uiar su80 'zöld fű'. A számneveknél az attributív-abszolút kettősség csak-
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nem teljes: ik(te), kok(5t), kum (5t), n51(5t), wiz(5t), ku8(5t), s5m(5t), kan 8as (e), in8es (e), lu
'1-10'; latik(te) 'tizenegy', kolo 'húsz', sü8ö 'száz', tüzem 'ezer'. Kok alma 'két alma', kok5t
'kettő'. A névmásrendszer gazdag, a kérdő névmási tövek rokonsága a magyarral szembetű-
nő: kö 'ki', mo 'mi', ku- 'ho-'. A személyes névmások alanyesetben: mii], t5), tu 80, me, te,
nuno 'én - ők'.

Az igeragozás a névszóragozáshoz hasonlóan könnyen áttekinthető, a tő, a jelek, a ragok
világosan elemezhetők, mivel - szintén az erős agglutináció miatt - minimális a tőváltako-
zás. Az igének ideje, módja, száma és személye van. Két ragozási típus ismeretes: az -es
végű és az -a végű igéké, pl. manes 'mond', mija 'megy'. (Az -es és az -a az igetőhöz járuló
egyes szám 3. személyű ragok.) A kijelentő mód jelen idő a jövő idő kifejezésére is szolgál.
Mindkét irodalmi nyelvben van ún. I. és II. múlt idő: tales 'jön', tolo 'jött', ill. toliin 'jött'; 1. és
II. összetett múlt: tales 51'e,toles ulmas és I. és II. összetett régmúlt: tolén 51'e, tolén ulmas. A
párhuzamos paradigmák a szemtanúsági - nem szemtanúsági kategóriákra vezethetők vissza,
azaz a beszélő a paradigmaváltással érzékelteti, vajon maga is szemtanúja volt-e az ese-
ménynek: wara maska toliin 'aztán jött a medve' (csak hallomásból tudja). A feltételes módot
az összetett múlttal fejezhetjük ki, hogy írásban melyikkel van dolgunk, az a szövegössze-
függésböl derül ki: méjat tusko mijem 5l'e 'Én is odamentern', vagy 'Én is odamennék'. A ki-
jelentő és feltételes módon kívül óhajtó mód (desiderativus, pl. mam nalnet? 'Mit szeretnél
venni?') és felszólító mód van, az utóbbinak azonban csak 2. és 3. személyű alakjai ismerete-
sek. Az óhajtó módnak múlt ideje is van. A felszólító mód jeltelen alapalakja az egyes szám
2. személy: polso 'segíts', tol 'gyere', koc 'egyél' stb. Rendkívül gazdag az igenevek osztálya
is, felosztásukra számos elképzelés létezik. Minden felosztás tárgyalja a főnévi, melléknévi,
határozói és a szükségességi igenevet.

Az állítmány tagadása az ún. tagadó igével történik. A tagadó igének is van személye,
száma, módja és ideje; utána a föige puszta töve áll: kockam 'eszem', am koc 'nem eszem', ot
koc 'nem eszel', s5m koc 'nem ettem', s5e koc 'nem ettél', 5nem lu8 'nem szeretnék olvasni'
stb. Az igenevek közül a gerundiumnak és a participiumnak is létezik tagadó alakja: lu85n
'olvasva'; lu88e 'olvasatlanul'; luuiimo ser5.~ 'olvasatlan levél'.

A mariban a finnugor nyelvek többségéhez hasonlóan nincs névelő, azonban ennek nyo-
matékosító funkcióját az egyes szám 3. személyű birtokos személy jel posztartikulusként be-
töltheti.

Mondattan

A mondattanban szintén a szintetikus szerkesztésmód dominál, ezért az alárendelés számos
fajtája (idő-, ok-, cél-, módhatározói, tárgyi, alanyi) részben vagy teljesen hiányzik. A meg-
felelő szintaktikai funkciót alárendelő mellékmondat értékű igenévi szerkezetek töltik be,
pl. pensijés lekme 8ee one5e 'nyugdíjba mente előtt, mielött nyugdíjba ment'; jaléste
il5set )085m e085ras kostiinat? 'Falun éltedben kimentél az erdőbe?'. Ezek akár implicit alá-
rendelésnek is tekinthetők az analitikusan szerkesztett, formálisan is összetett alárendelésseI
szemben.

Az egyeztetés szabályai predikatív és jelzői szószerkezetben azonosak a magyarral, tehát
a jelzőt a jelzett szóval nem egyeztetjük, kivéve az értelmezőt, a számjelző után pedig egyes
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harmadik személyben lehetséges a névszói állítmány: ü&rem éer/e 'a lányom beteg'. Az
alapszórend: alany - más mondatrész - állítmány (SaV): Marija ikiimie soésaiam er-
y5m asten. 'Mária elsőszülött fiát szülte'.

Különösen érdekes a mari páros igék (converba) rendszere, melyek formailag állító ge-
rundiumi föigéből és ragozott segédigéből állnak. Az utóbbi főleg aspektust, egyes esetekben
modalitást meghatározó ige. A tagadó ragozás ú páros igén a ragozott segedigét kell tagadni.
Vannak eszerepükben grammatikalizálódott, egyértelműen aspektuális segedigék is, pl. ko/ta
'küld': jües 'iszik', jüan kolta 'megiszik' [tkp. íva küld] (rezultativitás); sortan ko/ta 'elsírja
magát, sírva fakad', mura/ten ko/ta 'énekelni kezd' (a cselekvés kezdete); kurién kolta 'el-
szalad' stb.

A mai nyelvjárásterületet Bereczki Gábor nyomán két nyelvjáráscsoportra, nyugatira és ke-
letire, valamint hat nyelvjárásra oszthatjuk. Bereczki a nyugati csoportban négy, a keletiben
két nyelvjárást különített el. A nyugati-keleti fő határvonalat a fonológiától a lexikáig szá-
mos izoglossza indokolja, pl. az első szótagi vokalizmus, a hangsúlyviszonyok különbsége,
az eltérő többesjel, a magas-mély magánhangzó-illeszkedés megléte vagy hiánya stb.

A cseremisz népnév különféle alakjaira a kora középkortól vannak részben kétes értékü
adatok. Az első komoly nyelvi és egyben irodalmi emlékek a 18. századból maradtak fenn:
1769-ből egy üdvözlő versike Il. Katalin cárnő kazanyi látogatása tiszteletére. A valószínű-
leg ukrán származású Pucek-Grigorjevics terjedelmes mari nyelvtana 1775-ben jelent meg
Szentpétervárott. Kazany, a középső Volga-vidék nagy müvelödési központja kiemelkedő
szerepet játszott a mari írásbeliség, majd az irodalmi nyelvek létrejöttében. A 19. században
szinte minden mari munka itt jelent meg. 1871-ben hegyi, 1873-ban mezei dialektusban írt
ábécéskönyvet adtak ki. Kazanyban 1870-től 1905-ig 86 mari könyv jelent meg, köztük ábé-
cék, nyelvkönyvek, néhány tankönyv és ismeretterjesztő munka is. A 19. században dolgoz-
ták ki a javított mari ábécét. A keleti irodalmi norma meggyökereztetésében óriási jelentősé-
ge volt az 1907 és 1913 között Kazanyban összeállított Mari kalendáriumnak. Ennek egyik
szerkesztője, Valerian Vasziljev (Üpömarij) a nyelvi szempontból teljes mértékben indokolt
egységes irodalmi nyelv kialakítását tűzte ki célul, vállalkozása azonban kudarcba fulladt. Az
1920-as évektől a latin betűs írás kérdése is napirendre került, de az erős cirill hagyomány,
valamint a ködösítő központi orosz (szovjet) politika ezt az egyébként nyelvi szempontból
szintén helyes célt is megtorpedózta. Mindennek ellenére a nyelvújítás és a fellendülő
könyvkiadás megteremtette annak lehetőségét, hogy a mari modem európai nyelvvé váljori.
A húszas években orvostudományi, csillagászati és geológiai szakirodalom is megjelent mari
nyelven. Mindennek jelentőségét az J 937-ben kezdődött, s a nyelvre is kiterjedt terror óta
maguk a mari nyelvészek is hajlamosak alábecsülni. Manapság a nyelvi újrakezdés idejét
éljük: újra felvetődik az egységes irodalmi nyelvi norma, a nyelvújítási szavak újbóli hasz-
nálatbavétele, sőt a latin betűs írás kérdése, s mindezzel a mari nyelv "nagykorúsításának"
ügye.

A mari nyelvjárások között nincsenek olyan éles különbségek, mint pl. a finn vagy az
észt dialektusok között, tehát a szélső nyelvváltozatokat beszélők is megértik többé-kevésbé
egymást. Viszont nincs olyan közeli rokon nyelv, amelynek beszélőivel a marik megérthetnék
egymást. A mari jó nyolcszáz éve törökségi hatás alá került, s ma is tagja a jellegzetes, színes
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Volga-kárnai nyelvi areának. A csuvassal, tatárral bizonyos fokig tipológiailag is hasonult.
Ennek az erős kölcsönhatásnak az eredménye, hogy a mari a finnugor nyelvcsalád legtörökö-
sebb nyelve. A magyar és a mari közötti számtalan nyelvi egyezés egy része éppen e két ro-
kon nyelv "török kapcsolataira" vezethető vissza.

(Pomozi Péter)

247
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A komi (zürjén) nyelv

A komi (zürjén) az uráli nyelvcsalád finnugor ágába, azon belül a finn-permi ágba tartozó
nyelv. A nép önelnevezése: komi, amely etimológiailag összefügg a magyar hím szóval és
eredeti jelentése valószínű leg 'ember, férfi'. A komi nyelv legközelebbi rokona az udmurt
(votják), amelytől a Kr. u. 8. században vált el. A két nyelv szókészletének és nyelvtani ele-
meinek nagy része közös eredetű, azonban a bekövetkezett hangváltozások és egyéb külön
nyelvi fejlődések miatt akomik és az udmurtok nem értik egymást.

Nyelvileg három nagyobb csoportra oszthatók: komi-zürjén, korni-permják és keleti
permják (jazvai). A korni-zürjént és a komi-permjákot az oroszországi nyelvészet és köz-
igazgatás külön népnek és nyelvnek tekinti, míg a magyar szakirodalom nyelvjárásokként
kezeli őket. A komi-zürjének és a komi-permjákok külön irodalmi nyelvvel rendelkeznek,
bár a köztük lévő nyelvi különbségek a kölcsönös megértést nem akadályozzák. A keleti
permjákok a komi-permják irodalmi nyelvet használják.

A komik a Komi Köztársaságban, a Vicsegda és mellékfolyói mentén, a Vaska és a
Mezeny felső folyása, valamint az Izsma és a Pecsora folyók mellett élnek, a köztársaságon
kívül pedig főleg a Kola- és a Kanyin-félszigeten, továbbá Szibériában a Hanti-Manysi Au-
tonóm Körzetben és a Nyenyec Autonóm Körzetben. A permjákok a Komi Köztársaságtói
délre lévő Komi-Permják Autonóm Körzetben laknak, a Káma és mellékfolyói, az Inyva és a
Kosza mellett, az autonóm körzet határain kívül pedig a Kirovi Területen és Szibériában. A
keleti permjákok a komi-permjákoktól délre, a Jazva folyó mellett élnek.

Az 1989-es népszámlálási adatok szerint a korni-zürjének száma 345 ezer. Névadó köz-
társaságukban él akomik 84%-a, ahol az összlakosságon belüli számarányuk - elsősorban a
nagyarányú bevándorlás miatt - a század eleje óta csökken. 1926-ban - akkori nevén Komi
Autonóm Körzetben - a lakosság 92%-a volt komi nemzetiségű, I989-ben azonban már csak
23%-a. Hagyományosan és napjainkban is elsősorban vidéken laknak: a falusi lakosság
50%-a komi (az 1970-es adatok szerint). A komi nemzetiségűek 70%-a beszéli anyanyelve-
ként a kom it.

Az 1925-ben létrehozott Komi-Permják Autonóm Körzetben 151 ezer korni-permják él.
Ök az összlakosság 58%-át adják, és így az oroszországi finnugor népek között egyedülálló
módon többségben vannak névadó területükön. 77%-uk tartja a komi-permjákot anyanyelv-
ének. A keleti permjákok mintegy négyezren vannak.

Az 1992-ben elfogadott nyelvtörvény szerint a komi-zürjén és az orosz a Komi Köztársa-
ság hivatalos államnyelvei. A komi-perrnják nem államnyelv, ugyanis a korni-permjákok
lakóterülete az Oroszországi Föderáción belül autonóm körzetet alkot, és a fennálló rendel-
kezések értelmében az autonóm körzetekben nincs mód az oroszon kívül más államnyelv
elfogadására. Így a komi-permják nyelv ún. hivatalos nyelv. A Komi Köztársaságban a hiva-
talos feliratok kétnyelvűek, a helyi rádió és tévéadások naponta közvetítenek komi-zürjén
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műsorokat, megjelennek központi és járási korni-zürjén újságok és folyóiratok. Az anyanyel-
vű iskolai oktatás az 1950-es években megszűnt, jelenleg az oktatás nyelve az orosz, de egy-
re több helyen tantárgy a komi nyelv, melyet egyetemi szinten is oktatnak. A különféle né-
pekkel való érintkezés nyelve az orosz, a komik valamennyien kétnyelvűek.

Hangtan

A komiban 33 fonéma van, 26 mássalhangzó és 7 magánhangzó. Az újabb orosz jövevény-
szavakban megjelennek a ej, X hangok is, amelyeket korábban sle, p, k helyettesített, pl.: or.
uens 'lánc' > komi éep 'ua.', or. captupan 'ujjatlan női ruha' > komi sarapan 'ua.', or. X03RtlKa
'háziasszony' > komi kezajka 'ua.'. Jellegzetes a zöngés-zöngétlen explozíva-, affrikáta- és
spiránspárok megléte, a nyolc mássalhangzópárt érintő palatális-palatalizálatlan szembenál-
lás és a zöngés-zöngétlen párt alkotó alveoláris és palatális affrikáták megléte. Hosszú más-
salhangzó vagy magánhangzó, illetve két mássalhangzó vagy magánhangzó egymás mellett
csak morfémahatáron fordulhat elő.

1939 óta használatos a mai írás, amely a cirill ábécé betűit használja fel, és kiegészítés-
képpen az i és o betűt. Az egyes cirill betűk hangértéke a következő esetekben tér el az
orosztóI: a '1 hangértéke é, a 03 - i. a OJ/C - j, a mut - C. A d, z, 1, n, s, t, azaz palatális párral
rendelkező dentális mássalhangzók után az i, a, 0, u, e fonémákat az i, a, 0, y, .) betű jelöli,
míg a fenti mássalhangzók palatális párja után ugyanezen magánhangzó fonémák jele az u, R,

e, 10, e betű. Tehát a mássalhangzó palatális voltát az utána következő magánhangzó jelöli.
Pl. KÖHi (keni) 'ki', de eUH (sin) 'szem'. Kivételek az i és az g, amelyek csak egyféle betűvel
(bl, ö) jelölt hangok, így nem képesek az előttük álló mássalhangzó palatális voltának jelölé-
sére, erre a mássalhangzó után álló lágyjel (i.) szolgál.

A komi-zürjénben a hangsúly szabad, bár leggyakrabban első szótagi hangsúly van. A
komi-perrnjákban a hangsúly helyét a tőbeli magánhangzók minősége határozza meg, továb-
bá, minél délebbre haladunk, annál jellemzőbb a hangsúly morfologizálódása.

A penni nyelveket jellemző szóvégi, magánhangzókat is érintő lekopás eredményeként az
uráli kori, eredetileg kétszótagos szavak gyakran egyszótagossá váltak: va 'víz', mun- 'megy'.

Alaktan

Az egyes névszói osztályok között éles határ nincs, a szavak több szófajba is tartozhatnak.
Névelő és nemek nincsenek. Tizenhét eset van, bár egyes nyelvtanok nem különítik el egy-
mástól a transitivus és a prosecutivus ragját (a transitivus ragja csak a -ti, a prosecutivusé
pedig az -ed]. A bizonytalanság oka, hogy ez a két eset gyakran felcserélhető egymással,
azonban mozgást, megragadást jelentő ige mellett bizonyos esetekben csak prosecutivus
használható: kute kied 'kézen fog engem'.

A helyhatározóragok használatát az irányhármasság jellemzi. Határozóragokkal láthatók
el ahatározószók és a névutók is. Egyes esetragoknak több allomorfjuk van, pl. az
inessivusnak és az illativusnak más a ragja abszolút ragozás ban mint birtokos ragozásban. PI.

250



A komi (zűrjén) nyelv

inessivus: silain 'faluban', de birtokos személyrag + inessivus: siktam 'falumban' (sikl 'falu').
Az esetragok és abirtokos személyragok sorrendje kétféle lehet: az inessivus, illativus,
elativus, prosecutivus, transitivus, terminativus esetrag + birtokos személy jel sorrendet kö-
vet, az accusativus, genitivus, ablativus, dativus, consecutivus, comitativus birtokos sze-
mélyjel + esetrag sorrendet, az approximativus, egressivus és caritivus pedig mindkét sor-
rendben használatos. Az egyes szám 2. és 3. személyű birtokos személy jelek határozottságot
is kifejeznek: vajli knigase 'add (ide) a könyvet'. A melléknevet névszói állítmányi szerepben
számban egyeztetjük az alannyal: taje nivjas tebires ' 'ezek a lányok gyorsak'.

A személyes névmásoknak két töve van: egy teljes (men-, ten-, sij-, mijan-, tijan-, naj-)
és egy csonka (me-, te-, si-, mi-, ti-, na-). A nominativusi alak a csonka tövel egyezik (kivéve
az egyes és többes számú 3. alakokat: sije, naje). Az accusativus ragja a teljes tőhöz járul, a
genitivus, ablativus és a dativus szintén, kivéve a harmadik személyű alakokat, továbbá rész-
ben a dativust, amelynél egyes szám 2-3. személyben a csonka tő is használható. A többi
esetrag az egyes szám 1-3. személy és a többes szám 3. személy csonka tövéhez, illetve a
többes szám 2. és 3. személy teljes tövéhezjárul.

A komiban két igemód van: kijelentö és felszólító, külön módjel nélkül. Hat igeidő van, a
jelen és a jövő idő csak az egyes szám és többes szám 3. személyben tér el egymástól: puki-e
'ül', puta-eni 'ülnek', pukt-as 'ülni fog', pukt-asni 'ülni fognak'. A további igeidök, a
praeteritum, avagy szemtanúsági múlt (jele: i) és a perfectum, avagy nem szemtanúsági múlt
(jele: em], jelentésbeli különbsége abban áll, hogya praeteritum a múltbeli cselekvés létét
jelöli, továbbá ezzel fejezzük ki azt is, hogy a beszélő látta, részt vett az eseményen, míg a
perfectum vagy a cselekvés eredményét jelöli, vagy azt, hogya beszélő nem látta személye-
sen az eseményt, csak közvetve értesült róla. Ennek megfelelően ez utóbbi múlt időnek nin-
csenek egyes számú alakjai. A folyamatos múlt idő és a régmúlt alakilag összetett igeidő: a
jelen illetve a múlt idejű ige és a létige kapcsolata alkotja. Az előbbi igeidőknél ritkábban
használatos.

A számnevek I-től IO-ig: gt'i(k), kik, kujim, no 1; vit, kvajt, sizim. kgkjamis, ekmi», das.
A tagadás és a tiltás kifejezésére rendszerint a tagadó ige személyragozott alakjának és

egyes számban a főige tőalakjának, többes számban pedig számjeles alakjának kombináció-
ját használjuk. Kivétel a perfectum és a plusquamperfectum, ahol az abu tagadószó haszná-
latos a ragozott igealak mellett.

Mondattan

A mondatrészek sorrendje szabad. Jellemzőek az igeneves szerkezetek, amelyek megfelelő
alárendelő mellékmondatos szerkezetekké alakíthatók át. A mellérendelö mondatok kötősza-
vai oroszból kölcsönzöttek.

Szókész/et

Az orosz jövevényszavak mellett, melyek a 17. századtól kezdtek tömegesen beáramlani a
komiba, vannak török, csuvas, balti finn, osztják, vogul jövevényszavak is. A legészakibb
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nyelvjárásokban, különösen a fö életmódot jellemző, rénszarvastenyésztéssei kapcsolatos
nyenyec jövevényszavak is előfordulnak. A komi egyébiránt a legutóbbi időkig lingua fran-
caként volt használatos a velük érintkező népek körében.

Nyelvjárások

A komi nyelvjárások elsősorban hangrendszerükben különböznek, így osztályozásuk is jel-
lemző fonetikai eltéréseik alapján történik. A leglényegesebb ezek közül az 1 hang viselkedé-
se, ennek alapján négy típusba sorolhatók a nyelvjárások:

1. Az eredeti 1 változatlanul megmarad minden pozícióban: aSziszola, Luza, Pecsora
folyók mellett beszélt komi-zürjénben, a komi-permják északi részében és a
jazvaiban, pl. 101 'lélek'.

2. Szó végén és szóbelseji mássalhangzó előtt v lesz: a Vicsegda folyó mentén, az udorai
és a sziktivkári nyelvjárásban, valamint a komi-zürjén és a komi-permják irodalmi
nyelvben, pl. lov 'lélek', lovlis 'lélektől', de lolis 'lélekből'.

3. Minden fonetikai helyzetben v (w)-vé változik: a komi-permják nyelvterület déli ré-
szein, pl. vov 'lélek', vovvj.§ 'lélektől', vovis 'lélekből'.

4. Szó végén és szóbelseji mássalhangzó előtt eltűnik és a megelőző magánhangzó meg-
nyúlik, elsősorban északon, pl.: lö 'lélek', lölts 'lélektől', de lolis 'lélekből'. Egyéb
hangtani sajátosságokat (az eredeti nem első szótagi g és i, illetve ad' és t' változásait)
is figyelembe véve a komi-zürjén 10 alnyelvjárásra osztható, a komi-permjákon belül
két fö (északi és déli nyelvjárást) különböztetünk meg.

A jazvai (keleti) permják legszembetűnőbben magánhangzórendszerében tér el az egymással
e tekintetben megegyező komi-zürjén és komi-permják nyelvjárásoktóI. A nyelvjárásokat a
már említett hangsúlyozási szabályok mellett morfológiai (pl. a többesszám jele) és szó-
kincsbeli eltérések is megkülönböztetik.

Írásbeliség, a nyelv kutatása, irodalmi nyelv

A komi írásbeliség első nyelvemlékei a 14. században keletkeztek. Penni Szent István
(Sztyepan Hrap) püspök (kb. 1335-1396) összeállított a komik számára egy saját ábécét, az
ún. abur (az elnevezés alapja az ábécé két első betűje, a: a és bur: b) jegyes ábécét, amely
más, főleg orosz és görög írásrendszerek alapján készült. Ezzel az írással egyházi szövegeket
jegyeztek le, melyek közül csak néhány maradt fenn napjainkig. Az ózürjén irodalmi nyelv a
17. századra teljesen feledésbe merült, helyét az egyházi liturgiában átvette az orosz, majd a
komi írásbeliség a 18. században a kezdetektől teljesen függetlenül indult újra fejlődésnek, a
kor szokásai szerint szintén vallásos irodalom lejegyzésével. Az első nyelvemlékek közé
tartoznak a 18. századból való, utazók, tudósok által készített szójegyzékek, így G. F. Müller
313 szavas szójegyzéke (1758), 1. E. Fischer 30 szavas szójegyzéke (1768), A. Popov 2500
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korni-perrnják szót tartalmazó szójegyzéke (1787). Az első, nyomtatásban megjelent komi
nyelvű könyv Máté evangéliuma 1823-ból. Az első, kéziratban maradt komi-perrnják nyelv-
tant A. Popov készítette 1785-ben. A 19. század első felétől számos grammatika jelent meg
(a finn Sjögren nyelvtana németül 1830-ban, az észt Wiedemanné szintén németül 1847-
ben), továbbá nyelvkönyvek (N. P. Popov 1863) és többezer szavas szójegyzékek.

Az irodalmi nyelv alapja, miként az ózürjéné is, az alsó-vicsegdai nyelvjárás. Az ózürjén
irodalmi nyelvhez képest a mai komi sok fonetikai, alaktani és szókincsbeli eltérést mutat
(pl. nincs Q és ~, eskam 'hiszünk' az ózürjén eskamnim 'ua.' helyett). A komi-permják irodal-
mi nyelvet az 1930-as években kezdték kifejleszteni, alapja a déli (Kudimkar környéki) ko-
mi-perrnják nyelvjárás lett. A két irodalmi nyelv különbözőségei csekélyek.

A komi irodalmi nyelv megteremtésében jelentős szerepe volt J. A. Kuratovnak (1839-
1875), aki tanító volt, népköltészetet, népszokásokat gyüjtött, nyelvtant írt, fordított és ver-
seket is Írt. A komi nyelv kutatójaként és költőként ismert V. I. Litkin (költői nevén IIja Vasz)
(1895-1891), aki Magyarországon is tanult. A komi kutatásában jelentős szerepet játszott a
magyar Fokos-Fuchs Dávid (1884-1977), aki 19 J J -ben és 19 J 3-ban járt gyüjtöúton akomik
között.

(Salánki Zsuzsa)
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Az (udmurt) votják az uráli nyelvcsalád finnugor ágába, azon belül a finn-permi ágba tartozó
nyelv. A nép önelnevezése: udmurt, nyelvjárási alakváltozatai: utmort, urtmort, ukmort, je-
lentése valószínűleg 'mezei ember'. Mivel a votják szó használata az érintett nyelvterületen
lakók számára pejoratív töltésű, Oroszországban a saját nyelv- és népnév használatos. Ma-
gyarországon a külső és a belső név egyaránt elfogadott.

Az udmurt nyelv legközelebbi rokona a komi (zürjén), amelytől a Kr. u. 8. században vált
el. A két nyelv szókészletének és nyelvtani elemeinek nagy része közös eredetű, azonban a
bekövetkezett hangváltozások miatt az udmurtok és a komik nem értik egymás beszédét.

Az 1989-es népszámlálási adatok szerint a 746 ezer udmurt 69%-a beszéli ősei nyelvét
anyanyelveként. A Káma és a Vjatka folyók között elterülő Udmurt Köztársaságban él az
udmurtok mintegy 66 %-a, azonban a köztársaság lakosságának csak 30 %-át alkotják és így
kisebbségbe szorulnak az egyéb ott élő népek - oroszok (59%), tatárok (7%), cseremiszek,
baskírok, csuvasok stb. - mellett. Nagyobb számban élnek udmurtok a szomszédos Baskír és
Tatár Köztársaságok területén és a Permi, Kirovi és Jekatyerinburgi Területeken. Kisebb
csoportjaik élnek a Mari Köztársaságban, Kazahsztánban, Közép-Ázsiában és Szibériában.

Az Udmurt Köztársaság Alkotmánya 1994 óta garantálja az udmurt nép kultúráj ának és
nyelvének fejlesztését, egyelőre az udmurt ún. nem hivatalos államnyelv. A hivatalos felirat-
ok, az alkotmány kétnyelvűek, a helyi rádió- és tévéadások naponta udmurt nyelvű műsoro-
kat is közvetítenek, megjelennek udmurt nyelvű újságok és folyóiratok. Az udmurt iskolák-
ban az 1960-as évekig több tantárgyat anyanyelven tanítottak, de később ez megszűnt. Az
1990-es évek első felében kb. minden második iskolában volt tantárgy az udmurt nyelv és
honismeret, és az óvodák egyharmadában szerveztek udmurt csoportokat. A különféle né-
pekkel való érintkezés nyelve az orosz, az udmurtok valamennyien legalább kétnyelvűek, de
főként a déli területeken háromnyelvűek: tatárul is tudnak.

Hangtan

Az udrnurt irodalmi nyelv és a nyelvjárások többsége 29 mássalhangzót tartalmaz, amelyek
közül 26 eredeti. Az/, h és c hangok orosz jövevényszavakkal kerültek a nyelvbe, a régi jö-
vevényszavakban más közeli hangokkal helyettesítették őket, így pl. orosz ynuua 'utca' >
udrnurt uri:a 'ua'. Jellegzetes a zöngés-zöngétlen, illetve palatális-palatalizálatlan mással-
hangzópárok megléte, továbbá négy, zöngés-zöngétlen párt alkotó affrikáta (c, i:, 3, 3) meg-
léte. A c a magyar cs-hez áll közel, a 3 a dzs-hez. A megfelelő palatálistól való megkülön-
böztetésük a magyar fül számára gyakran nem könnyű. Az affrikáták előfordulása némileg
korlátozott: az irodalmi nyelvben a 3 főként szó elején áll (3uijt 'magas(an)'), a.3 szó elején
és közepén (bad3jm 'nagy'), a c, .3 és a 3 egy szóban csak egyszer fordulhat elő. Az irodalmi
nyelvben hét magánhangzó van: i, i u, e, g, o, a. Hosszú-rövid korreláció és magánhangzó-
harmónia nincsen.
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Az udmurt grafika az orosz alapján jött létre, mechanikusan másolva azt, így a hangjelö-
lés meglehetősen bonyolult. Az írás felhasználja az orosz ábécé valamennyi betűjét, valamint
az Ü, Ö, Ji{; 3, éj betűket. Egyes esetekben ugyanazt a hangot a hangkörnyezettől függően két-
féleképpen jelölik. A e, é, u, 10, JI szó elején és magánhangzó után a OJ + megfelelő magán-
hangzó (e, o, i, u, aj kapcsolatát jelöli, a (d', i, t, n, s, f) után pedig a magánhangzón kívül a
megelőző mássalhangzó palatalizált voltát. Nem palatalizált mássalhangzó és a két, külön
betűvel jelölt palatális, a ijés 3után a fenti magánhangzók jele az 3, O, Ü, y, a. A palatalizált-
ságotjelölheti a mássalhangzó + lágyságjel (s) kapcsolata is.

Az udmurtot szóvégi hangsúly jellemzi. Kivételt jelentenek az imperativusi alakok, a ki-
jelentő mód tagadó alakjai, egyes névmások és határozószók, amelyeknél első szótagi hang-
súly van.

Alaktan

A névszók rendszerint egytövűek, ritkán kéttövűek. Ez utóbbi esetben magánhangzóval kez-
dődő ragok előtt a tő k, m vagy t hanggal bővül: sin 'szem', sinm-is 'szemből'. Az egyes név-
szói osztályoknak nincs megkülönböztető formai jegye, egyes szavak akár három szófajba is
beletartozhatnak: ejtkjt 'tiszta, tisztaság, tisztán'. Névelő és nemek nincsenek. A főnevek
egyes és többes számban esetragokkal és birtokos személy jelekkel láthatók el.

Az udrnurtban 15 eset van. Jellemző az irányhármasság. Az egyes szám 1.,2. és 3. sze-
mélyű birtokos személyragozásban a szokásos, -e, -ed, -ez végződés helyett egyes, nem köl-
csönzött testrésznevek, rokonságnevek, külső-belső tulajdonságokat jelölő szavaknál a meg-
felelő végződés az -1 -id, -iz: kij 'kezem', kiid 'kezed', ki'iz 'keze'. Az esetragok és birtokos
személy jelek sorrendje a következő: az accusativus, genitivus, ablativus, dativus, caritivus,
adverbialis és approximativus birtokos személy jel + esetrag-sorrendet követ, a többi pedig
esetrag + birtokos személy jel sorrendet, kivéve a terminativust, amely mindkét sorrendben
használható. Abirtokos személy jel nélküli paradigmához képest eltérő allomorfokat találunk
az accusativusi és az (egybeeső) inessívusi-illativusi alakoknál:

Inessivus azbarin 'udvarban'......................................................................................... ':' _ .
Illativus azbare 'udvarba'.......................................................................................................... - .
Accusativus azbarez 'udvart'

...~~.~~~.:::~.!!.~~:..:..~.\!:!:..~~~.~.~!y.j~.!~~~~':.~'!!:_...'.~~Y~E?~~.a.~.'..

.}~.~~~.:::~.!!.~~:..:..~.!!:!:..~~~.~.~!y.j~.!~~~~':.~'!.?_...'.~~y.~~.?.~~.a.:.
Acc. + birt. személy jel azbarme 'udvaromat'

Az egyes szám harmadik személyű birtokos személy jel a határozott névelő szerepét is betöl-
ti: Udmurt kjt-jz teber. 'Az udmurt nyelv szép' (szó szerint: 'udmurt nyelve szép', 'kjt-jz' =
nyelv + birt. személy jel E/3). A melléknevet nem egyeztetjük a jelzett szóval, kivéve, ha a
melléknévhez az említett determinatív szerepű -ez járul: kjd'okjsjosjz ivorjos 'a távoli hírek'.
Állítmányi szerepben a többes számú melléknévhez -eS végződés járul: Toljos kuzes. 'A telek
hosszúak.'
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Az udmurt (votják) nyelv

A névutók kifejezhetnek térbeli, időbeli, cél-, ok- és egyéb viszonyokat. A főnévi erede-
tűek kiterjedt rendszert alkotnak, elláthatók a különböző helyjelölő esetek ragjaival. PI. vil
'felső rész, felület' jelentésű főnév alapján képzett névutók: vilin 'felett, -On', vile '-rA', viloi
'-ig', vilti 'mentén', vjlj.§ '-rÓl', vpj.fen 'mentén', vjlla/1 'felfelé'. A névutók birtokos személyra-
got is felvehetnek a főnév helyett, pl.: Jgk vilin 'az asztal felett', jgke vi/in 'az asztalom felett',
de lehet jgk vilam 'az asztalom felett' változat is.

Az udmurtban három igemód van, és a kijelentő módban négy igeidő, teljes ragozási pa-
radigmával. A jelen, jövő, praeteritum (szemtanúsági múlt) és perfectum (nem szemtanúsági
múlt) közül a két utóbbinak van elkülöníthető időjele: -i-/-a- illetve -em/-m. A praeteritum és
a perfectum jelentésbeli különbsége abban áll, hogya praeteritum a múltbeli cselekvés létét
jelöli, továbbá ezzel fejezzük ki azt is, hogya beszélő látta, részt vett az eseményen, míg a
perfectum vagy a cselekvés eredményét jelöli, vagy azt, hogy a beszélő nem látta személye-
sen az eseményt, csak közvetve értesült róla. Ennek megfelelően ez utóbbi múlt időnek nin-
csenek egyes számú alakjai. Ez a jelenség a Volga-Káma vidék finnugor és török nyelveiben
egyaránt megtalálható. Mind a négy igeidőben vannak összetett igealakok is: a val 'volt' és a
vi/em 'volt, állítólag volt' segédigékkel létrehozott formák a cselekvés tartós vagy ismétlődő
voltát fejezik ki.

Tatár hatásra keletkeztek a cselekvés lefolyásának módját kifejező páros igék: az alapje-
lentést hordozó főige -sa képzős gerundiumi alakban áll, és a más(od)ik, jelentését elvesztett
ige fejezi ki a cselekvés idejét, módját, a cselekvő számát és személyét: pl. u/vajos juasa
birizi, 'leégtek' (tkp. 'égve befejeződtek').

A szám nevek l-től l O-ig: odig, kik; kuin, njl; vit: kuat', sizim, t'amis, ukmis, das.
A tagadó ige személyben és számban ragozódik, azonban a paradigmáj a hiányos. A

perfektumban tagadó képző vagy az gvg/ tagadószó áll.

Mondattan

Az udmurtban szabad szórend van.
Jelen időben a névszói állítmány létige nélkül áll: Tunne kjce nunal? 'Ma milyen nap

(van)?' Ha birtoklást fejez ki a mondat, a van 'van' lehet az állítmány: Tipalan nulesjos van-a?
'Felétek erdők vannak-é?' (szó szerint: 'van-é'). Jellemzőek a mellékmondatoknak megfelelő
igeneves szerkezetek, amelyek két cselekvés időbeli, ok-okozati stb. viszonyát fejezik ki.

Szokészlet

Műfajtól és tematikától függöen az udmurt szókészlet I0-30%-át jövevényszavak alkotják.
Tatár hatás figyelhető meg a hangtanban, a szintaxisban, továbbá vettek át képzőket is (/ik
főnévképző, ii foglalkozásnév-képzö). A tudományos-technikai, társadalmi-politikai kifeje-
zések főként orosz eredetűek, illetve orosz közvetítésűek. Az orosz hatás az északi nyelvjá-
rásokban a jelentősebb, a tatár hatás pedig a déliekben, pl.: északi udmurt ogreé, de déli ud-
murt kijar 'uborka'.
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Sa/ánki Zsuzsa

Nyelvjárások

Az udmurtban a következö nagyobb nyelvjáráscsoportokat lehet elkülöníteni:

1. északi,
2. beszermán,
3. középső,
4. déli
5. és a szintén délen (délnyugaton), a köztársaság határain kívül elhelyezkedő perem-

nyelvjárások.

Az északi és középső nyelvjárási területen keresztülhúzódó övezetben elhelyezkedő, etnika-
ilag is különálló beszermánok (a szó etimológiailag összefügg a magyar böszörmény szóval)
nyelve számos jelenség tekintetében déli udmurt sajátosságokat mutat. Egyes fonetikai és
lexikológiai sajátosságai bolgár-török szubsztrátumra utalnak. Elképzelhető, hogya beszer-
mán eludmurtosodott bolgár-török népcsoport.

A nagyobb nyelvjáráscsoportokon belül az egyes nyelvi jelenségek pontos kiterjedése
még nem ismert minden részletében, azonban bizonyos, hogy a különbségek nem akko rák,
hogy a kölcsönös megértést akadályoznák. Az egyes nyelvjárások fonémakészlete olyannyira
változatos, hogy nemigen van két egyforma fonémakészlettel rendelkező dialektus. A ma-
gánhangzók mennyisége 6-10 között változik. A beszermánban és a peremnyelvjárások közé
sorolt kanliban nincs g, helyette rendszerint e vagyo áll. Valamennyi periferikus déli nyelvjá-
rásban megtalálható a magyar ü-höz közeli, de annál hátrébb képzett ú (ji). Tatár hatásra ke-
letkezett a magyar e-hez közeli, a periferikus nyelvjárások többségében meglévő a. Tatár és
mari hatást mutat a szintén peremnyelvjárási területen lévő, elöl vagy középen képzett illabi-
ális d. A mássalhangzók mennyisége 23-28 között változik. Főként a déli nyelvjárásterületen
található az ősudmurtból megőrzött 17, egyes északi, déli és beszermán területeken pedig a
valószínűleg szintén eredeti udmurt bilabiális lj. Ez utóbbi szókezdő k után és ali előtt az
irodalmi nyelvben is megtalálható: kuara 'hang'. A nyelvjárások morfológiai szerkezete vi-
szonylag egységes. Az esetragok száma a 12-től (déli nyelvjárások) a 20-21-ig (északi és
beszermán) változik. A névszóragozásban gyakran északi-déli szembenállás figyelhető meg:
pl. a többes számú accusativus ragja tj (tá) illetve jz igondirjosti, gondirjosts illetve
gondirjosiz 'medvéket'). Az irodalmi nyelvbe mindkét forma bekerült és egyenrangú szino-
nimaként használatos. Egyes északi nyelvjárásokban és a beszermánban egy n elemmel bő-
vülő helyjelölő esetragsorozat fejlődött ki: busket-hin 'a szomszédnál'. Több nyelvjárásban
megtalálható az optativus, egyes déli nyelvjárásokban teljes paradigmával.

Nyelvemlékek, a nyelv kutatása, az irodalmi nyelv

Az udmurt nyelv első szórványemlékei a 15. századból valók, majd a 18. század első felétől
kezdtek orosz és külföldi utazók, cári hivatalnokok szójegyzékeket összeállítani. Elsőként a
svéd Ph. 1. von Strahlenberg 29 szót tartalmazó gyűjtése jelent meg 1730-ban, ezt követték a
német J. E. Fischer (1768), P. S. Pallas (1787), G. F. Müller (1791) szójegyzékei. Az udmurt
nyelv első szövegemléke az az 1767-ben írott üdvözlő vers, amely a Kazányba látogató Ka-
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talin cárnőt köszöntötte, 1775-ben jelent meg az első udmurt nyelvtan (összeállította V.
Pucek-Grigorjevics), amely a főnév- és igeragozáson kívül több ezer szót tartalmaz, fogalmi
körök szerint csoportosítva. Ettől a műtől számítjuk az udmurt írásbeliség kezdetét. A 19.
században jelenik meg az első ábécéskönyv (1847), de az akkor közzétett művek túlnyomó
többsége vallásos irodalom. A század második felében nyílnak meg nagyobb számban isko-
lák, a vallásos nevelést biztosítandó. I872-ben kezdi meg működését nem-orosz származású-
ak számára a kazányi tanári szeminárium, amelyben számos kiemelkedő pedagógus-
népművelő tanult (1. Sz. Mihejev, 1. V. Jakovlev). A 19. század végén, a 20. század elején
számos kulturális-felvilágosító kiadvány jelenik meg, majd 1917 után az addig tiltott önálló
szépirodalmi művek is. Ekkor kezdődik meg az általánosnak nevezhető analfabetizmus fel-
számolása (1920-ban 15% alatt volt az írástudók száma) és az irodalmi nyelv rohamos fejlő-
désnek és egységesülésnek indul. Egyaránt voltak törekvések arra, hogya déli, illetve az
északi nyelvjárás legyen az irodalmi nyelv alapja. Végül az irodalmi nyelv a középsö nyelv-
járásokat tekintette mintának, de az északi, illetve déli nyelvjárások szókincsét és alaktani
jellegzetességeit is felhasználta. Ilyen módon egységes irodalmi nyelvet sikerült létrehozni,
melyben azért egymás mellett létező, egyaránt irodalmi ként elfogadott déli, illetve északi
nyelvjárási sajátosságok is találhatók. Az 1930-as években rögzítették az orosz nyelvet kö-
vető ábécét és a helyesírást. Az utóbbi évtizedekben az udrnurt szókincs meglehetősen sok
orosz átvétellel gyarapodott, amelyeket napjainkban udmurt megfelelőkkel igyekeznek he-
lyettesíteni. Az udmurt művelődéstörténet, kulturális élet, nyelvtudomány és irodalom ki-
emelkedő alakja volt Gerd Kuzebaj (eredeti nevén K. P. Csajnyikov, 1898-1937 vagy 1941)
költő, etnográfus, gyűjtő, nyelvújító. Az udmurt tudományosságban jelentős szerepe volt
Munkácsi Bernátnak (1860-1937), aki számos szöveget gyűjtött, és A votják nyelv szótára
című munkája, (megjelent Budapesten 1890-96-ban, hasonmás kiadásban Pécsett 1990-ben),
me ly a szavak jelentését magyarul, németül, néha oroszul is megadja, szamos nyelvjárási,
etimológiai, etnográfiai információt is tartalmaz.

(Salánki Zsuzsa)
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Az ugor nyelvek

Az uráli nyelvcsalád egy ága, amely a magyart, és az egymással szorosabban összetartozó
obi-ugor: manysi (vogul) és hanti (osztják) nyelveket foglalja magában.

Az ugor őshaza a régészet és a nyelvészet tanúsága szerint Nyugat-Szibériában, a déli
Uráltól keletre elterülő, komplex gazdálkodásra alkalmas, az erdőzóna déli határán kezdődő
ligetes puszta volt. E három nép ősei a Kr. e. 3. évezred végén különülhettek el a többi finn-
ugor nyelvet beszélő csoporttól és a Kr. e. 1. évezred első feléig alkottak viszonylagos egy-
séget, mert ekkor következett be egy olyan klímaváltozás, amely az erős felmelegedés és
szárazság miatt a korábban űzött földművelő-állattartó (ló, szarvasmarha, juh) gazdálkodást
az adott területen lehetetlenné tette. Az obi-ugorok ősei ekkor északra mozdulhattak az Ob
alsó folyásának környékére, később keveredtek egy biztosan meg nem határozható (uráli
vagy paleoszibériai nyelvet beszélő) arktikus népességgel, ez hagyhatott nyomot fizikai
megjelenésükben, frátriákra való tagozódásukban és nyilván nyelvükben is. A magyarok
elődei viszont áttértek a nomád állattartásra, amelyet a füves-ligetes sztyepp lehetővé tett.

Az ugor együttélés a különféle nyelvi, régészeti és néprajzi tények tükrében biztosan ál-
lítható, bár a közös nyelvi újítások száma és a szókincs nagysága az együtt töltött időhöz
képest kisebbnek tűnhet a vártnál. Az egyezésekhez mérten a magyar és az obi-ugor nyelvek
közti eltérések olyan jelentősek, hogy az ugor alapnyelv nem írható le tételesen, csupán a
közös vonások felsorolása lehetséges. Ezek alapján huzamosabb ideig tartó, de laza kontak-
tust kell értenünk az ugor koron, amit már az akkorra feltett, nagy területeket igénylő élet-
mód is megmagyaráz.

Az együtt eltöltött másfél ezer (egyes kutatók szerint ezer, ill. kétezer) év során kapcso-
latba kerültek egy, valamilyen ősiráni nyelvet beszélő népességgel (amelytől valószínűleg az
állattartást és a fémművességet is eltanulták), ennek emlékét őrzi a nem nagy számú közös
ugor átvétel, pl. a hét számnév, az arany (ennek manysi megfelelője 'réz' jelentésű) a szeg, az
ostor és obi-ugor megfelelői. Törökségi kapcsolatokra utal a hattyú szó.

Hangtan

Az ugor kor biztosnak mondható közös hangtani újításai közé tartozik a finnugor szibilánsok
(s, §, ,1:) hasonló fejlődése. Emellett valószínűleg mindhárom nyelv elődjének több nyelvjárá-
sában megindult az a folyamat, amelynek eredményeképpen aszókezdő k fonéma képzési
helye hátrébb tolódott veláris magánhangzó előtt, majd XO h hanggá vált, pl. magyar hal,
északi vogul (manysi)" xul, kazimi osztják (hanti) XLi/!, vö, finn kafa 'hal'. A finn ugor kori lJ
fonéma szórványosan tik-v« vált (a magyarban ebből a hangkapcsolatból g lett), pl. a magyar
fog fönévben, a manysi pank, punk, északi és déli osztják penk 'fog' szavakban, 1.még pl. az

A könyvben a finnugor (uráli) népek belső elnevezéseit használjuk, a szakirodalomban meghono-
sodott összetételekben azonban megtartottuk a népek külső elnevezése it (pl. északi vogul, kazimi
osztják stb.).
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Sipos Mária

egér és jég főnevet és megfelelöit. A finn ugor nyelvekre egyébként nem jellemző! > r hang-
változás fordul elő a magyar három és a manysi korem, xürem 'három' szavakban (vö. finn
kolme).

Afaktan

Közös alaktani (morfológiai) újítás az ablativus -1 ragja (a magyarban pl. az aló! névutóban);
a magyar -var-ve, -ván/-vén határozói igenévképző összefügg az obi-ugor nyelvek -m igenév-
képzőjével és az északi osztják -man határozói igenévképzőjével. pl. kazimi osztják mánman
'menve, menvén' (az ige töve szintén rokon szó); van egy ugor kori ragcsalád is: a magyarban
nyelvjárási szinten meglévő -nott (Iocativus), -nál (ablativus), -ni (allativus) ragoknak a
tavdai vogulban -nilf/-nat, -nilf/nal, -nil/-na, a vahi osztjákban pedig -nat/inat (az ablativusi
rag hiányzik) és -n» felel meg. Általában ugor kori nak tartják a -p deverbális és a -h
denominális igeképzőt; a magyar -ta/(an)l-te/(en) fosztóképzőnek a manysiban van megfe-
lelője: -tilI/-tal. A 'kettő' számnév alakváltozatainak (pl. magyar két/kettó) használatáról
részletesebben 1. a manysi (vogul) és hanti (osztják) nyelveknél. Főnévi alakjuk képzője
mindhárom nyelvben ugyanarra a -k duálisi jelre megy vissza. Jellegzetes a toldalékok sor-
rendje: főnevék esetén mindhárom nyelvben birtokos személy jel + esetrag a sorrend (pl. ma-
gyar ház + am + ban, osztják xot + em + n 'ház + am + ban', vö. finn talo + ssa + ni
'ház + ban + am'; a névutókhoz azonban fordított sorrendben járulnak, pl. magyar
al + att + am.

Mondattan

A mondattanon belül az alanyi és tárgyas ragozás problémája abban áll, hogy míg a finnugor
nyelvek többsége nem ismeri, az ugor nyelvek mindegyikében kifejlődött a kétféle paradig-
ma, ugyanakkor főként formailag, de használati szabályaikat tekintve is sokban különbözik
az obi-ugor rendszer a magyartóI. Valószínűleg nem a differenciálás konkrét nyelvi megfor-
málása, csak annak csírái, illetve a szemlélet volt kialakulóban az ugor együttélés idején. Az
igekötők is megvannak mindhárom nyelvben, de az alanyi és tárgyas ragozáshoz hasonlóan a
tényleges anyagi egyezés kevés, valószínűleg a szemléleti, szófaji, mondattani adottságok
kedveztek e kategória későbbi, különnyelvi kialakulásának.

Szókészlet

A közös szavak száma kb. másfél százra tehető. Régebben nagynak tekintették közöttük az
ún. kultúrszavak arányát, de a szó anyag alaposabb vizsgálata azt mutatja, hogy nagy tömeget
képviselnek köztük a cselekvésekre, konkrét munkafolyamatokra utaló szavak, illetve a vál-
tozásoknak ellenállóbb alapszókincsben is jócskán vannak az ugor korra visszavezethető
elemek. Fontos, hogy az ugor kori etimológiák az összes magyar-uráli/finnugor egyezésnek
majdnem negyedét teszik ki. Az ugor korinak tartható (azaz a magyarból és legalább az
egyik obi-ugor nyelvből adatolható) magyar szavak 83%-ának van manysi, 70%-ának pedig
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hanti megfelelője. Ugor kori igénk pl. az akad, alkot, csókol, elegyedik, enyeleg, folyik, hág,
hasad, márt, mer; mosolyog, nevet, tekint, téved, vár, zsugorodik; főnevünk pl. ágyék, alom,
apa, ara, csigolya, eb, eper, evet, faggyú, fű, fekély, fullánk, füst, gyalu, gyökér, harkály, kö-
les, marok, nap, oldal, szőr, tűz, vese, zug stb.; melléknevünk pl. fekete, já, konnyű, lassú,
laza, meleg, mély, sötét; más szófajok közül az által, hozzá, iránt, ki stb.

Kiemelkedő jelentősége van az ugor együttélés bizonyításában a lótartás szakkifejezései-
nek: ló, fék, nyereg, ostor, tegez (ez utóbbi a néprajz szerint lovagláskor használatos, övre
erősített tegez lehetett), másodfíí ló, harmadfíí ló (ez a lovak életkorára utal, az ugor nyelvek
ugyanazzal a szerkezettel fejezik ki: manysi kit pum luw szó szerint 'két ru ló'). A számnevek
közül a hét átvétel (1. fent), a 'nyolc' jelentésű szavaknak a töve azonos, a 'kilenc' jelentésű
szavak pedig azonos szerkesztésűek. Néhány közös szó tanúskodik az ugor kori hitéletről:
táltos, ill. a regölésekből ismert rejt, révül; s nem kis jelentőségű tény, hogy a magyar nép-
név magy- tagjának tökéletes etimológiai megfelelője a vogulok önelnevezése (manysi), side
tartozhatik az egyik osztják frátria neve is (mos).

(Sipos Mária)
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A finnugor nyelvek ugor ágába tartozik. Idegen elnevezései: hungarus (középkori latin),
Hungarian (angol), ungarisch (német), ungherese (olasz), Wegierski (lengyel), eeuzepcxuű
(orosz), maghiar, ungur (román), Macar (török), Maucar. Magtucaap (mongol) stb.

A magyar népnév két ősi (finnugor, illetőleg ugor) szó (*maru5 'magy-' + *er, eri 'férfi')
ősmagyar kori (Kr. e. 1. évezred) összetétel éből ered: manceri > modzseri > magyar ~
megyer (ez utóbbi törzsnévként élt, ma helységnevekben fordul elő) alakulással fejlődött. A
többi elnevezés előzménye valószínű leg egy ótörök népnév, amely az on 'tíz' és ok- ~ og-
'nyíl, törzs' szavak összetételéből alakult. Ezt a magyarok megnevezésére a Kr. u. 10. szá-
zadtól kezdték használni, s szláv közvetítéssel jutott el a bizánci görög, a középkori latin,
majd a mai nyugati nyelvekbe, ezek révén pedig az újkorban a távolabbi nyelvekbe is.

A magyar Magyarország államnyelve, ahol anyanyelvként beszéli 10 142 072 fő, máso-
dik nyelvként pedig a 239 751 lelket számláló nemzetiségek (KSH 1990. évi népszámlálási
adatok). Anyanyelvként beszélik még a környező országok összefüggő tömbjeiben és nyelv-
szigetein: Ausztriában 70 ezren, Szlovákiában 750 ezren, Ukrajnában 220 ezren, Romániá-
ban 2 millióan, Szerbiában 500 ezren, Horvátországban 10 ezren, Szlovéniában 15 ezren.

A távolabbi országokban többnyire diaszpórákban beszélik anyanyelvként a magyart,
Németországban 50 ezer, Franciaországban 35 ezer, Belgiumban 10 ezer, Nagy-Britanniában
10 ezer, Olaszországban 10 ezer, Csehországban 15 ezer, Svájcban 10 ezer, Svédországban
10 ezer, Finnországban 500, Hollandiában 5 ezer, egyéb európai országokban összesen 5
ezer; az Amerikai Egyesült Államokban 600 ezer, Kanadában 100 ezer, Brazíliában 40 ezer,
Argentínában 10 ezer, egyéb amerikai országokban 5 ezer; Ausztráliában 50 ezer; Izraelben
40 ezer, egyéb ázsiai országokban 20 ezer; Afrikában 5 ezer körüli a magyar anyanyelvűek
száma. Mindösszesen ez meghaladja a 15 milliót.

Második nyelvként használja a Magyarországon élő 239751 nemzetiségi személyen kí-
vül a környező országok összefüggő magyarlakta területeinek közelében a nem magyar la-
kosság, valamint a szórványmagyarság második-harmadik nemzedéke. Összes számuk más-
fél-két millióra tehető. így a világ nyelvei között létszáma szerint a 30-35. közötti helyet
foglalja el, és a Föld népességének 0,3%-a beszéli.

Államnyelvként csupán Magyarországon él. A szomszédos országok összefüggően ma-
gyarlakta területein általában elfogadják a közigazgatás nyelvének, s eddig ott az alsóbb
szintű oktatás nyelve is lehetett. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Szlovénia felső-
oktatási intézményeiben magyartanár képzés is folyik.

Hangtan

A mai magyar köznyelvben hét rövid (i, e, Ü, Ö, u, o, a) és hét hosszú (í, é, ű, ő, Ú, ó, á) ma-
gánhangzó van. Közülük öt csak kvantitásbeli különbséget rnutat, az e ~ é zártsági fok, az
a - á pedig még ajakmüködés szerinti eltérést is tartalmaz. A nyelvjárások zömében és a
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regionális köznyelvben is igen gyakori a rövid, zárt é, de mivel az írásrendszer nem ad rá
jelölési lehetőséget, használata és jelentősége egyre kisebb területre korlátozódik. Ritkább
nyelvjárási magánhangzó az illabiális rövid il, az egészen nyílt illabiális palatális ti, a nyíl-
tabb labiális palatális li, a hosszú e és li, néhol pedig a veláris fölső nyelvállású illabiális t is.
Különböző nyelvjárásokban a diftungusoknak szinte minden változata megtalálható (uo, ÜÖ,

ie, eö; ou, au, ÖÜ, ei stb.).
A rövid mássalhangzók száma 25 (b, p, m, v,f, d, t, n, z, sz, dz, c, 1, 1; zs, s. dzs, cs, gy, ty,

ny.], g, k, hj. A hosszú mássalhangzók csak időtartamban különböznek ezektől. Nyelvjárás-
okban még előfordulhat néha a bilabiális zöngés spiráns (w vagy f3) és a palatális laterális ly
is. A magánhangzók és mássalhangzók aránya 42 : 58. A magánhangzók közül leggyakoribb
az e, 26% (az összes hangnak II %-a) és az a, 24% (az összes hangnak 9,9%-a). A labiáli-
sok-illabiálisok aránya 46 : 54; a palatálisok-velárisoké pedig 52 : 48. A mássalhangzók kö-
zül leggyakoribb hang a t, 13,3% (az összes hangnak 7,7%-a) és az 1, 10% (az összes hang-
nak 5,8%-a). A zöngés és zöngétlen mássalhangzók aránya 60 : 40. A zárhangok 38%, a
réshangok 25%, az affrikáták 1,3%, a nazálisok 18,1%, a likvidák (r, 1) pedig 17,3% arány-
ban részesednek az összes mássalhangzó-fölhasználásból.

A nyelv törekszik a palatális-veláris harmóniára. Ezt szolgálja a szuffixumok ilyen irányú
illeszkedése, a jelek, ragok, képzők többalakúsága: hát + a, szem + e, lába + tok, keze + tek,
ház + ban, kert + ben; barát + ság, testvér + ség. A palatális hangrendű szavak esetében
néha a labiális-illabiális illeszkedés is megtalálható: feje + tek, öklö + tok; néz + tek,
örü! + tök. A második vagy harmadik nyílt szótag magánhangzója kiesik: bokor - bokros,
hatalom - hatalmat, gyakorol- gyakorlott. A hiátusok a szóbeli használatban rendszerint -j-
betoldással töltődnek ki: fiú (fijú), kiabál (kijabál). Ez a hiatustöltö -j- a toldalék elemévé is
válhat: búzája, kévéje; hallja, mondja. A nyelv történetének korábbi szakaszában a -v- volt
az általános hiátustöltő, aminek következménye a mai v-tövű szavak megléte: havas, hívő,
tevékenység. Nyelvjárásokban a -h- is előfordul: plharc, bihal. A hanghiányt azonban ejteni
is tudja a nyelv: le ugrik, bead, s a nyelvjárásokban köznyelvi hiátustöltők is hiányozhatnak:
kües, luász.

A mássalhangzók találkozásakor érvényesülnek az általános hangtörvények. Így a képzés
helye szerinti igazodás: hamvas (hamvas), harang (harang); a képzés helye szerinti haso-
nulás: szinpad (szlmpad), hangya (hanygya); zöngésség szerinti hasonulás: népdal (nébdal),
vízpart (viszpart); teljes hasonulás: anyja (annya), hallja (hajja), egészség (egésség); össze-
olvadás: mulatság (mulaccság), metszéspont (meccéspont), únja (únnya); rövidülés: sakkfi-
gura (sakfigura), többlet (töblet); kiesés: mindnyájan (minnyájan). Mindezek közül a he-
lyesírás csak a toldalékok -v- kezdőhangjának és a felszólító mód -j jelének teljes hasonulá-
sát jelöli: kés + vel = késsel, boldog + vá = boldoggá; olvas + j = olvass; ez + vel = evvel
vagyezzel.

Aszótagolás (és írásban az elválasztás) az egyszerű szavakban arra törekszik, hogy az új
szótag mindig egy rövid mássalhangzóval kezdődjön, ha erre lehetőség van: té - len, ab - lak,
ast - rom, bal - lag, asz - szony; le - ány, fi - a - im.

A hangsúly mindig a szó első szótagán van, s ez soha nem nyújtja meg a szótag magán-
hangzóját. Hanglejtése - az eldöntendő kérdés és az emfatikus tartalmú mondatok kivételé-
vel - ereszkedő. Hangfekvése közepesen mély. A mondat nyomatéka az állítmányelőtti
mondatrészen van. Szórendje kötetlen.
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Alaktan

Nyelvtani nemek nincsenek, a ragozásban nem különbözteti meg az élőt az élettelentől.
Elöljárói (prepozíciói) nincsenek. Agglutinációs jellege következtében számtalan rag alakult
ki, de ezek deklinációs rendszert (esetrendszert) nem alkotnak. Jellemző sajátsága ezen a
téren az irányhármasság megléte: házban, házból, házba; asztalon, asztalról, asztalra; szék-
nél, széktől, székhez. Vannak különbözö esetekre azonos ragjai: pl. instrumentalis
(eszközhatározói) -val/vel (lábbal, kővel) és comitativus (társhatározói) -val/vel (táskával,
kedvesemmel); causalis (okhatározói) -ért (joságáért, szépségéért) és finalis (célhatározói)
-ért (borért, kenyérért); terminativusi helyhatározó -ig (útig. erdőig) és terminativusi időha-
tározó -ig (hajnalig, estig). Máskor ugyanazt amondatrészt (helyhatározót) különféle ragok-
kal fejezi ki: Szolnokon, Öcsodon, Budapesten, Orosházán; Komáromban, Egerben; Vácott,
Pécsett; Kolozsvárt, Vásárhelyt.

Viszonyragozási rendszere sokkal bonyolultabb az indoeurópai nyelvekénél. Mivel sem
elöljárói, sem esetei nincsenek, a ragok sokfélesége alkotja az esetrendszert. Ezek táblázatba
foglalása nehézkes, de megkísérelhető (lásd a 268. oldalt).

A névszók ragozása mellett névutókkal is kifejezhető a legtöbb határozós viszony (az
asztal alatt, előtt, mögött, fölött; alá, elé, mögé, mellé, fölé; alól, elől, mogűl, mellől, fölül,
körül; Péter részére, számára, miatt, végett, révén. által; öt óra alatt, előtt, után; öt és hat
között. órák hosszat). A névutók megkaphatják abirtokos személy jeleket is (előttem, mö-
goued, miatta, mellénk, körülöttetek, általuk), s személyes névmásokkal való összetételeik
nyomatékosítják ezeket (énáltalam, temiattad, őmellé, miközöttünk, tielétek, őmögöttük).

A többes szám jele: -k (hajók, fák, kezek, bokrok, kovek; pirosak, gyönyörűek; sokak,
százak), abirtokos személyragozásban és a birtokjel után: -i (hajáim, fáid, kezei, bokraink,
koveitek; könyveik; apáéi, gyermekeiéi, fiaiéi). A birtokjel: -é (hajóé, fáé, kézé, bokoré; piro-
sé, öté). A főnevek toldalékolásában csak akkor tesz különbséget a magyar nyelv a köznév és
a tulajdonnév között, ha a közszói jelentésű tulajdonnév alakja a végződés hozzáadásakor
megváltoznék (aranyat, de Aranyt, bokrot, de Bokort).

A tulajdonnevek elsősorban helyesírásukban különböznek a köznevektől: csak a tulaj-
donnevek kezdődnek mindig nagybetűkkel (Kovács, Mária, Marika; Avas, Szeged, Világos,
Maros, Aranyos, Balaton, Bükk, Vértes); általában egybeírja az összetételeket (Magyar-
ország, Budapest, Rábaszentandrás), vagy kötőjelet, kötőjeleket tesz közéjük (Észak-
Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Csepel-sziget, Velencei-to), csak a belterü-
leti neveket (Kossuth Lajos tér, Rákóczi utca, Petőfi híd, Kodály körönd) és az önállóan is
használható neveket írja külön (Bakony hegység, Balaton to, Tisza folyo).

Az alábbi számneveket használja a magyar nyelv: egy, kettő (néha ragok előtt, össze téte-
lekben és számjelzőként: két: kétszer, kétfejű, két ember), három, négy, ot, hat, hét, nyolc,
kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő; húsz. huszonegy, huszonkettő; harminc, negyven, ötven, hat-
van, hetven, nyolcvan, kilencven, száz; kétszáz, háromszáz; ezer, kétezer, háromezer; tízezer,
húszezer; százezer, kétszázezer; millió, kétmillió, tizmillio, százmillió, milliárd; billió, tril-
lió. Kétezer fölött, majd tovább egymillió fölött kötőjellel kell elválasztani a betűkkel kiírt
összetett számokat (kétezer-hatszázotvennyolc, tizennyolcezer-háromszáz hetvenkilenc, há-
romszázhatvanmillió-négyszáztizenötezer-kilencszáznegyvenöt). A magyar számnevek nagy
része ősi, finnugor eredetű (egy, kettő, három, négy, ot, hat, húsz), side soroljuk a magyar
nyelv önálló élete előtti idegen átvételeket is (hét, száz). Sok a belső fejlődés eredményeként
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létrejött, többnyire elhomályosult összetétel (nyolc, kilenc; harminc, negyven, ötven, hat-
van), néhányuk pedig régi iráni jövevényszó (tíz, ezer). A millio latin eredetű, a milliárd,
billiá, trillió pedig a franciából került német közvetítéssel a magyarba.

A törtszámok képzője a -d (ötöd, tized, huszad, negyvened, század, tízezred, milliomod),
a sorszámnevek pedig (az első kivételével) ebből alakultak -ik képző hozzáadásával (ötödik,
tizedik, huszadik, negyvenedik, századik, tizezredik, milliomodik).

A névmás ok közül csak a személyes névmásnak van a névszóragozástói eltérő paradig-
mája. Az önálló szóból alakult ragok birtokos személy jeleket kapnak.

.f:t.1. ~~ "?!!g."?P ~!!y'~~ 1).~.~.~.~ l.~."?!!.~."?!!11..y.~!.~.~ l.~.i?!.~.1).~1..~.<?~~~ l.~~~.~ .

.f:t~ ~~ ~~g~.9 ~.i.~.9 I~.~.~~.9 L~.e!!!!."?~j ..y.e!.~.9 l.~.i?!.~.9 1..1~.<?~.~.~~L~!~~.9 .
E/3 ő öt övé neki ~benne ~vele ~tőle ~ hozzá ~érte

Nomina- Accusa- Genitivus Egy é b rag o z ott a lak o k
tlVUS tIVlIS

Til mi minket miénk nekünk ~bennünk ~velünk ~tőlünk ~ hozzánk ~értünk
'iii' ·······ii··········tii~k~i..······Úit~·k········~·~·ki~k···Tb~~~·~t~·k·1··~~·I~t~·k····[·i·ö·i~i~·k····1··I~·~;ái~·kTért~·i~·k····
'ii)' ·······Ök········Ö·k~·t··········Ö~ék··········I~·~·kik·····Tb~;;~·ü·k··T~·~·lök·······f·tö·i;ik······T·I~·~~~·á·i~;k·f·ért;ik·······

A határozóragos alakokat a nominativusi névmás okkal való összetétel nyomatékosítja (én-
bennem, teneked, ővele, mitőlünk, tihozzátok, őértük).

A névelők között vannak határozottak (a, az), amelyek mutató névmásból alakultak, s van
határozatlan (egy), amely az egy (1) számnévvel azonos. Határozottságra utal még abirtokos
személyragozás is (konyvem, kerted, háza), amelyeknek tárgyesetben való használata során
tárgyas ragozásban áll mellettük az igei állítmány (Konnyeim els írtam régen. Kerted eladták
tudtodon kívül. Házát megvette a szomszéd.).

Az igeragozás ban tehát megkülönböztetünk alanyi és tárgyas ragozást. Az alanyi ragozá-
sú ige mellett vagy egyáltalában nem áll tárgy (Már hosszú ideje várok itt.), vagy határozat-
lan tárgy áll (Várok egy embert.), esetleg a tárgyat más mondatrész helyettesíti (Várok az
ebédre.). A tárgyas ragozás mellett mindig határozott tárgy van (Várom a barátom. Régóta
váram sorsunk jobbra fordulását.). A második személyű tárgyra utaló ragozás csak egyes
szám 1. személyű igealakokban fordul elő. Jele -1- (látlak, kérlek, hallottalak, vártalak, meg
foglak nézni). A tárgyatlan (intransitiv) igéknek nincs is tárgyas ragozása (megy, megfordul,
visszaköszön).

Mindkét (alanyi és tárgyas) igeragozásnak három módja van: kijelentő (indicativus), fel-
tételes (coniunctivus) és felszólító (imperativus).

A három idő: jelen (praesens), múlt (praeteritum), jövő (futurum) csak a kijelentő mód-
ban van meg, a feltételes módban csupán jelen és múlt, a felszólítóban pedig csak jelen idő
van. A régiségben volt (s némely nyelvjárásban ma is van) elbeszélő múlt (praesens
perfectum) (hallám, mondád, kéré, adánk, vivétek, olvasák; menék, jövél, hoza, sieténk;
akarátok, szeretének) és több szintetikus régmúlt (kérek vala, kérék vala, kértem vala, kértem
volt), de ezek rendszeres, szabályos időviszonyítást (előidejűség, utóidejűség) jelölő funkci-
ója régen elhomályosult (ha egyáltalán volt), s ezek ma már nem használatosak a köznyelv-
ben, az irodalmi nyelvben azonban jelentős (volt) a stilisztikai szerepük. Az igei paradig-
mákban megkülönböztetünk úgynevezett ikes ragozást, de ezek ma már csak néhány ponton
térnek el a szabályos ragozástóI. A módosulások nagyrészt a különböző tőtípusokhoz való
tartozásból adódnak (lásd a következő oldalak táblázatait).
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Az alak neve I rag I főnévi, melléknévi, számuévi példák
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I-fajdú Mihály

A jelen idő befejezett igék (igekötős szerkezetek) esetében gyakran jövőt fejez ki
(elmegyek, visszajön, átkísérné, megírnám, válj meg, törjétek össze).

A főnévi igenév (infinitivus) képzője minden esetben -ni, s ez ragozható (várnam, vár-
nod, várnia, várnunk, várnotok, várniuk). A melléknévi igenév (participium) folyamatos
(imperfectum) alakjának képzője -ólő (váró, kérő, ivó, evő), a befejezetté (perfectum) -t/u
(megírt, megkért, olvasott, megfogalmazott), a beállóé (instans) -andólendő (masando, meg-
irando, kerülendő, elkészítendő).

Mondattan

Egyszerű mondatokban a szórend kötetlen (Péter régóta várja Annát. Annát régóta várja
Péter. Régóta várja Annát Péter. Annát Péter régóta várja. Péter válja régóta Annál. Annál
várja régóta Péter.), de értelmi különbséget mutatnak a különböző szórendek: akiemelt,
nagyobb fontosságú mondatrész közvetlenül az állítmány előtt áll. A jelzős szerkezetben
csak a jelzett szó kap jelet vagy ragot (szép kerteket, emlékeztelő példáimbol, megadott tar-
tozásaidra), kivétel a kijelölő jelző (ez időtől fogva vagy ettől az időtől fogva; c szempontból
vagy ebből a szempontbol; ezen embereket vagy ezeket az embereket). A számjelző után
minden esetben egyes számban áll a jelzett szó, még akkor is, ha a számjelző többes jelenté-
sű határozatlan számnév (öt almát, tíz fáró 1, sok embernek, töméntelen kérdéssel).

Összetett mondatokban a tagmondatok sorrendje megváltozhat, s bele is ékelődhet egyik
a másikba a jelentéstartalmuk megváltozása nélkül (Amikor megszületett a kislánya, akkor
láttam utoljára Máriát. Akkor láttam utoljára Máriát, amikor megszűletett a kislánya. Mári-
át, amikor megszületett a kislánya, akkor láttam utoljára.). A kötőszavak is nagyon sokszor
fölcserélhetők (Elment, de később visszajött. Elment, azonban később visszajött. Vagy én
megyek, vagy te, teljesen mindegy. Akár én megyek, akár te, teljesen mindegy.). Ez vonatko-
zik az indulatszavak egy részére is (Ó, de régen voft! Jaj, de régen volt! Ej, dc régen voftl).
Ezeknek a fölcseréléseknek természetesen megvannak a stilisztikai értékei, és hangulati hatá-
saik is mások; emfatikus pontosság szempontjából tehát fölcserélhetetlenek.

A nyelv története

A magyar nyelv mintegy három évezred es önálló élete folyamán elsősorban szókincsében
változott: nagyon sokat gyarapodott, de ki is haltak egyes szavai. Az alapvető szókincs ma is
ősi (uráli, finnugor vagy ugor) eredetű. Az alapnyelvi alakok szabályos hangfejlődési ten-
denciák szerint változtak. Az uráli *kumpa > hab, "tumte > tud, a finnugor *kota > ház,
"sane > ég, az ugor luf33 vagy lup > ló jellemző hangváltozásokat mutat. A szótöveknek
mintegy ezer eleme ősi eredetű, s ez a szám megsokszorozódik az összetételek (orr + száj>
orca, arc), ragszilárdulások (fő > föl, fönt, fölül) és képzések révén (szer > szeret, szeretet,
szerető, szeretkezik; szerelem, szerelmes, szerelmetes, szerelmeskedik).

A külső nyelvi hatások elsősorban a szókincset gazdagították. A honfoglalás (895) előtti
korban néhány iráni szó mellett (tehén, tej, híd, kard, asszony) csuvasos török szavak kerül-
tek be nagy számmal a nyelvbe, elsősorban az állattenyésztés (bika, ökör, tinó, ürü, kecske,
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disznó, tyúk), a földművelés (eke, búza, árpa, gyümölcs, alma, körte, szőlő, bor), a lakás
(sátor, kép, kapu, karó, karám, ol), az állatnevek (oroszlán, görény, ürge, ölyv, karvaly, só-
lyom, béka), a növénynevek (som, kokény; káka, gyékény, üröm, kóró, kökörcsin, kikerics,
gyom), az öltözködés (kodmon, kopeny. csat, gyöngy, gyűrű), a jog (törvény, tanú, bér), a
vallási élet (boszorkány, sárkány, gyón, igéz, bűvol, bájol), a munkafolyamat és a mesterség
(gyárt, csavar, gyúr; gyür, teker; ács, szűcs, szatócs) témaköréböl, A Kárpát-medencébe való
letelepedés után először szláv hatás érte a magyar szókincset. E szavak a mezögazdaság
(gabona, zab, barack, szilva, bab, mák, káposzta, répa, kasza, villa, gereblye, széna, kazal,
petrence, asztag, szalma, polyva; jászol, járom, iga, patkó, zabla; bárány, birka, kacsa, ga-
lamb), a ház és a berendezése (udvar, pitvar, konyha, ablak, gerenda, kemence, kémény,
asztal, pad, lóca, polc, abrosz, pólya, kulcs, zár), az étel (ebéd, uzsonna, vacsora, kalács,
kovász, galuska, kolbász, szalonna), a ruházkodás (ruha, nadrág, gatya, szoknya, csizma,
kapca), a családi élet (család, cseléd, mostoha, koma, dajka, unoka), az állami élet (király,
ispán, tiszt, paraszt, megye, pecsét), a vallás, az egyház (kereszt, szent, malaszt, pap, érsek,
barát, apáca, zarándok, karácsony, szerda, csütörtök, péntek, szombat), az ipar (csizmadia,
gölöncsér, esztergályos, kovács, mészáros), az eszköz (kalapács, abroncs, donga, vödör,
csöbör), a népnevek (görög, német, lengyel, horvát, szerb) témaköréből valók, jónéhány
azonban nem sorolható be a fenti csoportokba (szabad, gonosz, drága, otromba, görbe,
sánta, sétál, varázsol, parancsol). A kereszténység fölvétele (1000) után latin jövevénysza-
vak áramlottak be nagy tömegben - a középkori kiejtésüknek megfelelően - a magyarba
(angyal, apostol, ostya, templom, zsinagóga, iskola, katedra, tábla, kréta, lecke, papír, tinta;
gyömbér, menta, petrezselyem, ibolya, viola, zsálya). A német hatás az államalapítás idején
kezdődött, de a 16. századtól megerősödött, s elsősorban a városi polgárságot és a katonasá-
got érintette (polgár, cégér, kontár; bakter; suszter; pallér, hóhér, borbély, csaplár; ráspoly,
zsindely, tégely, drót, pléh; fillér, garas, gavallér, lakáj, púder, fiáker; prém, gallér, paróka,
flanc, stafir; kadét, káplár, páncél, pisztoly, zsákmány, zsold, sarcol, sánc, ostrom, obsit,
rang, komisz, zsandár). Az olasz (piac, pálya, füge, narancs, mandula, gondola, bandita,
szerecsen, torta, spagetti, makaróni, eszpresszó) és a francia (lakat, kilincs, szekrény, mécs,
zománc) hatás a 16. századig erősebb volt, azóta inkább csak német közvetítéssel jutottak a
magyarba egyes elemek. Az angollal való közvetlen érintkezések a 19. század elején kez-
dődtek. Eleinte az íráskép érvényesü It a kiejtésben (klub, turf), majd a kiejtés szerinti átvétel
lett az általános (dzsessz, víkend, meccs), manapság pedig az írásmód és kiejtés is az angol
eredetit követi (juice [dzsúsz], OK. [okéJ).

A mai irodalmi nyelv szógyakorisági vizsgálatai alapján az összes előforduló szónak több
mint fele ősi, finnugor eredetű, 2%-a ótörök, 3%-a szláv, l%-a latin, 2%-a nérnet, 5%-a
hangutánzó-hangulatfestő, 18%-a bizonytalan vagy vitatott, 15%-a pedig ismeretlen eredetű.

Írásbeliség és helyesírás

A magyar írásbeliség latin nyelvű oklevelekkel és krónikákkal kezdődött. Az első eredetiben
fönnmaradt oklevél, a Tihanyi Alapítólevél 1055-ből való. 1195-ben került lejegyzésre az
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első szövegemlék, a Halotti Beszéd, s 1300 körüli az első magyar nyelvű vers, az Ómagyar
Mária-siralom. Glosszák, szójegyzékek, szótárak és számtalan magyarul írt díszes kódex
követte ezeket. Valamennyi latin betűs, a sajátságosan magyar beszédhangokat. amelyeknek
nem volt latin megfelelőjük, többféleképpen próbálták visszaadni. Az ö és ő jele eu, ev, ew,
az ü és ű jele u, v, W, az s-é s, sc, sch, cs, sh, a gy-é ge, gi, yg, gy, a cs-é c, ci, ch, ez, sc, cs
volt. A viszonylagos egységesülés a 16. században az első grammatikaírók: Sylvester János
(l504k.-1551u.), Dévai Bíró Mátyás (1500k.-1545k.), Pesti Mizsér Gábor (?-1542-50 kö-
zött), Geleji Katona István (1589-1649) és mások munkái alapján indult meg. Ugyanekkor
kezdődött az egységes irodalmi nyelv kialakítására is az első kísérlet, de a végleges egysége-
sülés csak a magyar fölvilágosodás kezdetével (1772), Bessenyei György (1747-1811) föllé-
pésévei, a magyar nyelv értékeinek fölismerésévei indult meg. Ekkor kezdődött a tudatos
nyelvújítás is, amely Kazinczy Ferenc (1759-1831) nevéhez köthetö elsősorban. Igazi moz-
galommá, harccá a 19. század elején (1811-1819) vált, és egészen 1872-ig tartott. Ez nagyon
sok tekintetben, elsősorban a szókincs bővítésével gazdagította, tette kifejezőbbé, pontosab-
bá a nyelvet. Különféle módokon alkottak ekkor új szavakat: régi, elavult szavak fölelevení-
tésével (év, hon, iker, kegy, szobor, terem), tájnyelvi szavak köznyelvivé tételévei (barangol,
bozontos, csapat, csupasz, gyér, hanyag, laza, poggyász, róna, sajnos, silány), képzéssel
(borong, dereng, rajong; hiúslt, tanúsít; értelem, érzelem, gydzelem; állítmány, élmény; cá-
folat, javaslat). Az irodalmi nyelv végleges megszilárdulása is erre a korra esett. Nagy szere-
pük volt ebben a kor költőinek, íróinak: Kisfaludy Sándornak (1772-1844), Kölcsey Ferenc-
nek (1790-1838), Vörösmarty Mihálynak (1800-1855), és tudós nyelvészeinek: Révai
Miklósnak (1750-1807), Verseghy Ferencnek (1757-1822). Áldozatos tevékenységük ered-
ményeként jött létre az egységes magyar irodalmi nyelv. A sikerhez nagy mértékben hozzájá-
rult a Széchenyi István (1791-1860) által 1825-ben megalapított Magyar Tudományos Aka-
démia, akkori nevén Magyar Tudós Társaság. Ez jelentette meg 1832-ben az első magyar
helyesírási szabályzatot, 1845-ben A magyar nyelv rendszere című részletes grammatikai
összefoglalást, 1862 és 1874 között A magyar nyelv szótára hat kötetét. Azóta is több szótár
megjelentetésével (A magyar nyelv értelmező szótára. I-VII. 1959-1962; Magyar értelmező
kézi szótár. 1972; A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I-IV 1967-1978), a Mai
magyar nyelv rendszere című kétkötetes leíró nyelvtan kiadásával (1961-1962), a Nyelvmű-
velő kézikönyv két kötetének összeállításával (1980-1985) s más összefoglalások, kéziköny-
vek, nyelvtörténeti és nyelvjárási adattárak és földolgozások megjelentetésével máig betölti
1825-ben kapott és vállalt feladatát.

Nyelvjárások

A mai magyar nyelvjárások nyolc nagyobb egységbe tagolódnak, s számtalan kisebb-
nagyobb nyelvjárássziget van még ezek mellett.

1. A nyugati nyelvjárásban többféle e hang található (almént, kender, lehet), a hosszú ú, ű, í
helyén rövid áll (ut, tüz, viz), enyhén ö-ző (bötü 'betű', söpör, fölmegy), a szótagzáró -1
kiesik, s megnyújtja az előtte álló magánhangzót (szóma 'szalma' hágat 'hallgat'), gyako-
ri aj helyén az l hang (folik 'folyik', ilIen 'ilyen'), mássalhangzók utánj helyett gy vagy ty
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hang hallható (borgyu 'borjú', aptya 'apja'), a hosszú ó, ő, é helyén nyitódó diftongusok
állnak (vuot, zudd, kiéz).

2. A dunántúlinak nevezett nyelvjárásterületen a legalsó nyelvállású ti és a diftongusok ki-
vételével az előzőkben felsorolt jelenség mind megtalálható, s gyakori még az á hangot
tartalmazó szótag után következő a hang zártabb ejtése (lábo 'lába', vág'gyo 'vágja').

3. A déli nyelvjárás legfontosabb sajátsága az erőteljes ö-zés (szom 'szem', oszik 'eszik',
övött 'evett', mögy 'megy', mönlök 'ti mentek', szödöget 'szedeget').

4. A palóc területen néhol még őrzik a prepalatális laterális ly hangot (golyó, folyik, hállyá
'hallja', lyány 'lány') és az illabiális alsó nyelvállású veláris magánhangzót, az a-t (kapa,
haza). A köznyelvi á helyén hosszú és zártabb labiális {I vagy nyíltabb 9 áll (sár; kap[il
vagy kápol), Gyakori az n, d és 1 palatalizációja (vony 'von', gyinnyé, tyűkör). Általános
a kétféle e (e és e) használata (legyen, legyen, elmegy).

5. A tiszai vagy alföldi területnek nagy részén (az északi felén) csak egyfajta e hang van
(elmegy, megtehetem. kereszt, kemence). A hosszú Ó, ő és néha az é helyén záródó dif-
tongusok vannak (vaut 'volt', zőűd, kéiz). Nagyrészt í-ző, vagyis a köznyelvi é helyén í
hangzik (píz 'pénz', kík 'kék'). Erősenj-ző (jány 'lány', tajiga 'taliga').

6. Az északkeleti nyelvjárás az előzőhöz nagyon hasonlít, de az Í-zés helyén nyitódó dif-
tongust ejt (kiek 'kék', sziep 'szép').

7. A rnezöségi nyelvjárás a mai országhatárokon kívülre került, de az összefüggö nyelvte-
rületnek része, s korábban alakult, mint ahogyan a területnek az országtól való elszakítá-
sa történt. Sok tekintetben a tiszaira hasonlít. Eltérése az a-zásban (bar 'bor', gandaz
'gondoz'), nyíltabb ö hangjaiban cekcer. a:lef) és hangsúlytalan e-zésében van (tűker 'tü-
kör', cekrek 'ökrök').

8. A székely nyelvjárás a legkevésbé egységes. Megtalálható a labializáció (münket, [ütö-
kot, küs 'kis', csiirke, üdő, kendör, énekel) és az illabializáció (fil, siket, innep), záródó és
nyitódó diftongusos területei is vannak, általábanj-ző, de néhol az ly ejtése is előfordul.

A számtalan nyelvjárási szigetből meg kell említeni a legnyugatibb burgenland it vagy felső-
őrit, a legkeletibb moldvait vagy esángót és a legdélibb (a közelmúltban lakóhelyéről elűzött)
szlavóniait (Eszék környékit). Ezek némelyikében ma is élnek olyan ősi hangok, amelyeket
csak korai történeti följegyzésekből vagy a rokon nyelvekkel való összehasonlításból lehet
kikövetkeztetni (veláris fölső nyelvállású i bilabiális zöngés spiráns (~), palatizált s, si, cs,
valamint a dis.

Mindezek ellenére a magyar egységes nyelv. Mind a különböző nyelvjárást beszélők,
mind a diaszpórákban élők megértik egymást, legfeljebb szókincsükre, néha beszéddalla-
mukra van hatással a környező idegen nyelv.

(Hajdú Mihály)
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Manysi (manysi, manci, modns, moáns, mansi, a magy-ar népnév első elemének etimológiai
megfelelője, ill. egyeztethető az egyik hanti frátrianévvel: mant, mont, mos stb.), a nyelv és
nép külső elnevezése vogul.

A legközelebbi rokonával, a hantival (osztjákkal) az uráli nyelvcsalád obi-ugor ágát al-
kotja, a magyarral együtt pedig ugor nyelvek néven szokás emlegetni.

A manysik Északnyugat-Szibériában élnek, az Urál hegység és az Ob folyó közti terüle-
ten, az Északi Szoszva, valamint a Konda és mellékfolyóik mentén, kisebb részük pedig a
Pelimka és a Tavda folyó mellett.

Az egymástól földrajzilag elkülönült csoportok nyelve négy nagy nyelvjárásba sorolható:
északi, amely viszonylag egységes; nyugati, amely inkább összefoglalja a földrajzilag nyu-
gaton található, de eléggé eltérő változatokat; a keleti, más néven kondai, amely egységes
ugyan, de a fiatalság egyre kevésbé beszéli anyanyelvként; és a déli, amely már évszázadok
óta erősen elkülönülten fejlődött, ezért sok tekintetben különbözött a fentiektől. Ez utóbbi
már századunk elején is kihalófélben volt. Az egyes nyelvjáráscsoportok közt tekintélyes
különbségek vannak, pl. a hangmegfelelések terén, a hangsúly tekintetében, a magánhangzó-
harmónia meglétében vagy hiányában, aszókincsben és az alaktanban egyaránt, ezért a jel-
lemzés külön jelzés hiányában a ma legtekintélyesebb északira vonatkozik.

Az 1960-as népszámlálás szerint mintegy 6000 ember vallotta magát manysinak, az
anyanyelvét 60%-uk beszélte; 1989-ben pedig a 8500 magát manysinak mondó ember 37%-a
beszélte ténylegesen a nyelvet.

Hangtan

A manysi tizenhét tagú mássalhangzó-rendszere igen jellegzetes: nincs zöngés-zöngétlen
korreláció, a zöngés zárhangok (b, CI, g) hiányoznak, zöngésség szerinti asszimiláció sem
fordul elő. A négy zárhang (p, t, t: k) közül a t' ritka, csak (főleg orosz) jövevényszavakban
fordul elő, a szibilánsokhoz (s, s) képest gazdagabb a réshangok (w, j, r. xi és a nazálisok (m,
n, n, rV csoportja, laterális az 1, 1; tremuláns az r. Egyes északi nyelvjárásokban a k-t és a X-t
ajakkerekítéssei ejtik, ennek jelölése k.; x., ill. kw; XW.

Magánhangzórendszere kilenc tagú, három nyílásfokot ismer, vannak palatális és veláris
hangjai. Hosszúak az LI, i, 6, e, li; ezeknek az e kivételével van rövid párjuk, amelyek egy-
szersmind zártabban is hangzanak. A hosszú i fonéma ritka, a hosszú 6, e ejtése lehet
diftongikus. Az északinál vannak gazdagabb magánhangzórendszerű nyelvjárások is. A má-
sodik és további szótagokban használatos magánhangzók csak részben egyeznek a fentiek-
kel: a, i, illetve rövid e és redukált o, a rövid u csak bizonyos helyzetekben jelenik meg: w
előtt és a főnévi igenév -unkwe képzőjében. A magánhangzók hosszúsága csak az első szó-
tagban releváns. Számítások szerint a veláris magánhangzók aránya kb. kétszerese a palatáli-
sokénak. Érdekesség, hogy egy átlagos szövegben a nyelv ragozó volta ellenére a kétszótagú
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szavak aránya a legmagasabb: 42%; az egy- és háromszótagúaké 24 ill. 22%, ezer szóból 89
db négyszótagú, a magasabb szótagszámúak aránya pedig 1-2% körül mozog.

Agglutináló nyelv lévén a manysi névszóragozásban a viszonyítás ragokkal történik. Nyelv-
tani nemek nincsenek, van azonban egyes, kettes és többes szám. A nyelvtani esetek száma
az északi nyelvjárásban hat: nominativus, locativus, lativus, ablativus, translativus, instru-
mentalis (a többi nyelvjárásban accusativus is van). A névragozás hat esete három számban a
pűt 'üst' (ez a magyar faz-ék szó tövének etimológiai megfelelője) szón bemutatva:

Egyes szám Kettes szám Többes szám

...~~.~.~~.':l:!~.~~J?.~t. P..~t.~y. .P.~t.é!.{ .

....l.~.~~~.~~~ P..~y P..~m!. P..~t.<!/!.. .

....~~~.~~~~ pBt.l!: pBt.{/!!. P..~!.é!.{~ .

...!:l:~.I.~~.~~~ P..~t.l!:~L P..~t.~/!!.~L P..~t.é!.{~<!.!..

...~:.':l:~.~.~~~\~~P..~t.{y..~ -::. -::. .
instrumentalis piltai piltiytal piustel

* (csak egyes számban)

A hiányzó eseteket a magyaréhoz hasonlóan gazdag, irányhármasságot felmutató névutó-
rendszer pótolja, pl. xaln 'közé', Xalt 'között', xalnal 'közül', sajn 'mögé', sajit 'mögött', sajnel
'mögül'. Abirtokos személyragozásban nemcsak a birtokos számát és személyét, hanem a
birtok számát is kifejezik, tehát pl. sálim 'az én rénszarvasom', sáliayum 'az én két rénszarva-
som', sálianum 'az én rénszarvasaim'; kolaysn 'a te két házad', kalaven 'a ti kettőtök két háza',
kolan(en) 'a ti két házatok' stb. Az igeragozás megkülönböztet három személyt, három szá-
mot (egyes, kettes és többes), két igeidőt (jelen és múlt; jelük -'f ill. -s-, vö. hanti), négy
igemódot (kijelentő, feltételes, felszólító és kedveskedő), alanyi és tárgyas ragozásfajtát,
valamint létezik cselekvő és szenvedő Gel: -we-) ragozási sor is. A magyar megy szó manysi
megfelelőjének alakjai:

múlt idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
egyes szám kettes szám többes szám

minasum 'mentem' minasumen 'mi ketten mentünk' minasuw 'mi mentünk'......................... _ .
minasen 'mentél' minasen 'ti ketten mentetek' minassn 'ti mentetek'......................... _ .

minas 'ment' minasiy 'ők ketten mentek' minas»t 'ők mentek'
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A tárgyas ragozás ban más-más igesor használatos, ha az igének egy, kettő vagy több tár-
gya van: totilon 'te viszed őt vagy azt, totijavsn 'te viszed kettejüket vagy azt a kettőt', totijan
'te viszed őket vagy azokat'. Felszólító módú alakok csak második személyben léteznek. A
szenvedő szerkezetek igen gyakoriak, érdekességük, hogy tárgyatlan igékből is képezhetők
ilyen alakok: matsrn tijuwwemen 'valaki által (ellenség által, vendég által) meglátogattatunk,
valaki jön hozzánk'. A kedveskedő mód lehet ténylegesen becéző Uele -kwe, -ke-): totiken
'hozzál, kedves; ill. sajnálkozó, lenéző (jele -ris-, -res-): tolirisum 'én hozok (nehezemre
esik)', tajerisen! 'egyél (te szegény éhes)'. A személyes névmások rendszerében ugyancsak
három szám és három személy van: am, nan, law 'én, te, ő'; mén, nén, ten 'mi ketten, ti ket-
ten, ők ketten'; miin, nam, tan 'mi, ti, ők'. Esetrendszerük eltér a névszókétól: a nominativu-
son kívül van accusativusi, dativusi, ablativusi és comitativusi alakjuk, pl.: ménmen 'kettőn-
ket', ménmenn 'kettőnknek', menmennal'kettőnktől', ménmentel 'kettőnkkel'. A többi esetet-
a magyarhoz hasonlóan - birtokos személyragokkal ellátott névutókkal fejezik ki. A tőszám-
nevek l-től IO-ig a következök: akwa (akw) 'egy', kitiy (kit) 'kettő', xürum 'három', nila
'négy', at 'öt', xöt 'hat', sat 'hét', nollow 'nyolc', öntal!ow 'kilenc', low 'tíz' (az 'egy' és a 'kettő'
esetében a zárójelben szereplö rövidebb alakok fordulnak elő, a hosszabbak pedig főnévi
használatúak, ugyanúgy mint a magyarban a két és a keltő szavak. Közülük a 'kettő', 'három',
'négy', 'öt' és 'hat' jelentésű szavak a közös finnugor, illetve a 'kettő' jelentésű szavak bizo-
nyosan az uráli szókincshez tartoznak. A magyar, a hanti és a manysi 'hét' jelentésű szavak
valószínű leg ugor kori közös ősiráni átvételek. A magyar és az obi-ugor 'nyolc' jelentésű
szavak első eleme megegyező, a 'kilenc' szavakat pedig hasonló szerkesztésmódjuk kapcsolja
össze. Közös finnugor szó folyatása még a xus 'húsz'; a sat 'száz' és a sotsr 'ezer' pedig finn-
ugor kori indoeurópai átvétel fejleménye.

Mondattan

A manysi alapszórendben a mondat elején az alanyi szintagma áll, ezt követik az állítmány
bővítményei (pl. tárgy, határozó), az állítmány legtöbbször a mondat végén található, pl.:
söxri-xöxri l'omwoj xuntamlaste tkp. 'a szitakötő a szúnyogot meghallotta', am XfU
alislankwe minasum 'elmentem halászni', szó szerint 'és hal(at) fogni mentem', niiwramet
naimi wátat jonXeyot 'gyerekek játszanak (a) parton', szó szerint 'gyerekek (a) parton játsza-
nak'. Az alanyt és az állítmányt egyeztetik; az igeit számban és személyben, a névszó it pedig
számban, példák az utóbbira: pasan sémol íez asztal fekete'; pasaniy sémliy 'a két asztal fe-
kete', pasanat sem/at 'az asztalok feketék'; a jelzőt és a jelzett szót, akárcsak a magyarban,
nem egyeztetik sem számban, sem esetben, kivéve a kit 'kettő' számnévi jelzőt, amely után a
jelzett szó legtöbbször kettes számú. A magyar nyelvvel való más egyezésekre 1. az Ugor
nyelvek c. fejezetet.

A viszonylag közeli nyelvrokonság ellenére lehetséges különbségek jó példája a manysi-
ban a főnév bővítményeinek a magyarétói eredetileg eltérő sorrendje. PI. punen sampa süt
űtsin/a) 'hét szőrös szemű erdei manó', valójában 'szőrös szemű hét erdei manó'. Napjaink-
ban - feltehetőleg orosz hatásra - ez a különbség eltűnőben van.
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Szókészlet

A manysi szókincs rétegződése gyakorlatilag megegyezik a hantiéval. A legősibb része uráli,
finnugor ill. ugor kori (1. uráli ill. ugor nyelvek). A csak a hantival közös szavak száma 500
körül lehet. A jövevényszavak közül igen régiek, bár nem képviselnek nagy tömeget az iráni
kölcsönzések (pl. a 'tűzhely', 'vas', 'gazdag', 'só', 'borjú' jelentésű szavak); a komi elemek több
százra rúgnak, hiszen az európai területeken élő obi-ugorok már a 10. századtól kapcsolatba
kerültek a komikkal, a 15. századtól a komi-obi-ugor kereskedelem révén került át sok jöve-
vényszó. A komi hatás főleg északon jelentkezik, a tatár jövevényszavak aránya délen na-
gyobb; a manysiban összesen kb. 550-et, a hantiban kb. 250-et mutattak ki. Míg a komi és
tatár kölcsönzések a hétköznapi élet több területéhez tartozó kultúrszavak, az északi nyelvjá-
rásokra korIátozódó nyenyec eredetű elemek a rénszarvastenyésztéssei és a tundrai termino-
lógiával kapcsolatosak. Nem túl jelentős a manysik délnyugati csoport jaiban az udmurt ele-
mek száma. Hatalmas azonban mindkét nyelvben a 12. századtól kezdődő, a 16. századtól
fokozódó, s napjainkig is legintenzívebb orosz hatás, amely szintén az élet minden területét
felöleli: a földművelést, az állattenyésztést, az étkezést, a közlekedést, a vallást, a politikai és
közéletet stb.

Írásbeliség és a nyelv kutatása

A legkorábbi manysi nyelvemlékek - főként személynevek - a 16-17. századi orosz króni-
kákban bukkannak fel. A 18. század első feléből kisebb, a végéről több százas szójegyzékek
maradtak fenn. A múlt századi nagy kutató-gyűjtőutakat Reguly Antal (1819-1858) nyitja
meg a negyvenes években, a sort a finn August Ahlqvist (1826-1889) és a magyar Munkácsi
Bernát (1860-1937) folytatja a század második felében, akiknek gyűjtéseit azután folyama-
tosan publikálták. A gyűjtött hatalmas néprajzi és népköltészeti anyag azonban teljesen füg-
getlen maradt a manysi írásbeliség kialakulásától.

A manysi írásbeliségnek nincsenek hagyományai: a cári időkben elkészült néhány egyhá-
zi szöveg fordítása, az első manysi nyelvű ábécéskönyvet 1932-ben adták ki, még latin be-
tűkkel. I939--40-ben azonban - hivatkozva arra, hogy a kétféle írásrendszer oktatása és ta-
nulása megterhelő a nemzetiségi iskolákban - a cirill írásmódot vezették be. A manysi iro-
dalom létrehozói közé tartozik Marfa Vahruseva (1918-), akinek jelentősebb későbbi tudo-
mányos és pedagógiai munkássága, valamint Pjotr Jevrin és M. Kazancev, akiknek szintén
inkább alapítói érdemeik nagyobbak, mint az irodalmiak. Az első kirobbanó egyéniség az
I937-ben született Juvan Sesztalov, aki anyanyelvén és oroszul egyaránt publikálva, költé-
szetben és prózában is ismertté tette népét és kultúráját.

(Sipos Mária)
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Hanti (hanti, kántev; ez a magyar had szó etimológiai megfelelője, vö. finn kunta 'község,
közösség, testület, szervezet stb.'; néhány csoportjuk arról a folyóról nevezi el magát, amely
mentén él, pl. dsjay'obi nép, obi hantik', vÖ. ds 'Ob folyó',jay'nép'; wayjay'vahi nép, vahi
hantik' (way 'Vah folyó'), a nyelv és nép külső elnevezése osztják.

Legközelebbi rokonával, a manysival obi-ugor nyelvek néven emlegetik; a magyarral
együtt pedig az uráli nyelvcsalád ugor ágát alkotják.

A hantik Nyugat-Szibériában élnek a Tyumenyi Terület Hanti-Manysi és Jamal-Nyenyec
Nemzetiségi Körzetében és a Tomszki Terület Narimi körzetében, főként az Ob és számos
mellékfolyója mentén. A nagy területen élő kis lélekszámú nép nyelve érthetően szám os
változatban él; az északi csoporthoz az obdorszki, berjozovi, kazimi, serkáli és a nyizjami; a
délihez az irtisi, a gyemjankai (alsó- és felső-) és a kondai; a keletihez a vahi-vaszjugáni és a
szurguti (szurguti, tremjugáni és jugáni) nyelvjárások tartoznak. Az egyes nyelvjáráscsopor-
tokon belül a hangtani, alaktani, mondattani és szókincsbeli különbségek nemigen okoznak
kommunikációs nehézségeket, de a nagyobb csoportok közti kölcsönös megértés nem lehet-
séges.

A hantik lélekszáma az 1989-es népszámlálás szerint 22 500 volt, de csak kb. 14 ezer az
anyanyelvüket beszélők száma (61 %). A hetvenes években az arány még 68% volt (21 ezer
hanti nemzetiségű közül).

Hangtan

Azon a közös sajátságon kívül, hogy az első és nem első szótagoknak eltérő a fonérnakész-
lete, a hanti nyelvjárások magánhangzórendszere igen különböző. Így a tremjugániban tizen-
három első szótagi magánhangzó van, a serkáliban nyolc: e, a, u, J,' ill. i, a, ft, o (a betűk
fölötti mellékjel rövidebb időtartamct jelöl). A nem első szótagi állomány mindig kisebb, pl.
a serkáliban három magánhangzó állhat ilyen helyzetben: e, a, o. Az őshantiban még létezett
magánhangzó-harmónia csak a keletiben őrződött meg. A mássalhangzó-fonémák rendszere
is jellemezhető néhány általános vonással, pl. feltűnő a zöngétlen ség, a zöngés zárhangok és
szibilánsok mindenütt hiányoznak, f és h sehol nincs, viszonylag nagy a nazálisok száma
(négy-hat), de az egyes nyelvjárásokban igen különböző; keleten egy szibiláns van, északon
általában három, affrikáták keleten általában vannak, északon hiányoznak; a zárhangok szá-
ma a szalimiban hét (p, kétféle t, négyféle k hang), másutt három-öt stb.

Alaktan

A hanti esetragozás szintén nagy eltéréseket mutat: keleten az esetek száma kilenc-tizenegy,
délen három-hat, északon három: nominativus, locativus t-n), lativus (-a), a hiányzó eseteket
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a gazdag névutórendszer pótolja. A névszókat három számban lehet ragozni: egyes, kettes
(jele pl. az obdorszkiban -nen, birtokos személy jel előtt -nil) és többes számban Gele -t,
birtokos személy jel előtt -1). Birtokos személyjelezéssel egy névszónak (esetragozás nélkül!)
27 alakja van, mert a birtokos három számban és három személyben (én, te, ő; mi ketten, ti
ketten, ők ketten; mi, ti, ők) állhat, és a birtok is lehet egyes, kettes vagy többes számú, pl.
obdorszki xatam 'házam', xat77ilam 'az én két házam', xatlam 'házaim'; xaten 'a ti kettőtök
háza', xatT/ilan 'a ti kettőtök két háza', xatlan 'a kettőtök házai' stb. (a Xat szó a magyar ház
etimológiai megfelelője). A hantiban abirtokos személy jel és az esetrag sorrendje megegye-
zik a magyarban megszokottal (ugyanígy a manysiban), pl. kazimi XJt-em-a 'ház-arn-ba', vö.
finn. A személyes névmások esetei némiképp eltérnek a névszókéitól: mindig van accusati-
vusi és dativusi (vagy acc.-dat.) alakjuk, emellett a névszói esetrendszerhez képest hiányos is
lehet, pl. suriskári:

személyes névmások
egyes szám kettes szám többes szám

r----i !.:..~.?:: l ~:..~.~:j ..}: ..~.?:: ~.:.~~: : ?:..~?:: L}:..~?:: ~.:..~.~: j ...?:..~?::..j }: ..~.?:: .
.~~~~~ ~~ [.~.~~ ].!.~1~ ~.l~ :..~~~ .l.!.~.~ ~.~~~ .l ..~~.~ .l.!.~~~.
Acc.-daL manem: naT/en : lUwel mlneméln: nlnan : llnan mi"iT/ew: nlnan : /üwílal

Az igeragozásban IS három szám van, ezért egy-egy ragozási sor kilenc tagú, pl.
nyizjami:

igeragozás, jelen idő
egyes szám kettes szám többes szám

..L..~?:: I!!A~?!!:. :~~~~ !!:.?íJ1!!?~ _ :(~~~.~.~).~.~~~' !!:.?!.~?~ :(!!?~~~~)..~~~.~'.

...?:..~?:: !!:.~.~?~ :~9.~.?:: !!:.?íJ~é!.!1 \~~~.~.~).~.~~~~: !!:.?!.~~é!. :(!!?~.~~~)..~~!.~~:.
3. sz. mal 'ad' matT/an '(ketten) adnak' matat '(többen) adnak'

A nyizjami nyelvjárás az ún. "t-ző" dialektikusok közé tartozik, azaz az északi és néhány
keleti nyelvjárás l-féle hangjának t felel meg, tehát ajelen idő jele is z-nek hangzik).

Az igeidők rendszerét sem lehet egységesen jellemezni: keleten a jelenen kívül két-négy
múlt idő is van, északon viszont csak egyféle, ennek jele a legtöbb helyen -S (vö. manysi), pl.
serkáli:

igeragozás, múlt idő
egyes szám kettes szám többes szám

.}.:..~?:: !!:.~.~.é!.1!!_ :~~!.~.' !!:.?!.~~.é!.~ :(~~.!!.~.~).~.~~~~:'!!A~é!.~ _...'{~~.~~.~!?-)..~A~~.~' .

..?:..~?:: !!:.~.~.é!.~ _ :~.~!.~!: '!!.?!.~~?1!. \~~.!!.~.~).~.~~~!.~~'!!:.?!.~~?1!._...'.(~~.~~.~!?-2..~A~~~~.~:..
3. sz. mas 'adott' masl1,m '(ketten) adtak' masat '(többen) adtak'
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A jövő időt jelen idejű alakokkal vagy 'kezd' segédige + infinitivus szerkezettel fejezik
ki. Az igemódok közül kijelentő és felszólító mindenütt van, a feltételes mód kifejezése na-
gyon változatos, pl. az északiban komi eredetü ke, ki 'ha' particulával és ragozott igealakkal
történik, pl. szinjai mana, ulti ki at XJslen! 'menj el, ha nem tudsz (itt) élnil, szó szerint:
menj, élni ha nem tudsz!', másutt igenévvel stb.; a cselekvés irreális voltára utaló
conjunctivust particula + kijelentő módú ragozott igével fejezik ki, az óhajtó módnak sincs
jele, hanem valamilyen particulás szerkezettel formálják meg, s hasonló a helyzet a lehetősé-
gi móddal is.

Van alanyi és tárgyas ragozás, az utóbbi alakok utalnak a tárgy egyes vagy nem egyes
számára, példák az alanyi ragozásra, ill. a kétféle tárgyas alakra, szinjai pon- 'tesz, helyez':

Jelen idő

a lan y ira g o z á s ~..~Lg.x.~.~.J.~.g.~..?:.~..~ : .
egy tárgy : kettő vagy több tárgy

...~!..~ .!!.~~.~~.~ !??~!.~:'!. ~ .!!.~~.~~!.~~~.
E/2 ponlan ponlen : ponlellan

............................................................................................................ ~ .

E/3 ponol ponlolli: ponlslli

K/l pánlemen ponlemon. ponlelmen
••...•.....••••.•••••••••••••••••••••••.....••..•...•.•...........•..•••..•••.....•••....••••..••••••••••••• + •••....•.•...................••..•••••••••••...

...~~ ?.~~.~~!.~:! .!!.?~!.~!.~~:! l !?~~.l~!.~~.~ .
K/3 ponlenen ponlallon: ponlellen

Til ponlaw pánlew pánlellew
............................................................................................................•...............................................

T/2 ponloti ponlollon: ponlellen
···ih··············~ő~·i;~·································;Ő~l~l·······················r········~ő~i;li~i··················

Némely nyelvjárás megkülönbözteti alakilag a kettes számú tárgyat is. A ragozás megvá-
lasztásának szabályai nem esnek teljesen egybe a magyar gyakorlattal: nem kötelező tárgyas
ragozású igealakot használni, ha a tárgy határozott, pl. kazimi kasen woj posoXAaA wQnAtoA
(szó szerint:) 'minden állat kölykei(t) tanít, tkp. minden állat tanítja a kölykeit' (az ige tárgyas
ragozás ú alakja wQnAtoAAe lenne); de a tárgyas alakot kell választani, ha a tárgy valamiért
hiányzik a mondatból, pl. korábban már említették, ill. a mondat tárgya alárendelt tagmondat,
bár ez utóbbi esetben is lehetnek alanyi ragozásban a közlést, elmondást kifejező igék. A fö
szabály az, hogy a tárgy határozottságát elég egyszer jelölni. A tárgyas ragozású ige mutatja
a tárgy egyes, kettes vagy többes számát is, de kötelezően csak akkor, ha ezt a tárgy nem
fejezi ki.

Az északi nyelvjárásoknak a köznyelvbe valószínűleg az énekelt nyelvből átkerült saját-
sága, hogyafolyamatos, illetve a befejezett melléknévi igenevek birtokos személy jeles
alakjai nem szemtanúsági módot fejeznek ki jelen, illetve múlt időben. Pl. (énekelt nyelvi)
szigvai nyelvjárás (Reguly): As-xalew rOXo17nax xonsa wertal 'Az obi csüllőmadár rikoltó
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nevetését hanyatt csinálja'. A finit ige helyén álló wertal a 'csinálni' igéből képzett folyama-
tos melléknévi igenév egyes szám 3. személyű birtokos személy jellel ellátott alakja. Délen az
efféle formákat az egymást követö cselekvések időrendjének jelölésére használják, keleten
névutós szerkezetben más módot fejez ki.

A hanti számnevek egy része az uráli vagy finnugor korra megy vissza, más részük ugor
kori átvétel, ill. obi-ugor vagy önálló fejlemény, pl. suriskári: it (i)) 'egy', kátsn (kat) 'kettő',
xu/am 'három', na/'négy', wet 'öt', xut 'hat', lap»t 'hét', nija/'nyolc',jart~jaT) 'kilenc',jaT) 'tíz',
xus 'húsz', SJt 'száz', soros 'ezer'; eredetükről, illetve a zárójelben szereplő rövidebb alakok
használatáról 1.manysi.

A hantiban nem alakult ki névelő. A névutók száma nagy, sok esetben mutatnak irány-
hármasságot, a magyarhoz hasonlóan toldalékolhatóak, vö. manysi. Néhány példa a magyar-
ral rokonságot mutatók közül: kazimi xosa '-hoz, -hez, -höz' (magyar -hoz, -hez, -hoz), ma
xo.5em(a) 'hozzám'; serkáli küt, Hi/na 'köz, között' (magyar koz, között); kazimi [Apemon
'alattam' (magyar -al, pl. a/att), jugáni ma ispemn» 'előttem' (magyar el- pl. előtt) stb. Sok
rokon szót találunk ahatározószók és névmások közt, pl.: serkáli, kazimi, rnuzsi to-ta 'ott'
(magyar to-va); serkáli, kazimi, berjozovi kim 'ki', kamen 'kint', déli kamatta, obdorszki
kamolta 'kintről' (magyar ki, ki-nt); serkáli xun 'mikor, amikor' (vö. magyar ho- kezdetű
névmások); serkáli, kazimi, berjozovi miija 'rniért' (magyar mi- kezdetű névmások) stb.

Mondattan

A hanti alapszórendben az alany bővítményeivel a mondat elején található, az állítmány pe-
dig a mondat végén, pl.: kazimi aj mos-nenije pa pár-nele WQAAiJ11an '(kb. egyszer volt hol
nem volt egy kis mosz nőcske és egy por nőcske), szó szerint: kis mosz nőcske és por nőcske
élnek' (az állítmány kettes szám harmadik személyben van, amelyegyébként a magyar létige
etimológiai megfelelője, ugyanígy rokona a ne(T)} a magyar nő szónak; a mos és a por pedig
frátrianevek, az előbbit vö. a manysik önelnevezésével, illetve a magy-ar népnév első tagjá-
val). A tárgy általában megelőzi az állítmányt, pl. AUW posaXAaA Ae/-ot kánsti WQnAtaAAe 'ő
kölykeit ennivalót keresni tanítja'. A határozók helye kevésbé kötött, állhat a mondat elején
is, pl.: kazimi noX cin wo si.sman AQjaA kokkok 'fenn szakadatlanul énekel (a) kakukk'. A kér-
dő mondatokban a kérdőszó nem kerül a mondat élére (az alanyra kérdező kivételével), va-
gyis általában a fenti szabályok érvényesülnek, pl. kazimi Im et muj kawor AiJt? 'mit főznek az
asszonyok? (szó szerint: asszonyok mit főznek?). A tiltás módosítószava a vahi al,
gyemjankai at, serkáli at, berjozovi al; mondatrészek tagadására szolgál a keleti és a déli
nyelvjárásokban az ént, en; északon az ánt, an partikula, Egész mondatot (keleten) az ént»,
(délen) énta, (északon) anta szócskákkal lehet tagadni; létezést jelentő mondatot pedig a
vahi-vaszjugáni éntim, déli en tam, szinjai ántum stb. 'nincs' szavak segítségével. A magyarral
való más egyezésekről 1.az Ugor nyelvek c. fejezetet.

Szenvedő szerkezetekkel sűrűn él a hanti nyelv, ha a cselekvő ismeretlen, általános vagy
lényegtelen, már említették (ilyenkor formálisan hiányozhat a mondatból), vagy kifejezetten
hangsúlyozni kívánják (ekkor a cselekvőt a locativus -n tagjával jelölik). Az obi-ugor szen-
vedő szerkezetek érdekessége azonban az, hogy nem kizárólag tárgyas igékből képzik: pl.
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kazimi: jesa WQA, mojon jOXJtAajmJnl 'nemsokára kérők toppannak be hozzánk!, tkp. nem-
sokára kérők által\kérőktől jövetünk'; vö. manysi.

A keleti nyelvjárásokban van ergativus, illetve megfigyelhetők bizonyos ergatív szernlé-
letre utaló jelenségek.

Írásbeliség

Az írásbeliség nagyon fiatal: a 30-as évekig néhány egyházi szöveg jelent csak meg egy-egy
hanti nyelvjárásban, ekkor adták ki az első hanti nyelvű iskoláskönyveket. Latin betűket csak
rövid ideig használtak a 30-as években. 1937-ben bevezették a cirill ábécét, amelyet számos
helyesírási reform és a jó néhány betűváltozat ellenére a mai napig nem sikerült a nyelv
hangállományának következetes jelölésére alkalmassá tenni. Az irodalmi nyelv megteremté-
sének legnagyobb akadálya a nyelvjárási széttagoltság; ma úgy létezik hat irodalmi nyelv,
hogy délen már nem volt érdemes megalkotni, északon négyet használnak (obdorszki,
kazimi, serkáli, suriskáli); keleten pedig kettőt (vahi és szurguti).

(Sipos Mária)
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A SZAMOJÉD NYELVEK

Szamojéd nyelvek: az uráli nyelvcsalád egyik ága, amely a finnugor ággal együtt alkotja e
nyelvcsaládot. A szamojéd összefoglaló elnevezés (amely korábban csak a nyenyecek elne-
vezése volt) az orosz nyelvből származik, lehet, hogy eredetileg más népekre (pl. a szám ikra
= lappokra) vonatkozott. Minthogy a névalak oroszul bizonyos beleértéssei tagolva "önevőt"
jelent, és gúnynévként is használható, ezért az ötvenes években a "szamojedszkij" (cauoen-
CKI1H)helyett a Szovjetunióban bevezették a "szamogyijszkij" (caMo)J,I1HcKHii)elnevezést. A
nemzetközi uralisztika azonban megmaradt a hagyományos név mellett.

A szamojéd nyelvterület az észak-eurázsiai tundravidéken húzódik a Kanyin-félszigettől
és a Mezeny folyótól a Tajmir-félszigetig, valamint a nyugat-szibériai tajgavidéken az Ob
folyó középső folyása (Tomszki Terület), a Taz, a Pur (Tyumenyi Terület) és a Jenyiszej alsó
folyása (Krasznojarszki Nagy terület) mentén. A legrégebbi történeti források tanúsága sze-
rint egykor kiterjedt a Szajan-hegység egyes részeire és az ettől északra fekvő területekre (a
Felső-Jenyiszej jobb oldali mellékfolyói), valamint jelentösen szélesebb volt az Ob-vidéken
is. Feltételezhető, hogy az ősszamojéd kerban (időszámításunk kezdetén) a szamojédok még
nem voltak jelen a tundraövezetben, öshazájuk a nyugat- (esetleg közép-) szibériai tajga déli
részén fekhetett, ahová nyugat felől érkeztek a finnugorságtól való elválás után. A szamojéd
nyelveket beszélők száma kb. 29 500 fö (1989).

A szamojéd nyelvek:

északi szamojéd ág

• nyenyec (jurák-szarnojéd)
• enyec (jenyiszeji szamojéd)
• nganaszan (tavgi-szamojéd)

• szölkup (osztják-szamojéd)
• mator, tajgi, karagassz (kihaltak)
• kamassz, kojbál (kihaltak)

Kihalt szamojéd nyelvek:

A kamassz nyelvet Oroszország Krasznojarszki Területének déli részén beszélték, mára ki-
halt. Ennek egyik nyelvjárási változata volt a kojbál, amelyet 18-19. századi forrásokból
ismerünk (ma a hakassz nyelv egyik nyelvjárását nevezik így). Csak a régi szójegyzékek
adataiból ismerjük a matort, a tajgit és akaragasszt, e három, egymáshoz közel álló szajáni
szamojéd nyelvjárást. A szölkup, a kamassz és a mator hagyományos besorolása a déli sza-
mojéd ágba nem eléggé megalapozott: ez három, teljesen önálló, egymástól távoli nyelv,
különbségeik egymáshoz képest legalább akkorák, mint az északi szamojéd nyelvekhez vi-
szonyítva.
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Hangtan

A közszamojéd alapnyelv fonológiai rendszere a következőképpen rekonstruálható: 13-14
mássalhangzó-fonéma: (p, t, k, é, S, m, n, n, 17, r; 1, 1; w, j), 12 magánhangzó-fonéma (i, ű, 1, U,

g, Ö, e, o, a, a, a, a), valamint diftongusok (-i, -u, -z végűek). A szavak fonetikai struktúrájá-
nak jellemző vonásait nagyobbrészt megőrizték a mai szamojéd nyelvek is. Ilyenek: mással-
hangzó-kapcsolat előfordulása a szó belsejében, de semmiképpen sem a szó elején és szóvé-
gen; az r hiánya aszókezdeten. Jelentősen átalakult azonban a fonológiai rendszer a nye-
nyecben, ahol a palatális magánhangzók előtti mássalhangzók palatalizált variánsai
fonologizálódtak (miközben apalatális és veláris magánhangzók szembenállása megszűnt),
valamint az enyec nyelvben, ahol a mássalhangzó-kapcsolatok tömeges egyszerüsödése ment
végbe, és eluralkodott a nyíltszótagúság. Több szamojéd nyelvben megjelentek a zöngés zár-
és réshangok (főleg a pozíciójuk miatt zöngésült mássalhangzókból), a gégezárhang
(mássalhangzó utáni kíséröhangból, leginkább szóvégen), a protetikus nazálisok (az eredeti
magánhangzós szókezdetek esetében) és a hosszú magánhangzók (főleg összevonódásokból).
A hangsúly az első szótaghoz kötődik, de bizonyos hangtani és morfológiai tényezők hatásá-
ra más szótagokra is eshet. Az északi szamojéd nyelvek fölhasználják a szóhanglejtést is a
jelentés megkülönböztetésére.

A/aktan

A szamojéd nyelvekre általánosan jellemző az agglutináló jelleg, de gyakori a belső flexió és
a grammatikai formánsok szinkretizmusa. A mondatbeli viszonyok kifejezésének és a szó-
képzésnek az alapvető eszköze a toldalékolás, prefixumok alig fordulnak elő. Az analitizmus
kevésbé jellemző. A közszamojéd névszói kategóriák: szám (egyes, kettes, többes), eset,
birtokosság. Ezen kategóriák toldalékai a különböző szamojéd nyelvekben rokonságot mu-
tatnak egymással. Az északi szamojéd nyelvekre jellemző a névszók predesztináló (enyec
metoro 'ház a te számodra') és predikatív ragozása (ez utóbbi esetben a személyragok utalnak
a számra, személyre és az időre is). Tipológiai szempontból ritka sajátosság a szamojéd
nyelvekben a személyes névmási paradigmának a névszóihoz viszonyított egyszerűsége (a
különböző nyelvtani esetekhez tartozó alakok egybeesése és esetragos alakok helyett névutós
szerkezetek használata), a más-más nyelvtani osztályhoz tartozó szótövek mindenféle szin-
taktikai pozícióban való használata. Az igének két ragozási paradigmája van: alanyi (ha az
igének nincs tárgya, vagy határozatlan, illetve logikai hangsúly nélküli tárgya van) és tárgyas
(határozott vagy logikailag hangsúlyos tárgyú igék esetén). A kamassz nyelvben a ragozási
típus kiválasztását automatikusan a tárgyasság határozza meg. Az északi szamojéd nyelvek-
ben létezik egy harmadik igeragozás is a visszaható, az inchoativ és a cselekvés végpontját
jelölő igék számára. Jellemző az igeidők között egy határozatlan idő, amelynek formánsa az
igető aspektusátói függöen aktuális vagy befejezett cselekvésre utal. Igen nagy az igemód ok
száma, főleg az északi szamojéd nyelvekben (10 vagy több). Kiterjedt a participiumok és
gerundiumok állománya, ezek névszó jellegüek. Széleskörű a névutók használata, ismeretlen
az elöljárószó, viszont vannak igekötőszerű morfémák (különösen a szölkupban).
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Mondattan

A szamojéd nyelvek mondattanának fő vonásai: uralkodó az alany - tárgy - állítmány alap-
szórend, a jelző megelőzi a jelzett szót, az inverzió mint az aktuális tagolás eszköze. Az ösz-
szetett mondatok előfordulása a szölkupban és a kamasszban gyakoribb, ezekben a nyelvek-
ben sok az oroszból átvett vagy tükörfordítással nyert kötőszó. Archaikus jelenség az északi
szamojéd nyelvekben teljességgel megőrzött igeneves szerkezetek használata.

Szókész!et

A szamojéd nyelvek szókészletében több száz szamojéd-finnugor megfelelés található, ezek
az uráli nyelvközösség különböző korszakaiból valók. A szókészlet formálódásában fontos
szerepet játszottak a mandzsu-tunguz, obi-ugor, török, mongol és jenyiszeji nyelvekkel
fenntartott kapcsolatok. Az északi szamojéd nyelvekben megőrződött egy kiterjedt, paleo-
arktikus eredetű szubsztrátumréteg. A 17-20. században az átvételek legfőbb forrása sok
szamojéd nyelv számára az orosz volt.

Írásbeliség

Írásbeliséggel a szamojéd nyelvek közül jelenleg a nyenyec rendelkezik (az 1930-as évektől
kezdve - cirill betűs ábécé). Századunk 30-as éveiben a szölkup ábécét is megalkották, tan-
könyvet is adtak ki szölkup nyelven, de az írásbeliség akkor nem tudott elterjedni. Az utóbbi
tíz évben ismét próbálkoznak a nganaszan, az enyec és a szölkup írásbeliség megteremtésé-
veI.

A nyelv kutatása

Az első följegyzések a szamojéd nyelvekről a 17. századból valók (R. James, P. Mundi, N.
K. Witsen 1641-1717). A 18-19. századi utazók és kutatók (D. G. Messerschmidt 1685-
1735, G. F. Müller 1705-1783, P. S. Pallas 1741-1811, G. 1. Szpasszkij 1783-1864 és má-
sok) által gyűjtött szótári anyagból különösen értékesek azon részek, amelyek a később kihalt
nyelvekre és dialektusokra vonatkoznak (mator, tajgi, karagassz, kojbál, a nyenyec ún.
.jurák" dialektusa). A szamojéd nyelvek tudományos igényű kutatásának és egyben a
szamojédológiának a kezdete a 19. század közepére tehetö, amikor M. A. Castrén (1813-
1852) elkészítette öt szamojéd nyelv leírását és szótárát. A terepmunkák folytatói és a
nyelvtörténeti kutatások megalapozói a 20. század elején K. Donner (1888-1935), T. V.
Lehtisalo (1887-1962), H. Paasonen (1865-1919) finn kutatók voltak. Az orosz kutatók
közül az 1930-as években G. N. Prokofjev (1896-1942) foglalkozott a szamojédok etnoge-
nezisével és a nyelvek gyakorlati leírásával. További neves orosz kutatók: N. M. Tyeres-
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csenko (1908-1987), A. P. Dulzon (1900-1973). Magyarországon a szamojédológia fő kép-
viselői: Hajdú Péter (1923-), Janurik Tamás (1938-), Mikola Tibor (1936-), Pusztay János
(1948-), Simonesies Péter (1946-), külföldön J. Janhunen (\952-, Finnország), T. Salminen
(Finnország), A. Künnap (\941-, Észtország), E. Helimski (1950-, Oroszország/Nérriet-
ország), A. I. Kuznyecova (1930--, Oroszország), valamint a közelmúltban elhunyt H. Katz
(\ 943-1996, Németország).

(Eugen Helimski-Nagy Imre Csaba)
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Az északi szamojéd nyelvek

A nyenyec nyelv

Régebbi neve: jurák-szamojéd. Az urá li nyelvcsaládhoz tartozó szamojéd nyelvek északi
ágához tartozik. A nyenyec nép lakóterülete Oroszország tundravidékén a Kola-félszigettől a
Jenyiszejig és délebbre, a tajgaövezetben, a Pur folyó medencéjében található. E vidékek
közigazgatásilag a Nyenyec Autonóm Körzethez, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzethez és a
Tajmiri Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzethez tartoznak. Erdei nyenyecek kis csoportja él
még a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben, valamint néhány tundrai nyenyec család a Mur-
manszki Területen. A nép és a nyelv neve a neneé? 'ember, férfi' jelentésű szóból származik.
A nyelv beszélőinek száma kb. 26 700 fő, a nyenyec nemzetiségűek 77,1 %-a (1989). A nye-
nyec két nagy nyelvjáráscsoportja a tundrai és az erdei. Közöttük az eltérések jelentősek
(némely kutató két külön nyelvnek tekinti őket), viszont a nyelvjáráscsoportokon belüli
nyelvjárások között csekélyek. Korábban létezett egyelkülönült nyelvjárás a nyelvterület
keleti részén (jurák nyelvjárás). A nyenyecek jelentős része beszél oroszul, a térség délnyu-
gati részén komiul, délkeleti részén hantiu1.

Hangtan

Hangtani szempontból alapvető különbség a többi szamojéd nyelvhez képest a mássalhang-
zók palatalizációs korrelációja (p -p , b - 5, m - m, t - t, d - d', c - é, n - n, S - S, 1 - 1; r -Fy; a
nem első szótagi magánhangzók redukálódása és aszókezdetben következetesen megjelenő
1] protézis (hangbetoldás): nyenyec nams ~ enyec oambo ~ szölkup amqo 'enni'; nyenyec
nuda ~ enyec ura, uda ~ szölkup ütj 'kéz'). A magánhangzó-fonémák körében megvan a
hosszúsági korreláció, ez a felső és alsó nyelvállás magánhangzóit jellemzi. A szamojéd
nyelvekben általában jellemző gégezárhangnak a nyenyeeben nazalizálható és nem nazali-
zálható típusát különböztetjük meg. A hangsúly dinamikus, általában a hosszú magánhangzó-
ra esik, olykor jelentésmegkülönböztető szerepe is lehet.

Alaktan

A nyenyec alaktan tipikus jelensége a szabad és kötött morfémák tőváltakozásainak bonyo-
lult rendszere. A névszó kategóriái: szám (egyes, kettes, többes), eset (7 eset van, nagyfokú
egyezést mutatnak a többi - főleg északi - szamojéd nyelvek eseteivel), birtokosság (a birto-
kos személyrag az esetrag után következik). A névszónak van ún. predikatív és predesztináló
ragozása:
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predikatív ragozás
sz. run. 'öreg': predikatív sz. rag :

E/2 : E/2 :············p·jd~;···········T··········~~~~i··········T···············~···············T···;t~··ö~~g·~~gi···
predesztináló ragozás

'hús' predesztináló: 'eszi'
: sz.raz E/3 : :.•••••••••••..•••••••.••••••....•••• " ..••••••.••...•••• 12....•.•.•••••... " ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• " •........•••••••......•••••...••••••

amsa- : damda- : am-a-da : 'eszi a húsát'

A határozókat nemcsak esetragos, hanem névutós névszók is kifejezhetik, a névszó ilyenkor
általában genitivusragot kap: xárad? t'axana 'a ház mögött' (xárad 'kunyhó, ház'). Az igének
három ragozási paradigmáj a van: tárgyas, tárgyatlan és visszaható. Három igeidőt külön-
böztethetünk meg: jelöletlen aoristos (az ige aspektusától függöen jelen vagy múlt időt fejez
ki: muna '[ő] megy', namdid? '[ők] leültek'), régmúlt és jövő. Az igemódok: kijelentő, felszó-
lító, kérdő, feltételes, valószínűségi, kötelező mód. A tagadás tagadó igékkel történik, ame-
lyek segédigékként kapcsolódnak a tagadott fő igék tövéhez:

nis
nidm xarwa? 'nem akarok'.................................... _ .

nin xarwa? 'nem akarsz'.................................... _ .nl xarwa? 'nem akar'

Mondattan

Az alapszórend: alany - tárgy - állítmány. A jelző megelőzi a jelzett szót. Összetett monda-
tok helyett az igeneves szerkezetek használata jellemző. Általában erősen érződik az orosz
nyelv hatása (főleg a nyugati régióban), az erdei nyenyec fonémakészleten pedig a hanti
nyelvé.

Írásbeliség és a nyelv kutatása

A nyenyec nyelv 1937 óta rendelkezik cirill betűs ábécével, mely a nem sokkal korábban
kidolgozott latin betűs ábécét váltotta fel. Az irodalmi nyelv alapjául a tundrai nyelvjárás-
csoport nyelvjárásai szolgálnak. Rendszeresen jelennek meg nyenyec nyelvű tankönyvek,
szótárak, szépirodalmi művek, folklórszöveg-gyűjtemények. A Jarnal-Nyenyec Autonóm
Körzetben helyi lapot adnak ki, neve Hspsaaa H3pM. Nyenyec nyelvű oktatás csak az
iskolaelőkészítőben folyik; az első osztálytóI kezdve már csak tantárgyként tanítják a nye-
nyecet. Az első nyenyec költö Tiko Vilko (IIja Konsztantinovics Vilka, 1886-1960) volt. A
mai nyenyec irodalom jeles képviselői: Ivan Juganpelik (1925-), Leonyid V. Lapcuj (1932-),
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Vaszilij Ledkov (1933-), Alekszej Picskov (1934-). A nyenyec nyelv legrégibb adatai 17.
századi szójegyzékekben találhatók. Az első grammatikakezdemény (1811) írója J. S. Vater.
A nyelv első jelentős kutatója M. A. Castrén (1813-1852) volt. Az úttörők közé tartozik még
T. Lehtisalo (1887-1962), G. N. Prokofjev (1896-1942).

(Nagy Imre Csaba)
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Az enyec nyelv

Enyec, régebbi elnevezése szerint jenyiszeji szamojéd: az uráli nyelvcsaládhoz tartozó sza-
mojéd nyelvek északi csoportjának egyik tagja. A Jenyiszej alsó folyásánál, valamint
Dugyinka városától északra és délre beszélt nyelv. E vidékek közigazgatásilag a Tajmir Au-
tonóm Körzethez, azon belül pedig a dugyinkai és az uszty-jenyiszeji járáshoz tartoznak. Az
enyecek lélekszáma 209 fő (1989), ebből kb. 90-en vallották az enyec nyelvet anyanyelvük-
nek. Az enyec népnevet, amely az enée 'ember' szóból származik (vö. nyenyec) G. N.
Prokofjev vezette be az 1930-as években. Önelnevezésük nincs, az egyes szubetnikai cs0-

portokhoz (maddu, baj, mugad'd'i, juöi) tartozókból hiányzik az etnikai összetartozás tudata.
Két nyelvjáráscsoport különíthető el: a tundrai és az erdei. Különbségeik a nyelv minden
szintjén megfigyelhetők. Az enyec a szóbeli érintkezés nyelve, irodalmi változata nincs,
enyec nyelvű oktatással először 1994-ben Potapovo faluban próbálkoztak. Az enyecek szinte
kivétel nélkül beszélnek oroszul és nyenyecül, és részben megértik a dolgánt és az evenkit. A
tundrai enyecek egy része tud nganaszánul is.

Hangtan

A magánhangzó-fonémák körében megvan a kvantitás szerinti korreláció (ne 'asszony' - ne
'tű'), közöttük vannak diftongusok (pl. koa 'nyírfa', jaggua 'nem létezik'). A nyelvben nincs
magánhangzó-harmónia. A mássalhangzók fonémakészletének jellegzetessége a gége zár-
hang, amelynek nazális és nem nazális változatát különböztetjük meg (bu? - bun- 'kutya'). A
hangsúly általában a hosszú magánhangzót tartalmazó szótagra esik. A leggyakoribb szótag-
struktúrák: V, VC, ev, eve, evec. A névszótöveket végződésük (toldalékolhatóságuk)
alapján két csoportra oszthatjuk: gégezárhangos és gégezárhang nélküli tövekre.

Alaktan

A névszóragozásban három szám (egyes, kettes, többes) és hét eset van (nominativus, geniti-
vus, accusativus, dativus/lativus, locativus/instumentalis, ablativus, prolativus). A névszó az
esetrag mellett fölvehet birtokos személyragot is (három szám, három személy, egy és több
birtok), amely az esetragot követi. A névszónak van ún. predikatív és predesztináló ragozás a:

predikatív ragozás
'te' 'ki' !predikatív személy-Í

.................., L. :~~..~!.~ L .
ü! sie- ! do?! ! 'te ki vagy?'
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predesztináló ragozás

.....:~~~:l~~~~~~.~;:~/.~~.~.:~~~J:~.~.~.~:: ~~~~..s.~~0~.I.~~.~.~.L .

....~:.~.~l ~?< l ~~~~~:..~j =: l.:~.~.:~.~~~~~..~~~~~.~~:.
'kés' :predesztináló személy-] 'vesz' : igei személyrag :

.................L .:.~~.!?(~ .L. L ~(~ .L. .
koru- : doddo : tiddee- : ada? : 'kést vettem neked'

enyec ket

A személyes névmásokra hatással volt a ket nyelv:

Ell mod'i................................................................
E/2 Ü u................................................................

E/3 bu bu

A tőszámnevek I-től 10-ig és a 100 (baj nyelvjárás): 1Jo?? 'egy', side 'kettő', néxu? 'három',
teto 'négy', soboreggo ~ saborga 'öt', mottúr? 'hat', sew 'hét', sidi?oto 'nyolc', nésá 'kilenc',
őiw?? 'tíz',ju? 'száz'.

Az igetöveket a névszótövekhez hasonlóan csoportosítjuk. Három ragozási paradigma
van: intranzitív, tranzitív és visszaható. Az igék három számban (egyes, kettes, többes) és
három személyben ragozhatók. A tárgyas igeragok jelölik azt is, hogy egy vagy több tárgyról
van-e szó, pl. baj nyelvjárás ka3a 'elejtettem egyet (valamilyen állatból)', kau-n 'elejtettem
többet (valamilyen állatból)'.

Az enyec nyelvjárásokban három igeidő fordul elő: jelöletlen aoristos (ez az ige aspektu-
sátói függően jelen vagy múlt időt fejez ki), múlt és jövő. Az igemódok rendszere sokszínű
(kijelentő, felszólító, parancsoló, kényszerítő, feltételes mód). Az enyec igekészlet érdekes
csoportját alkotják azok az igepárok, amelyek tagjai a létezéssel, birtoklással kapcsolatos
jelentések pozitív és negatív pólusát fejezik ki, pl.:

...!.q.l:~~p.~~~.~~jy.~.\!?-.~~..y~.iT. ~qgt?~ ~~.i.!?-.~~!.~!.~.~>.'?~!~.I~.~!.~~.~..y.~!.r. .

...!.?~.~r..~!p.~)..!.~.~.~~.;.~~?.~~p.~.~:.:.::~9.~p.:.q~~~.~~.~~J.y~!g;..~~.~..~~.~)..!?-.~~.~.~p..~~:.::.:.

....................._ ~:I?~g~~ ~~.~~.~~J.y~!g' .
Ji inc 'képes, bír ' I03if 'nem bír, nem képes ...'

Mondattan

Az alapszórend: alany - tárgy - állítmány. A jelző megelőzi a jelzett szót, és nem egyeztetik
vele. Az összetett mondatok helyett inkább igeneves szerkezetek használatosak, pl.
(muggad'i nyj.):
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Az enyec nyelv

'így' l 'levés' l dat.-gen. E. sz. + poss. E/3. l 'én' l 'ezv' l 'fogoly' l 'megpillant' l aor. Ell.
•••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -!I •••••• Q-!•..... )•..••••......••... ~.........• Q. •••.•••••••••••••.••••••••...••••••...•

...!~~:~.l....~~~::1.~~~.9.'~ L..~~9.':L.!E~~ .L..q.~~ l...~.C?9.'t~~ l...~ .
'Mialatt ez történt, megláttam a foglyot.'

Az enyec szókincsben az orosz után a nyenyec és a nganaszan nyelv hatása a legerősebb.

A nyelv kutatása

Az első nyelvtant M. A. Castrén (1813-1852) írta 1854-ben. A nyelvjárások leírásában ki-
emelkedő munkát végzett G. N. Prokofjev (1896-1942) és N. M. Tyerescsenko (1908-
1987).

(Nagy Imre Csaba)
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A nganaszan nyelv

Nganaszan, korábbi nevén: tavgi-szamojéd. A szamojéd nyelvek északi ágához tartozó nyelv.
Eurázsia legészakibb őshonos nyelve. A nyelv és a nép egyik neve a nanasa 'ember, személy'
szóból ered, míg a másik a nyenyec tawi? 'nganaszan [ember]' szót foglalja magában. A
nganaszánok önelnevezése: naa « ngan. na 'barát'). A nganaszánok lakóhelye a Tajmir-
félsziget, ahol főleg Uszty-Avam, Volocsanka és Novaja településein tömörülnek. A nyelvet
kb. 1100 fő beszéli, a nganaszan nemzetiségűeknek 83%-a (1989). A nganaszan nyelv funk-
ciója a családon belüli érintkezésre korlátozódik, írásbelisége és irodalmi változata nincsen,
iskolai oktatásának előkészítése az utóbbi években kezdődött meg.

Hangtan

A nyelv hangkészletét 21 mássalhangzó-fonéma és 10 magánhangzó-fonéma alkotja. Vannak
hosszú magánhangzók és diftongusok is, az utóbbiak legtöbbjének előfordulása helyhez kö-
tött. A hangsúly általában az utolsó előtti magánhangzó-szekvenciára esik (ko 'ru? 'ház':
koru ·oa? 'házak'; kümaa [k'űmá] 'kés'). Az öt- vagy több szótagú szavak ritmikai egysé-
gekre töredeznek, ezek határai általában egybeesnek a morfémahatárokkal, s a beszédben
gégezárhangszerű akusztikai effektusként érzékelhetők, pl. ki.nte rla:btjr kuü'n» 'én dohány-
zom'.

Alaktan

Ragozó nyelv, a morfofonológiai váltakozások rendszere igen bonyolult. Jellemző vonása a
nyelvnek az ún. fokváltakozás, miként a balti finn nyelvekben és a lappban is. Ez a H. T, K.
S, S fonémákat és ezeknek homorgán nazálisokkal alkotott kapcsolatait érinti (pl. aH fonéma
erős foka h, gyenge foka b). Célszerű ritmikus és szótagos fokváltakozást is megkülönböz-
tetni. Az előbbiben az erős fok a szó elejétől számított páratlan számú magánhangzó-fonéma
után jelenik meg, míg a gyenge fok páros számú után (a -Ti e. sz. 3. sz. birtokos személyrag
mássalhangzójának erős foka -t, pl. ni-lj 'az ő felesége'; gyenge foka -b: bint-bt 'az ő kötele').
Aszótagos fokváltakozásban az erős fok a nyílt szótagok magánhangzója előtt, a gyenge fok
pedig a zárt szótagok magánhangzója előtt jelentkezik (T I ~ b: ka8ar 'fény', katar»? 'fé-
nyek'). Mind az ige-, mind a névszótövek rendszerszerű váltakozást mutatnak különböző
toldalékos alakjaikban. A tő- és toldalékbeli magánhangzók között fennálló ún. magánhang-
zó-harmónia csak történeti szempontból érvényesül.

A névszók három számban (egyes, kettes és többes szám) ragozhatók, nyolcféle nyelvtani
eset ragjait vehetik fel (jelöletlen nominativus, genitivus, accusativus, dativust is kifejező
lativus, locativus, elativus, prolativus, comitativus). E kategóriák ragjain kívül még birtokos
személyragok, valamint predikatív és predesztináló személyragok járulhatnak a névszótö-
vekhez, Abirtokos személyrag mindig az esetragot követi:
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'bőr' I locativus birt. szrag Ell
kubu I -tenu -na 'a bőrömben'

birt. szrag E/2
kubu I -tenu -nt» 'a bőrödben'

birt. szrag E/3
kubu I -tenu -ntu 'a bőrében'

A predikatív személyragok egybeesnek az igeragozás tárgyatlan paradigmáj ának megfelelő
személyragjaival: mana naa-m 'én nganaszan vagyok', vö. mana 'én', naa 'nganaszan'. A pre-
desztináló személyragok funkciója a velük jelölt mondatrésznek (leginkább a tárgynak) a
cselekvő személyre vonatkoztatása, ezen személyragokat egy -T vagy -D elemnek és a meg-
felelő birtokos személyragoknak a kapcsolata alkotja.

A személyes névmások a következők:

egyes szám kettes szám többes szám

..J.~ '!!.~.'!:~ '!!.!. '!!.1!l .

..J~ ~~!!.~ J! Ji!l .
13 sjtj sjfi sjtjn

A nganaszan alapvető tőszámnevei: rJu?aj? ~ rJu?aj 'egy', sifi 'kettő', nagür 'három', teta
'négy' ssnhel'anke 'öt', matü? 'hat', sajb» 'hét', si/ioata 'nyolc', namatüme 'kilenc', bii? 'tíz',
d'ir 'száz.

Az igeragozásban három ragozási típu st különböztetünk meg: tárgyatlan, tárgyas, refle-
xív. Mindegyik típuson belül három számra (egyes, kettes, többes) és három-három személy-
re oszlik a paradigma. Igen gazdag az igemódok rendszere: a kijelentő módon kívül felszó-
lító, kérdő, közvetítő (latentivus), renarratív, irreális, óhajtó (optativus) stb. módok. A ngana-
szan nyelvben öt igeidő van: jelen, egyszerű múlt, befejezett múlt, jövő, múltbeli jövő.

Mondattan

Alapszórendje: alany - tárgy - állítmány (SOV), de gyakori az alany - állítmány - tárgy
(SVO) sorrend, ilyenkor az értelmi hangsúlya bővítményen van. A jelző megelőzi a jelzett
szót. A melléknévi jelzőt egyeztetni kell a jelzett szóval. Az igék tagadása a ni- tagadó ige
személyragos alakja (pl. jelen időben: ni-ndi-m 'én nem', ni-ndi-n 'te nem', ni-nti 'ő nem') és a
tagadott ige töve által alkotott szerkezettel történik. A fent említetten kívül más, speciális
jelentésű tagadó igék is használatosak.

A szókincsben leginkább az orosz nyelv befolyása érezhető, amely a 17. század óta egyre
erősödik, de jelentős a dolgan és a tunguz nyelv hatása is. A nganaszánban előfordulnak.•....
nyenyec és enyec kölcsönszók. ._ '._. . ~

~ ~;~ ',1'" l :"!i:::ti;'?-, •
"'iJvi:'

;\:':,.vYV1·,:.RA
\'" ,,f}

,,' / .v, ,'dú/U'lEST *~/'
- ~"'"";:~ -c, .: •••,---."".....-- ..~.".,.

/~, .
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A nganaszan nyelv

A nyelv kutatása

Az első részletes nyelvtan és szótári földolgozás M. A. Castrén (1813-1852) finn kutató ne-
véhez fűződik.

(Eugen Helimski-Nagy Imre Csaba)
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A déli szamojéd nyelvek

A szölkup nyelv

Szölkup, korábbi elnevezése: osztják-szamojéd. Az uráli nyelvcsaládhoz tartozó szamojéd
nyelvek egyike, az egyetlen beszélt déli szamojéd nyelv. A szölkupok Nyugat-Szibériában,
nagyjából az Ob és a Jenyiszej folyók közötti területen élnek. Lélekszámuk 1989-ben 3612
fő volt, közülük mintegy 1720-an beszélték anyanyelvüket. A szölkup név az északi nyelvjá-
ráscsoportban elterjedt sol'qup 'tajgai ember' önelnevezésből származik. A szölkup a 19. szá-
zadig a lingua franea szerepét töltötte be az Ob és a Jenyiszej vidékén élő 'evenkik, hantik és
ketek között. Három nyelvjáráscsoportot különböztetünk meg: északi, középső és déli. A
nyelvjárások közötti határok elmosódottak, de a különböző nyelvjárások beszélői nem min-
dig értik meg egymást.

Hangtan

Más szamojéd nyelvekétől eltérően a szölkup vokalizmusa igen gazdag, pl. a tazi dialektus-
ban 25 magánhangzó- és 16 mássalhangzó-fonéma van. A tővégen a nazálisok homorgán
zárhangokkal váltakoznak a hangkörnyezettől függően (natak ~ natar; 'leány', qup ~ qum
'ember, férfi', kut ~ kun 'hol'). A hangsúly dinamikus, egy szóalakban egyszerre több szótagra
is eshet (qö ·ki 'ti] 'süket').

Alaktan

A névszó kategóriái: szám, eset, birtokosság. A tazi nyelvjárásban a következő esetek vannak
meg: nominativus, genitivus, accusativus, instrumentalis, caritivus, translativus, coordinati-
vus, dativus-allativus, illativus, locativus, elativus, prolativus, vocativus. Abirtokos személy-
rag az esetraggal gyakran komplex morfémává olvad össze (a ragok sorrendje: esetrag +
birtokos személyrag). Az egyes és a többes szám jele: -t az esetragos, -i abirtokos személy-
ragos alakokban. A kettes szám (jele: -qi) használata visszaszorulóban van. A többes szám
kifejezése analitikusan is lehetséges (potmi 'fák', tkp. 'fás valami', vö. mi 'mi, micsoda'). A
névszóknak ún. predikatív ragozási paradigmájuk is van, pl. qum 'férfi':

predikatív ragozás

.......'.~!1:~ '.f.~~~.' p.~~.~.i.~.~~!.Y..~~.~~~.~Y.E~g.~/.~ .
mat quma- T/ak 'én férfi vagyok'

.......~.~~.' '.f.~~~~ p.~~.~~.~.~y.Y..~~.~~~h.~~g.~/~ .
tat quma- nti 'te férfi vagy'
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A tazi dialektus tőszámnevei I-től !O-ig: ukkir 'egy', sitt] 'kettő', ndk!r 'három', téti] 'négy',
sompila 'öt', muktit 'hat', selcj - Sere! 'hét', sittieaköt 'nyolc' [tkp. 'kettő hiányzó tíz'],
ukkircakot 'kilenc' [tkp. 'egy hiányzó tíz'], köt 'tíz'.

Az ige kategóriái: szemlélet, igenem. személy, szám, tárgyasság, idő, mód. A kutatók egy
része külön kategóriaként kezeli az akcióminőséget. Ide tartoznak az iteratív vagy
frekventatív (gyakorító), uzuatív (szokásos), duratív (tartós), inchoatív (kezdő) képzős ala-
kok. Az igének egyes, kettes és többes számú alakjai vannak. Az igeidőrendszer érdekessége
az ún. aoristos: ez az alak az ige jelentése szerint jelen, vagy múlt időt fejez ki (tu-na-k
'megjöttem', il-a-k 'élek'). Igen gazdag az igemódkészlet: kijelentő mód, közvetítő mód
(latentivus), feltételes mód (conjunctivus), parancsoló mód (optativus), szükségességet kife-
jező mód (debitivus), auditivus (szuffixuma: kunta), pl. paciti-kuna 'úgy hallik, hogy fát vág
[valaki]'), felszólító mód.

Mondattan

Az alapszórend túlnyomórészt alany - tárgy - állítmány; ajelző megelőzi ajelzett szót.
Az utóbbi évtizedekben jelentős változások történtek: szabadabbá vált a szórend, na-

gyobb a kötő szavas összetett mondatok előfordulása.

Areális kapcsolatok

Jelentős kölcsönhatást gyakorolnak egymásra a szölkup, a hanti, továbbá a ket és más jenyi-
szeji nyelvek. Említésre méltó még a mandzsu-tunguz hatás is. A lexikai kölcsönzések leg-
nagyobb része (több száz jövevényszó) viszont az orosz nyelvből érkezik, már a 18. század
óta.

Írásbeliség és a nyelv kutatása

A szölkup nyelvű írásbeliség megalkotására már a 19. század végén voltak próbálkozások
(N. P. Grigorovszkij, 1879; Makarij archimandrita, 1900). A szölkup nyelv számára az 1930-
as években állítottak össze latin betűs ábécét a tazi nyelvjárás fonémakészletének figyelem-
bevételével, később ezt cirill betűs váltotta föl, ám az 1950-es évek közepétől gyakorlatilag
nem használják. Talán a politikai változások nyomán feléled a szölkup írásbeliség. A szölkup
nyelvjárások leírásának úttörői: M. A. Castrén (1813-1852), K. Donner (1888-1935), G. N.
Prokofjev (1896-1942) és A. Dulzon (1900-1973) voltak.

(Eugen Helimski-Nagy Imre Csaba)

304



A kamassz nyelv

Kamassz: az uráli nyelvcsaládhoz tartozó szamojéd nyelveknek a közelmúltban kihalt tagja.
A déli szamojéd nyelvek szajáni szamojéd alcsoportjába tartozott. 1914-ben még 8 ember
tudott az anyanyelvén, az 1970-es években már csak egy, K. Z. Plotnyikova asszony, aki
1989-ben hunyt el. A nyelvterület egykor a Száján-hegységben, a Kan és a Mana folyók me-
dencéjében húzódott. Az utolsó kamasszul beszélők Abalakovó faluban éltek (Oroszország,
Krasznojarszki Terület). Írásbelisége, irodalmi változata sohasem volt, ezen a nyelven nem
folyt iskolai oktatás. Beszélői tudtak még hakasszul és oroszul. A szintén a szajáni szamojéd
nyelvekhez sorolt kojbál valószínű leg a kamassz egyik nyelvjárási változata. A kamasszra
igen erős hatást gyakoroltak a szomszédos török nyelvek és az orosz, ezek nyomása vezetett
végső soron kihalásához.

Hangtan

A mássalhangzó-fonémák készletében megvolt a palatalizációs és a zöngésségi korreláció. A
magánhangzó-fonémák előfordulását részleges magánhangzó-harmónia szabályozta (a szó-
alakban csak veláris, vagy csak palatális magánhangzók lehettek, de néhány magánhangzóra
ez nem vonatkozik).

Alaktan

Tipológiai szempontból agglutináló, szintetikus nyelv volt, flektáló és analitikus vonásokkal.
A névszó kategóriái: szám (jelöletlen egyes, valamint kettes és többes szám), eset (nornina-
ivus, genitivus, accusativus, lativus, locativus, ablativus, instrumentalis). A névszóragozás-
ban két fő paradigma létezett: az ún. nem birtokos és a birtokos. Ez utóbbiban csak négy
esetrag fordult elő (egybeesett a nominativus a genitivusszal és az accusativusszal, valamint
a dativus a locativusszal). Abirtokos személyrag az esetrag után állt, az instumentalist azon-
ban megelőzte.

A kamassz nyelv személyesnévmás-rendszere a következőképpen rekonstruálható:

egyes szám kettes szám többes szám
II man (men) miste mi? (me)

....P: ~q'!..(!.~!!/. ~i4.~~ 4.e .
/3 di (da) dis ide dize17 (daze17)
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Az ige kategóriái: személy, szám, aspektus, tárgyasság (tárgyas és tárgyatlan ragozási pa-
radigma), mód (kijelentő, feltételes, felszólító, parancsoló), idő (jelen-jövő, jelen, jövő,
múlt). Egyes igemódokban nem volt teljes az időrendszer, a kijelentő módban azonban min-
degyik előfordult. A személyragoknak két csoportja volt: egyik részük csak a felszólító
módban volt használatban, másik részük viszont ott általában nem. Megvoltak a tagadó igé-
vel történő tagadás nyomai.

Mondattan

Az alapszórend alany - tárgy - állítmány volt. A jelző megelőzte a jelzett szót, vele nem
egyeztették. A névutós szerkezetekben a névszó genitivusban állt. Az összetett mondat he-
lyett az igeneves szerkezetek használata volt jellemző.

A nyelv kutatása

A rendelkezésünkre álló kamassz nyelvi anyag legnagyobb részének összegyűjtését, szótára-
zását, a nyelv átfogó leírását M. A. Castrén (1813-1852), K. Donner (1888-1935) és A. J.
Joki (1913-1989) végezte el.

(Nagy Imre Csaba)
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Ill.

AZ VRÁLI NÉPEK IRODALMA





A régi írásbeliségű finnugor irodalmak

A magyar irodalom

Irodalmunk születését, akár a nép ajkán megszólaló hagyományra, akár az Írásos kultúra első
nyomaira gondolunk, a régmúlt homálya fedi el. A magyarság származásáról, vándorlásáról
és az ezeregyszáz esztendővel ezelőtt (896-ban) történt honfoglalásról, mikor is a dél-orosz
pusztákról érkező kis lovasnomád nép beköltözött a Kárpát-medencébe, hogy itt találja meg
végleges otthonát, igen sok történeti monda maradt ránk. A magyar írásbeliség is valószínű-
leg régebbi, mint ezt a fennmaradt emlékek mutatják, hiszen, a magyar egyházi és udvari
kultúrának közel ezeréves múltja van, és attól kezdve, hogy Szent István, első királyunk né-
pével együtt a nyugati kereszténységhez csatlakozott, a kolostorokban, a káptalanokban, a
királyi kancelIáriákban mindinkább növekedett az írástudók száma, igaz, ezek akkor elsősor-
ban a középkori Európában általános latin nyelvet használták.

Igen korán feltűntek a magyar nyelv emlékei is, és a szórványemlékek után, a 12. század
végéről való első prózai szövegünk: a Halotti beszéd, amely egy latin halotti búcsúztató ma-
gyar fordítása volt, majd egy évszázaddal későbbről az első magyar vers: az ugyancsak latin
eredeti nyomán készült Mária-siralom. Ezeket bibliafordítások, a magyar szentek életét fel-
dolgozó legendák, prédikációk és más egyházi szövegek követték, a világi írások: a történeti
rnűvek, az oklevelek nyelve még sokáig a latin maradt.

A magyarság két nagy kultúra ütközési pontján hozta létre saját nemzeti kultúráját: kelet-
ről származott, az eurázsiai sztyeppvidék ősi kultúrájától kapta eredeti hagyományait, első
királyainak őszinte keresztény elkötelezettsége és okos politikai helyzetfelismerése követ-
keztében mégis a nyugati kultúrát fogadta el, és kárpát-rnedencei megtelepedése után egy
évszázaddal már a nyugati nemzetek között találta meg helyét, sőt a történeti Magyarország,
amelyet egykor a Kárpátok hegyei fogtak körül, a nyugati civilizáció határvidéke és utolsó
bástyája volt.

Magyarország nemcsak átvette a nyugati keresztény kultúrát, hanem önfeláldozóan vé-
delmezte is ennek értékeit, és e súlyos küzdelmekben nemegyszer alulmaradt a keletről tá-
madó ellenséggel szemben. 1241-ben mongol-tatár seregek pusztították el a sokévszázados
fejlődés eredményeit, 1526-ban pedig a török szultán aratott a magyarság számára végzetes-
sé váló győzelmet a magyar király fölött a mohácsi csatamezőn. Nemsokára török kézre ke-
rült a királyság fővárosa: Buda is, az ország három részre szakadt: a nyugati részeken a
Habsburg-ház vette át az uralmat, az ország közepén a török uralkodott, a délkeleti területe-
ken, Erdélyben pedig önálló magyar fejedelemségjött létre mint a nemzeti folytonosság vég-
ső őrhelye. A török megszállás százötven éven át tartott, és csak 1686 után, Buda visszavé-
telét követően állt helyre lassanként a magyar királyság államszervezete.

A történeti vereségek után a nemzeti kultúra, mindenekelött az irodalom szervezte újjá a
magyarság életerejét. Ezt az életerőt szolgálta a magyar földre is elérkező lutheri, majd kál-
vini reformáció, amely az anyanyelvű rnűvelődés további kibontakozását segítette, de ezt
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szolgálta a katolikus megújhodás is, amely ugyancsak felismerte a nemzeti kultúra fontossá-
gát. A török háborúk és a reformációs küzdelmek korában Balassi Bálint, a magyar rene-
szánsz költészet legnagyobb egyénisége, a katolikus ellenreformációt szervező kiváló hitszó-
nok és egyetemalapító: Pázmány Péter és Zrínyi Miklós, a Szigeti veszedelem című barokk
hősi eposzt megalkotó sikeres hadvezér munkásságában bontakozott ki a magyar alkotó
szellem.

Az ország széttagoltsága és függetlenségének elvesztése miatt a nyugati kultúra intézmé-
nyei nem tudtak igazán kifejlődni. Így a korábbi évszázadoktói eltérően nem volt saját királyi
udvar, amely máskülönben minden európai országban a kulturális fejlődés fontos szervezője
volt. A nemzeti kultúra a szűkösebb erdélyi fejedelmi udvarban, a főnemesek kastélyaiban, a
püspöki aulákban és az egyházi iskolákban, kolostorokban, paplakokban talált otthonára. Az
irodalom ügye és a nemzet ügye továbbra is szorosan összefonódott: az erdélyi tudós encik-
lopédista: Apáczai Csere János a nemzeti nyelvű iskolák programját hirdette meg, az erdélyi
emlékírók személyes módon világították meg a történelmi eseményeket, II. Rákóczi Ferenc
fejedelem memoárjai egy nagyszabású emberi személyiség belső küzdelmeiről adtak vallo-
mást, és a fejedelem udvarában élt a magyar próza megújítója is, az urával együtt törökor-
szági száműzetésbe kényszerült Mikes Kelemen.

A török háborúk és a függetlenségi harcok elülte után, a 18. században Magyarországon a
viszonylag békés fejlődés évtizedei következtek, ebben igen nagy szerepe volt Mária Terézia
királynőnek, aki türelmes politikájával, népszeretetévei a Habsburg-ház tagjai közül elsőnek
lopta be magát a magyarság szívébe. Az ország ismét újjáépült a nagy pusztítások után, Ma-
gyarország régebbi képét az akkori barokk építkezések alakították ki. Paloták, székesegyhá-
zak, könyvtárak, iskolák épültek, csakhamar újjászületett az irodalmi kultúra is. A bécsi ud-
varban szolgálatot teljesítő magyar testörifjak. közöttük az irodalmi felújulást kezdeményező
Bessenyei György ismerkedtek meg először a francia és német felvilágosodás eszméivel, az
ö kezdeményezésükre erősödött meg a nemzeti nyelvű szép irodalom és tudományos iroda-
lom.

Az ország ebben az időben mint saját államtesttel és önkormányzattal bíró királyság, a
Habsburg-birodalom része volt, függetlensége ezért nem volt teljes. A nemzeti függetlenség
és a társadalmi átalakulás műhelyei ezért az irodalomban szerveződtek meg, a nyugati felvi-
lágosodás és liberalizmus eszméinek nyomán. Ezeket az eszméket képviselte a börtönt is
megjárt Kazinczy Ferenc, aki a magyar nyelv korszerű megújításában talált hivatást, a fiata-
lon meghalt Csokonai Vitéz Mihály, aki a rokokó költészet érzésvilágát honosította meg és
Berzsenyi Dániel, akinek klasszicista költői formáiban már a romantika látomásos és filozo-
fikus világképe jelent meg.

A 19. század első fele a magyar történelemnek és irodalomnak egyaránt hőskora. Az ak-
kori magyar országgyűlések a társadalmi átalakulás: a jobbágyfelszabadítás és a polgároso-
dás alapjait rakták le, a magyar nyelv az állami élet nyelve lett, a magyar kultúra pedig ismét
fel tudott zárkózni a nyugati nemzetek kultúrájához. A magyar reformkorszak gazdasági és
politikai építőmunkáját a naplóírónak is kiváló Széchenyi István vezette. A magyar iroda-
lomban a nemzeti romantika képviselői idézték fel az ország hősi múltját, hirdették a szabad-
ság eszméjét, és tágították a hazai látóhatárt európai távlatokig. A nemzet himnuszát író
költő-politikus Kölcsey Ferenc, a nemzeti drámát megteremtő Katona József és az európai
nagyromantika mitikus költőiségének nyelvén megszólaló Vörösmarty Mihály, a népszerű

310



A magyar irodalom

történelmi regényekkel fellépő Jósika Miklós és a liberalizmus eszméit élterjesztő Eötvös
József voltak ennek a korszaknak a hősei.

A társadalmi és politikai reformok vágya keltett érdeklődést a parasztság kultúrája és
élete iránt, s a költészet hamarosan a nép nyelvéből, hagyományaiból merített, a nép kíván-
ságait szólaltatta meg. Petőfi Sándor és Arany János voltak ennek a költői népiességnek a
klasszikusai, sorsuk is példázatos lehet. Mindketten szerepet játszottak annak a forradalom-
nak az eseményeiben, amely 1848. március 15-én tört ki, hogy magyar földön is valóra vál-
jon az 1789-es francia forradalom hármas jelszava. A forradalom ki akarta vívni az ország
teljes ftiggetlenségét az osztrák birodalommal szemben, és létre kívánta hozni a polgárok
jogegyenlőségét: a rendiséggel szemben a modern polgári államot.

A vértelen forradalmat véres szabadságharc követte, a bécsi udvar először a magyaror-
szági nemzeti kisebbségek egy részét uszította a magyarságra, majd katonai erőkkel is be-
avatkozott, ám végül csak az Európa leginkább autokratikus államával: a cári Oroszország-
gal összefogva tudott úrrá lenni a magyarság önvédelmén. Ebben az önvédő harcban áldozta
fel életét Petőfi, és ennek a levert szabadságharcnak a fájdalmas emlékét őrizte meg elégikus
költészetében Arany.

A vereség után ismét az íróknak jutott az a szerep, hogy ébren tartsák a nemzet élni aka-
rását és eszményeket adjanak akiábrándult magyarságnak. Arany János elbeszélő költemé-
nyei a magyar történelern fényesebb lapjait idézték fel, Jókai Mór valóságos hőskölteménye-
ket alkotott regényeiben a magyarság szabadságszeretetéről, Kemény Zsigmond történelmi
regényeiben és politikai tanulmányaiban a nemzeti önismeret és a józan reálpolitika köve-
telményét szólaltatta meg, Madách Imre pedig az egész emberiség történetének és jövőj ének
mitikus vízióját jelenítette meg Az ember tragédiája címü drámájában.

A magyarság ki tudott tartani az elnyomatás súlya alatt is, és amidőn a megfontolt re-
formpolitikus: Deák Ferenc és a nemzettel békülni kívánó Habsburg uralkodó: 1. Ferenc Jó-
zsef, valamint hitvese, a magyarság iránt őszinte szeretetet érző Erzsébet királyné igyekeze-
tének következtében 1867-ben létrejött az osztrák-magyar kiegyezés, és megalakult a kettős,
bécsi és budapesti székhelyü Osztrák-Magyar Monarchia, a magyarság viharos történetében
ismét a fej lődés kora következett.

A kiegyezés és az első világháború közötti közel félévszázad során Magyarországon
erőteljes polgári átalakulás ment végbe, igen nagy mértékben fejlődött az ipar, a kereskede-
lem, felépült a vasútrendszer, kialakultak a parlamentáris alkotmányosság intézményei. A
fejlődő és erősödő országnak mindazonáltal súlyos bajokkal kellett volna megküzdenie. Ma-
gyarország lakosságának közel felét nem-magyar nemzeti kisebbségek (németek, románok,
szlovákok, szerbek, ruszinok) alkották, ezek a népek autonóm jogokat követeltek, amelyeket
a magyar kormányzat nem akart megadni nekik. Emellett az ország sürgős társadalmi refor-
mokra szorult, a nagybirtokrendszer még mindig érvényben volt, a szegényparaszti tömegek,
a szervezkedő nagyipari munkásság, az erősödő polgári és értelmiségi rétegek radikális át-
alakulásokat kívántak. A konzervatív magyar kormányok viszont következetesen elzárkóztak
minden reformkísérlet elől. Erről a gazdagodó, mégis konfliktusok között őrlődő korszakról
adtak hírt Reviczky Gyula és Vajda János pesszimista versei, valamint Mikszáth Kálmán
ironikus regényei.

A szabad fejlődés, a nemzetiségi kiegyezés és a demokratikus átalakulás eszméit újra a
szellemi életnek kellett képviselnie. A 20. század elején a nemzeti és kulturális megújulás
jegyében lépett a fel az a Nyugat címü folyóirat körül gyülekező írómozgalom, amely iro-
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dalmunk hagyományos nyugati orientációjának is új értelmet adott, midőn a századforduló
nagy szellemi és művészi áramlatait meghonosította. Ady Endre mitikus költészete, Babits
Mihály magas erkölcsi elveket képviselő munkássága, Kosztolányi Dezső európai kitekinté-
se, Tóth Árpád szépségkultusza, Juhász Gyula lelki konfliktusok között őrlődő lírája csakúgy
azt az egyszerre magyar és európai modemséget bírták szóra, mint Móricz Zsigmond való-
ságábrázoló regényei és Krúdy Gyula álomvilága, amely időkezelésében ugyanoda jutott,
mint a regényforma nyugat-európai megújítói. Az irodalmi megújulás képviselői közül Szabó
Dezső a magyar öncélúság eszméit hirdette, Nagy Lajos pedig a baloldali eszméket igyeke-
zett érvényesíteni.

Az a szellemi megújulás, amely Magyarországon a 20. század elején bekövetkezett, való-
sággal új reformkorszakot kezdeményezett. A reformterveknek mégsem lehettek eredményei,
1914-ben kitört az első világháború, amelyet a magyarság, a Monarchia többi népével együtt
a császári Németország oldalán küzdött végig és veszített el. A háborús vereség nem tette
lehetövé az osztrák-magyar birodalom korszerű átszervezését, föderális átalakítását, ellenke-
zőleg, a régi Magyarország is szétesett. Az 19l8-1919-es forradalmak bukása után aPárizs
melletti Trianon kastélyban kötött békeszerződés a függetlenné váló Magyarországot törté-
nelmi területének egyharmadára csökkentette, lakossága a korábbi létszámának kevesebb
mint a fele lett, s minden harmadik magyar idegen kormányok hatalma alá, kisebbségi sorba
került.

A kedvezőtlen történelmi körülmények között megint az irodalomnak kellett az európai
haladás eszméit képviselnie. A Nyugat köre: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy
Frigyes, Füst Milán, Tersánszky Józsi Jenő és a mellettük felsorakozó új írónemzedék: Szabó
Lőrinc, Márai Sándor, Déry Tibor, Gelléri Andor Endre, Radnóti Miklós, Weöres Sándor,
valamint az erdélyi Áprily Lajos, Dsida Jenő és Jékely Zoltán a korszak barbárságával: a
szélsőjobboldali és szélsőbaloldali mozgalmakkal egyaránt szembeszegülő európai huma-
nizmus képviseletében lépett fel. A magyar avantgárd nagy alkotó egyénisége: Kassák Lajos
lázadó szenvedéllyel követelte az átalakulást, a katolikus szellemiséget képviselő Sík Sándor
pedig az egyetemes keresztény értékeket védelmezte. Az irodalmi baloldal képviselői: József
Attila és Déry Tibor egy közösségi társadalom rendjében kerestek új emberi harmóniát,

A korszak egyik legerősebb szellemi irányzatát a paraszti érdekek képviseletére vállalko-
zó népi irók alakították ki: Illyés Gyula, Németh László, Kodolányi János, a paraszti sorból
íróvá emelkedő Veres Péter, Szabó Pál és Sinka István, illetve az erdélyi Tamási Áron az
agrárdemokrácia eszméjét és a nemzeti megújulás szándékát kötötte össze egy modernizáló-
dott realizmus poétikájával.

Amidőn a trianoni szerzödés által elszenvedett sérelmek jóvátételét várva Magyarország
Nérnet- és Olaszország mellett 1941-ben belépett a második világháborúba, az irodalmi élet
nyomban szembefordult a háborús politikával, és "szellemi ellenállást" hirdetett. A magyar
irodalom legjobbjai szembefordultak azzal az 1944 tavaszán bekövetkezett hitleri megszál-
lással is, amely az országot kiszolgáltatta a hadi cselekrnényeknek, és a magyar zsidóság
elhurcolásához, nagy részben elpusztításához vezetett. Irodalmunk szembefordult a háborús
erőszakkal, s a béke beköszöntésével ismét nagy szerepet vállalhatott az ország szellemi és
erkölcsi újjászületésének szolgálatában.

Az alig három esztendőn keresztül tartó demokratikus korszakban gazdag irodalmi élet
alakult ki, az idősebb nemzedékekhez tehetséges fiatal írók csatlakoztak: a Nyugat mozgal-
mának utódaihoz a költő Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes, a prózaíró Ottlik Géza,
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Mándy Iván és Szabó Magda, a népi táborhoz tartozó Nagy László, Juhász Ferenc, Csanádi
Imre és Konnos István. A szovjet támogatással létrehozott kommunista diktatúra azonban
nemcsak a magyar nép függetlenségi vágyat és alkotókészségét fojtotta el, hanem az írói sza-
badságot is. Ezt a diktatúrát söpörte el néhány napra az 1956. október 23-i magyar forrada-
lom, amelynek szellemi vezetői ugyancsak a magyar írók voltak.

A magyarság forradalmát, majd az idegen invázió ellen vívott szabadságharcát a szovjet
katonai erő verte le. Igen sokan elmenekültek, az új hatalom százakat küldött bitófa alá, kö-
zel félszáz író került börtönbe, közöttük Göncz Árpád, ma a Magyar Köztársaság elnöke. Az
irodalom csak lassan tért magához, a hatvanas évek végétől mindenesetre általa jelent meg a
független szellemiség, a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésein kaphatott szót az ellenzé-
ki jellegű társadalombírálat. Irodalmunk nagy nemzedékei tevékenykedtek ebben az időben,
a folytonos megújulást szolgálták azok az írók, akiknek munkássága már 1956 után bontako-
zott ki, így a költészetben Csoóri Sándor, Orbán Ottó, Tandori Dezső, Ágh István, Petri
György, az elbeszélő irodalomban Mészöly Miklós, Sánta Ferenc, Moldova György, Konrád
György, a drámairodalomban Örkény István, Csurka István és Szakonyi Károly. Később
pedig a magyar posztmodern elbeszélő irodalmat megalapozó Esterházy Péter, Nádas Péter,
Hajnóczy Péter és Lengyel Péter.

Tehetséges alkotó egyéniségek adtak képet a kisebbségi helyzetbe szorított magyarság
életéről, gondjairól és reményeiről, így Erdélyből az elbeszélő és drámaíró Sütő András, a
költő Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos és Lászlóffy Aladár, Szlovákiából Tözsér Árpád,
Cselényi László és Grendel Lajos, Jugoszláviából pedig Gion Nándor és Tolnai Ottó. Bekap-
esolódtak a hazai szellemi életbe a nyugati emigráció írói is, Amerikából Faludy György,
Tűz Tamás és Bakucz József, Angliából Határ Győző, Ausztriából Monoszlóy Dezső, Auszt-
ráliából Domahidy András.

A magyar irodalom a diktatúra évtizedeiben mindig a nemzeti élet folytonosságát szol-
gálta, és az európai kultúra értékeit képviselte, ezért vezető szerepet játszott a nyolcvanas
évek végén bekövetkezett demokratikus átalakulásban is.

Irodalmunk évszázadainak ez a távlati áttekintése két lényegi tanulsággal járhat. Először
is azzal, hogy a magyar irodalom mindig az európai irodalmak áramában helyezkedett el, s
nemcsak a hagyományos európai eszményeket: az egyéni szabadság és a közösségi szelida-
ritás ügyét képviselte, hanem az európai irodalom történeti útján is végighaladt. hiszen min-
dig a nyugati szellemi és művészeti irányzatok medrében kereste eszményeit. A másik nagy
tanulsága pedig abban áll, hogy irodalmunk mindig szervesen összefonódott a nemzet életé-
vel, törekvéseivel és történelméveI. A történelem tanúsága szerint a nemzet és az irodalom
fogalma szinte Janus-arccal tekint ránk: ami az egyik oldalról szemlélve egy történelmi em-
berközösség küzdelme a megmaradásért, az a másik oldalról magasrendű rnüvészi, irodalmi
értékek történeti folytonossága és rendszere, és ami az egyik nézetben gondolat, költői forma
és epikai cselekmény, az a másikban gyötrődő küzdelem avégett, hogy egy emberi közösség
otthont találjon szülőföldjén és a nemzetek közösségében, lehetőséget kapjon arra, hogy
megőrizze és a világ elé tárja saját szellemi és erkölcsi értékeit.

(Pomogáts Béla)
(1998)
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A finn irodalom

A finn irodalom magába foglal svéd nyelvű irodalmi életműveket is, hiszen a sok évszázados
svéd uralom következtében a svéd nyelv szinte a 19. század derekáig vezető szerepet töltött
be Finnország tudományos és szépirodaimában.

A finn írásbeliség kezdetei a 13. századba nyúlnak vissza. A római katolikus egyház a
svéd hatalmi törekvésekkel egy időben és azokkal összhangban, Finnországban is megkezdte
térhódítását, s kezdte átültetni az általa táplált nemzetközi jellegű, latin nyelvű kultúrát a
finnek földjére. A püspöki könyvtárakban a bibliák s az egyházi irodalom latin nyelvű mü-
veinek - prédikációk, bibliamagyarázatok, imák stb. - száma a 14. században egyre gyara-
podott. Az egyházi kultúra központja Turku volt, püspöksége az uppsalai egyházmegyéhez
tartozott. Az első ismert írói személyiség Jöns Budde szerzetes, a Turku szomszédságában
fekvő Naantaliban élt. Az ő nevéhez fűződik többek között az első svéd bibliafordítás, önálló
munkája pedig a Jons Buddes bak (Töns Budde könyve', 1487-1491) legendákat és vallásos
történeteket tartalmaz, melyek közül nem egy távoli rokona a reneszánsz gáláns elbeszélései-
nek. A 16. században Svédországot meghódította a reformáció. Finnországban a hitújítás
legfőbb harcosaként Mikael Agricola (1510 k.-1557) turkui püspök lépett fel, ő a finn nyel-
vü irodalom megalapítója. Társadalmi-politikai-kulturális fejlődés követelményeinek tett
eleget 1540 körül megjelent ábécéskönyvével, valamint zsoltár- és bibliafordításaival, me-
lyek értékét bizonyítja, hogy évszázadokon át szinte változatlan formában jelentek meg.

A teljes Biblia l 642-ben jelent meg Stockholmban: Se on Biblia, Coco Pyha Raamattu
('A Biblia, azaz a Teljes Szentírás'), melyben a finn nyelv már magas fejlettségi fokra jutott, s
lehetővé tette a világi próza és líra megszületését. J. P. Suomalainen (1540 k.-1588) versei-
ben dominál először maga a költészet, mely elővillan a vallásos téma leple alól. A 17. szá-
zadban rövid életű virágzásnak indult a latin, svéd és finn nyelvű alkalmi verselés, fejedel-
mek, nagyurak, hadvezérek szolgálatába görnyesztve a Pegazust. 1755-ben jelent meg G. J.
Calamnius tollából a svéd idők egyetlen világi versgyűjteménye, egyben az első verses-
könyv: Wahainen Cocous Suomalaisista Runoista ('Kis Finn Daloskönyv'). Az 1640-ben
alapított turkui egyetem a 18. sz. második felétől kezdve a finn kultúra, a finn nyelv, a finn
irodalom egyre erősebb bástyájává vált. A fennofil mozgalom, melynek atyja, H. G. Porthan
(t 1804), a nyelv, a népköltészet kutatása felé fordította a legjobb szellemi erőket. 1770-ben
Turkuban megalakították az Aurora-kört, ez hosszú évtizedekig vezető szerepet játszott az
irodalmi életben. A 19. század elején virágzott ki az ún. turkui romantika. 1809-ben több
évszázados svéd uralom után Finnország autonóm orosz nagyhercegség lett: bizonyos nem-
zeti önállóságot nyert. J. Juteinivel (1781-1855) új korszak kezdődött, melyet a népi elem
további erősödése mellett a tudatos és igényes írói tevékenység jellemez. A népköltészet
iránti érdeklődés, a népköltészet hatása a helsinki romantika (1830-1850) idején a legerő-
sebb. I828-ban az egyetem, s vele a szellemi élet központja is Turkuból Helsinkibe. a fővá-
rosba helyeződött át. 1835-ben jelent meg aKalevala, és a finnek nagy nemzeti költője, J. L.
Runeberg (1804-1877) is ekkortájt kezdte meg írói tevékenységét. Runeberg svéd nyelvü, de
finn hazaszeretettől mélyen áthatott versei és romantikus elbeszélő költeményei, E. Lönnrot
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(1802-1884) homéroszi jelentőségű Kalevala-összeállítása jelentik azt a központi rnűvet,
ami köré a kor irodalmi mozgalmai csoportosulnak. Runeberg müvészetében a történelmi
múlt és a népmondák, népregék felé forduló romantikát lelhetjük fel. A 19. század második
felét a klasszikus romantika hanyatlása, a realizmus erőteljes előretörése jellemzi. A realiz-
must A. Kivi (1834-1872), Minna Canth (1844-1897) és Juhani Aho (1861-1921) juttatta
diadalra. Kivi és Canth drámáival indult meg a finn nemzeti színjátszás, Aho művészete pe-
dig a modern lélektani regény, az elbeszélés, a karcolat műfajaiban teljesedett ki. A század-
forduló idején az újromantika és Eino Leino (1878-1926) gazdagon áradó költői tehetsége
jegyében a líra vált a fö irodalmi műfajjá. Újra felvetődött a nemzeti önállóság lehetősége, és
az európai költészet felé ablakot nyitó finn irodalom szinte egy csapásra új, tehetséges költői
gárdát jelentetett meg: 1. Siljo (1888-1918), majd Y. A. Koskenniemi (1885-1962) egyszer-
re volt nemzeti és egyetemes, romantikus és modern. Az "Ifjú Finnek" mozgalma a finn és az
európai kultúra egyesítésén munkálkodott. A 20. század első három évtizedében győzelmet
aratott a modern vers és próza. A finn fúggetlenség kikiáltása, a polgári társadalom konflik-
tusai adták a társadalmi hátterét a legkülönfélébb stílusú, sokszínű és sok műfajban jelentke-
ző legújabb finn irodalomnak, melyre nyilvánvaló hatással volt a modern és radikális európai
költészet, elsősorban a szimbolisták és a kritikai realizmus prózái. Johannes Linnankoski
(1869-1913) Laulu tulipunaisesta kukasta ('Dal a tűzpiros virágról') c. regénye a romantika
utolsó figyelemre méltó alkotása. M. Lassila (1868-1918), J. Lehtonen (1881-1934) és F. E.
Sillanpaa (1888-1964) már a modern realizmust képviselte, hol népiességgel, hol az ember
belső világának mérnökien pontos feltérképezésével, hol pedig az elnyomott osztályok kol-
lektív, s az egyes ember egyéni tragédiáinak mesteri ábrázolásával. Sillanpaa Silja c. regé-
nyéért irodalmi Nobel-díjat nyert. A 20-as évek végén és a harmineas évek elején a
.Fáklyavivők" baloldali irodalmi mozgalma új korszakot nyitott meg: Katri Vala (1901-
1944), A. Turtiainen (1904-1980), E. Diktonius (1896-1961), E. Vuorela (1899-1972) a
modern költői realizmus jegyében a háború és a társadalmi elnyomás ellen emelték fel sza-
vukat, új közönségnek írtak, "a hatalom mostohagyennekeinek" (Diktonius). U. Kailas
(1901-1933), A. Hellaakoski (1893-1952), F. P. Mustapaa (1899-1973) és K. Sarkia (1902-
1945) az előbbiekkel szemben a fokozottabb intellektualizmust, a nagyobb költői érzékeny-
séget képviselte, lemondott a pártosságról, az élet általános emberi vonatkozásait dolgozta
fel mélyexpresszivitással. A történelmi regény nemzetközi hírnevű mestere, Mika Waltari
(1908-1979) szintén az egyetemesség célkitűzéseivel alkotott. Mély humanizmusról tanús-
kodó, hatalmas freskószerű történelmi regénye, a Szinuhe, az ókori Egyiptom nagy harcainak
ürügyén ad hű képet a 2. világháború borzalmaitól szkeptikussá vált modern ember életérzé-
seiről: az emberi társadalmak változnak, de az ember maga - sajnos - sohasem.

A legutóbbi évtizedekben olyan, népi származású prózaírók jelentkeztek, akik rendkívüli
szuggesztivitással, nagy művészi erővel felruházott műveikben visszatérnek az egyszerű pa-
raszt és munkásosztály problémái hoz, kiutat keresnek objektív és lelki válságokból, de nem
kötelezik el magukat egyetlen ideológia mellett sem a társadalmi változásélt vivott harcban.
Közöttük T. Pekkanen (1902-1957) és P. Haanpaa (1905-1955) főleg elbeszélései, L. Viita
(1916-1965), és Y. Linna (1920-1992) regényei révén szerzett megérdemelt írói hírnevet. A
változatos és szabad formák, a gondolati elemek túlsúlyra jutása, a nagyfokú társadalmi, po-
litikai érdeklődés jellemzi a legújabb költőket, s a számos névből hadd említsük meg Aila
Meriluoto (1924), T. Anhava (1927), P. Haavikko (1931) és P. Saarikoski (1937-1983), a
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próza terén V. Meri (1928) és A. Hyry (1931) nevét. Az előbbi a háború groteszkségét és a
társadalom perifériáján élő emberek szánalmas, tragikomikus sorsát, az utóbbi pedig a gyer-
mekkor emlékeit, ezek motivációs szerepét boncolgatja a francia "új regény" stílusában, szá-
raz, szinte mesterkélten egyszerű és cselekményszegény történeteiben. Az 1960-as évek vé-
gén jelentkező baloldali orientációjú, radikális fiatal költők és prózaírók sokhangú seregéből
kiemelkedett 1. Peltonen (1941-1998), akinek nagy nyelvi leleményességről tanúskodó ver-
sei, a fantázia és a valóság határterületén mozgó elbeszélései, regényei és drámái az elavult
társadalmi struktúrák, az anakronisztikus és önmagunknak ártó megrögzöttségek megszün-
tetését követelték.

Finn irodalmi formák

A finn nyelv a finnugor nyelvcsalád balti finn ágához tartozik. Gazdag magánhangzórendsze-
réhez képest (8 rövid, ill. 8 hosszú magánhangzó, valamint 16 kettőshangzó) a mássalhang-
zók száma csekély (14), következésképpen egyike a legzeneibb európai nyelveknek, a ma-
gánhangzók-mássalhangzók aránya 51 :49. A hangzók rövid-hosszú ellentétezése lexikális
(ehto 'feltétel', ehtoo 'est') és grammatikai (kala, 'hal', kalaa, 'halat') megkülönböztetést tesz
lehetövé. Magánhangzó-harmóniás agglutináló nyelv, amelyben a toldalékok többsége két-
alakú (talossa, 'házban', metsdssa, 'erdőben'). A szó valamennyi tagja világos, határozott
artikulációjú, az erőteljes főhangsúly mindig az első szótagra esik. A szavak élén magán-
hangzó, ill. egy mássalhangzó áll. A finn nyelv fonetikai és strukturális adottságai következ-
tében - akárcsak a magyar - egyaránt alkalmas hangsúlyos és időmértékes verselésre, de e
két verselési mód nem különül el élesen egymástól. Ez a kétarcúság a magyar verstani iro-
dalomból is ismert viták előidézője lett. A kalevalai sorfajtában egyes kutatók tiszta időmér-
tékes lüktetést éreznek trochaikus nyolcasokkal:

-u -u -u -u
mie-le -111 ml -nun te -ke-vi
ai-vo -ni a -jat-te -le-vi
lah-te -a-ni lau-la -ma-han
saa-a -ni sa -ne-le -rna-han

Mások hangsúlyos ritmusúnak hallják e sorokat, kétütemű nyolcasnak, de nem merev né-
gyes-négyes osztásúnak, hanem a szótagokat az adott kereten belül szabadon csoportosító-
nak:

Ix x x x x
mie-le-ni mi-nun
Ix x x
ai-vo-ni
Ix x x x
lah-te-a-n i
Ix x x
saa-a-ni

xxx
te-ke-vi
Ix x x x x
a-jat-te-le-vi
Ix x x x
lau-la-ma-han
Ix x x x x
sa-ne-le-ma-han
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azaz 5+3, 3+5, 4+4, 3+5 tagolásúnak. Vikár Béla is inkább ez utóbbi felfogás jegyében for-
dított, de szövegében határozottabban érvényesítette a kötöttebb magyar ősi nyolcas ritrni-
káját. A monotonságot időnként aprózással enyhítette:

Mostan kedvem kerekedik
Elmém azon töprenkedik,
Hogy ím dalra kéne kelni
Ideje volna énekelni

Valószínű azonban, hogy Papp István járt legközelebb az igazsághoz, mikor a kantelével
kísért runókról deklamáló, éneklő, sorismétlő előadásmódjuk tekintetbevételével megálla-
pítja: "A Kalevala-vers ritmusa az érzelmi indítású hanglejtés hullámzatosságán alapszik. A
monotonságig egyenletes és kötött ritmus és a kötöttség alól való felszabadulás ellentéte, az
értelmi beszéddinamika és a zenei versritmus disszonanciája fontos tényező a finn ritmus
sajátos hangulatvilágának megteremtésében. Röviden: a Kalevala-vers ritmusának alapja a
hullámzatcs hanglejtés egyhangúsága és a disszonancia élénkitő feszültsége."

A tisztán hangsúlyos verselés a finn műköltészeti lírában is ritka, valamivel gyakrabban
folyamodnak a költők a klasszikus verseléshez. Nem széles körű a görög-római sorfajrák és
strófaszerkezetek alkalmazása sem, dominálnak viszont a nyugat-európai kötött, utóbb pedig
egyre inkább a kötetlen műformák. Mellettük a hagyományos ritmusfajta is él, miként ezt a
klasszikus finn költők (A. Kivi, E. Leino) és a modem lírikusok (E. Sinervo, H. Juvonen)
kalevalai ihletésű versei igazolják.

A finn líra egyik feltűnő zenei jellegzetessége az erős alliterálás, amely nemcsak a nyelv
fonetikájaból következő kényszerítő szükségesség (a lehetséges szókezdő hangok száma:
18), hanem esetleg ősi finnugor költészeti örökség továbbélése és rendszerré teljesedése. A
valóságos alliterációbokrok mellett a rímek (főként ragrímek) jelentősége - különösképpen a
folklórban - másodlagos, kialakulásukat részben a nyelv agglutináló jellege, részben a finn
népi verselés szintén ősinek tartható, igen feltűnő sajátossága, az azonos toldalékok sorát
eredményező ismétléses, gondolatritmusos szerkesztésmód magyarázza.

A Kalevalában koncentrálódó finn folklór formai sajátosságai, a tónus, a modor és a
szemléletmód hatást gyakorolt a magyar irodalomra is, elsősorban Arany János, József Attila
és Juhász Ferenc költészetére.

Az irodalmi műfajok összességükben csupán a 19. században jelentkeztek a finneknél,
amikor a nemzetté válás folyamata befejeződött, s a polgári társadalom igényeinek megfele-
lően a műirodalom európai színvonalra emelkedett. A finn népköltészet fö műfajai - a kale-
valai versrnértékű epika és líra, valamint a ceremoniális költészet (lakodalmi versek, sirató-
versek stb.) - még a pogány korban s a középkor előtt kialakultak. A 12. századtól a 16. szá-
zadig a feudalizmus és az egyház szövetségét a latin nyelv uralma jelképezte. Ekkor születtek
a legendadalok, és a germán-skandináv balladák mintájára néhány ballada. A középkorból
igen kevés irodalmi emlék maradt ránk. Jelentős fordulatot hozott a finn reformáció kora
(1540-1640), amikor a finn az istentisztelet nyelvévé vált. A zsoltárfordítások az önálló vi-
lági verselés megindulását segítették elő, egyben pedig a finn nyelv irodalmi normáit erősí-
tették. A 18. században lassan tovább fejlődött a líra, bár a svéd uralom átmeneti erősödése
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miatt a finn nyelv némileg háttérbe szorult. A 19. század elején a több évszázados svéd ura-
lom megszűnte után először a líra indul rohamos fejlődésnek, majd miután a hazafias és egy-
ben népi fogantatású társadalmi-politikai megújulási mozgalom a polgárosodást is lehetővé
teszi, a század második felében megjelent a regény és az elbeszélés, a század vége felé pedig
a társadalmi dráma is. A 20. században a dráma kissé háttérbe szorult, viszont mind a líra,
mind a próza világirodalmi magaslatokra jutott.

Korunkban a finn irodalom műfajilag meglehetősen gazdag képet mutat. A történelmi és
társadalmi regény, a lélekelemző novella, a gondolati költészet filozofáló, világképet szinte-
tizáló vagy éppen analizáló alkotásai a legjelentősebbek.

(Gombár Endre)
(1975)
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Az észt irodalom

Észt nyelvü irodalom, minthogy az észtek a 13. század elejétől idegen hódítók alávetettségé-
ben éltek, századokon keresztül csak a nép ajkán, a népköltészetben bontakozhatott ki. Az
írásbeliség kialakulása sokáig váratott magára. Bár észt szórványemlékek előfordultak már
Lett Henrik 13. századi krónikájában, az észt írásbeliség tekintetében csak a reformáció ho-
zott lényeges változást. Az első észt nyelvű lutheránus könyvek 1525-ben láttak napvilágot,
majd egy évtized múltán Luther Kátéja és a Biblia egyes részletei jelentek meg észtül. A
kulturális fejlődést 1558-tól a többévtizedes livóniai háború gátolta meg, melynek eredmé-
nyeképp a 17. század elejére Észtország nagy része fokozatosan svéd fennhatóság alá került.
E század harmineas éveitől kezdve a békés fejlődés és kulturális fellendülés évtizedei követ-
keztek. Gimnázium és könyvnyomda létesítése Tallinnban, a tartui egyetem alapítása (1632)
az első ismert észt vers, Kasu Hans Siralmas éneke jelzi ezt. A Nagy északi háborút lezáró
uusikaupunki békével (1721) Észtország cári uralom alá került. 1739-ben megjelent a teljes
észt Biblia, amely a két nagy, egymástól lényegesen eltérő nyelvjárásnak, a tartuinak és a
tallinninak a harcát az utóbbi javára döntötte el. Az irodalmi nyelv fej lődését az esztofilek
tevékenysége mozdította elő a 19. század elején, a század második évtizedében végrehajtott
jobbágyfelszabadítás pedig megteremtette az észt értelmiség kialakulásának társadalmi fel-
tételeit. Az 1802-től ismét működő tartui egyetem és Tartu városa az észt nép szellemi köz-
pontja. ltt lépett fel a nemzeti irodalom megteremtésének igényével az első igazán jelentős
észt költö, a fiatalon elhunyt K. J. Peterson (1801-1822). A tartui egyetem neveltje volt F. R.
Faehlmann (1798-1850) is, aki a népköltészet gyűjtésével külföldön is felkeltette az érdek-
lődést az észt nép iránt. Faehlmann nevéhez fűződik a történelemmel, irodalommal és nép-
költészettel foglalkozó Észt Tudós Társaság megalapítása is. Elgondolását, hogy a nép ajkán
élő hősi énekekből egy egységes népeposzt lehet alkotni, halála után barátja, F. R.
Kreutzwald valósította meg. Az 1857 és 1861 között megjelent Kalevipoeg mind irodalmi
alkotásként, mind a nemzeti érzés serkentőjeként rendkívül jelentős. A megjelenésével kez-
dődő, mintegy három évtizedes korszakot a "nemzeti ébredés korának" nevezik. A politiká-
ban a nemzeti öntudatosodás, az irodalomban a romantika jellemzi ezt az időszakot. J. V.
Jannsen (1819-1890) lapja, az Eesti Postimees [Észt postás] széles tömegeket befolyásoló
lappá vált. 1870-ben Tartuban észt színházat alapítottak, s I872-ben hivatalosan is megala-
kult az Észt Írók Társasága. Két irányzatra oszlott: a konzervatívabb, J. Hurt (1839-1906)
vezette csoport a Társaság tevékenységét csak kulturális célok szelgálatára korlátozta, a ra-
dikálisabb rész, C. R. Jakobsormal az élen, politikai és társadalmi szervezetté akarta szélesí-
teni. Ez utóbbi csak részben realizálódhatott, a Társaság kulturális tevékenysége azonban az
irodalmi nyelv fejlesztése, a népköltészet gyüjtésének tekintetében számottevő volt. A Társa-
ság népművelői, könyvkiadói tevékenysége hozzájárult az észt nép szellemi színvonalának és
nemzeti öntudatának fejlődéséhez. A cári kormányzat 1893-ban betiltotta. A korszak legne-
vesebb, világirodalmi mértékkel mérve is számottevő lírikusa Jannsen lánya, Lydia Koidula
(1843-1886), aki főként a hazafias költészetben alkotott maradandót. A század nyolcvanas
éveivel kezdődő oroszosító törekvéseknek az irodalomban az "ébredés korának" örökségébe
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kapaszkodó későromantika a tükrözője. A korszak legjelentősebb képviselői a prózában E.
Bornhöhe (1862-1923), a lírában K. E. Sööt (1862-1950), J. Tamm (1861-1907) és Anna
Haava (1864-1957), akinek a munkássága már a modern észt lírába is beletartozik. A stílus-
váltást a századforduló hozta meg: E. Vilde (1865-1933), az első külföldön is ismert re-
gényíró és E. Sárgava (1868-1957) a kritikai realizmust képviselte. A. Kitzberg (1855-
1927), az észt dráma megalapítója szintén a realistákhoz sorolható. A századforduló legte-
hetségesebb költője 1. Liiv (1864-1913), aki a realizmus és impresszionizmus határán moz-
gó munkásságával sajátos színfolt a korabeli észt irodalomban. A modern észt líra a 20. sz.
elején G. Suits (1883-1956) fellépésével vette kezdetét. Suits volt a szervezője és eszmei
irányítója az Ifjú-Észtország irodalmi mozgalomnak is, amely az 1905-ös és 1917-es forra-
dalmak között jelentős kultúrtörténeti szerepet töltött be. Az Ifjú-Észtország prózaírói közül
F. Tuglas (1886-1971) impresszionista-szimbolista színezetű munkássága volt nagy hatással
az észt prózai stílus további fejlődésére. Az 1917-es forradalmat követő évek jellemző iro-
dalmi jelensége a Siuru-mozgalomban tömörült költők és irók avantgardista útkeresése. Az
Észt Köztársaság megalakulása után az irodalomban ismét a realizmus vált uralkodóvá. Eu-
rópai hírű képviselője A. H. Tammsaare (1878-1940). Rajta kívül a polgári köztársaság ve-
zető prózaírói E. Vilde, F. Tuglas, M. Metsanurk (1879-1957), A. Kivikas (1898-1978) és·
A. Jakobson (1904-1963). A lírában Marie Under (1883-1980), G. Suits, H. Visnapuu
(1890-1951), valamint J. Barbarus (1890-1946) és J. Semper (1892-1970) munkássága
kiemelkedő. Az utóbbiak közül többen komoly szerepet vállaltak Szovjet-Észtország irodal-
mának szervezésében is. A szovjet észt irodalom gerincét azok a fiatalabb szerzők alkották,
akiknek a pályakezdése a szovjethatalom kezdetével esett egybe. Ezek legjelentősebb képvi-
selői: J. Smuul (1922-1971) és Debora Vaarandi (1916). A hatvanas évek kezdetén mind a
lírában, mind a prózában új, tehetséges nemzedék jelentkezett, melynek sorából legismertebb
P. E. Rummo (1942), M. Traat (1936), E. Vetemaa (1936) és A. Valton (1935). Ök már az
1991-től független Észt Köztársaság klasszikusai.

Észt irodalmi formák

Az észt nyelv a finnugor nyelvcsalád finnségi (balti finn) csoportjába tartozik. Verstani
szempontból fontos fonetikai sajátossága, hogyaszóhangsúly állandó helyen, a szó első
szótagján van, miként a magyarban. Az észt verstanszerzők szerint a hangsúly is szerepet
játszik az észt verselésben (ez a magyar verstani vitákból is ismeretes [tago ló vers] problé-
ma). Az észtben a - magyarral szemben - az időmértékes verselést tekintik az ősibb formá-
nak. Sajátossága azonban ennek a szótaghosszúságok relativitása: az észtben ugyanis egy-
egy hangnak nem két, hanem három tartam be Ii változata van, melyek mindegyikének
jelentésmegkülönböztető vagy mondattani szerepe van. A rövid hangzó tartama 5-10, a
hosszúé 20-25 és az igen hosszúé 30-35 századmásodpercig terjedhet. A rövid és hosszú
szótagok verssoron belüli, egymáshoz viszonyított időtattama is az időmérték elemévé vál-
hat, azaz a közepes hosszúságú szótagok a rövid és a hosszú szótag szerepét egyaránt betölt-
hetik. A legeredetibb észt népköltészeti formának, a rímtelen, erősen alliteráló regiversnek az
időtartam váltakozása adja az alapritmusát, ritmusalkotásában azonban másodlagosan a
hangsúly is szerepet kap. A regivers az észt népköltészet uralkodó formája egészen a 18.
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század végéig, ettől kezdve csaknem teljesen kiszorul a népköltészetből, és helyét az ún. új
vagy sorvégi rímes népdal veszi át. Ennek, miként elnevezése is utal rá, legfőbb újítása, hogy
meghonosítja a nép költészetben, majd ezáltal az ekkor kialakuló észt egyéni lírában is a sor-
végi rím et, valamint a versek strófákra tagolását. E versforma az észt teoretikusok szerint
hangsúlyos (a feltételezett magyar hangsúlyos verselés típusának megfelelően). Az új népdal
egyeduralomra jutásával az eddig fontos alliteráció jelentősége csökkent, de alkalmazása
mindmáig gyakori.

Jelentős eltérés van a regiverses és a sorvégi rímes népköltészet tematikájában is. Az
előbbinél szembetűnő a lírai dalok óriási túlsúlya, sőt a kevés, epikus versben is háttérbe
szorulnak az epikai elemek, az események lírai előadásmódja a jellemző. Mind a lírai, mind
az epikus alkotások középpontjában a nők állnak, az ő érzéseiket, életüknek fontosabb epi-
zódjait szólaltatják meg a regiverses népdalok és epikus énekek. A sorvégi rímes népkölté-
szet témái aktuálisabbak, jobban a korhoz kötöttek. Bennük jut először kifejezésre a mostoha
társadalmi viszonyok elleni tiltakozás. A prózai népköltészeti alkotások közül a hatalmas
mennyiségű, sok nemzetközi motívumot tartalmazó népmesekincs mellett a 18-19. század-
ban lejegyzett történeti mondák érdemelnek említést, amelyek gyakran archaikus, mitologi-
kus elemeket tartalmaznak, 13. század előtti történeti állapotokat tükröznek. A hivatásos
irodalom - néhány korábbi próbálkozástóI eltekintve - a 19. század elejétől fej lődik erőtel-
jesebben, vezető műfaja napjainkig a líra, formái az Európában általában elterjedt formák.

(FehérváriCJyőző)
(1972)
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A karjalai irodalom

A finnugor nyelvcsaládon belül a balti finnek csoportjába tartozó karjalaiak (oroszul karé-
lok) 1970-ben mintegy másfélszázezren vallották magukat karjalai nemzetiségűnek. A több
nyelvjárásra tagolódó, s a finnhez általában igen közel álló karj alait viszont már csak alig
százezren mondották anyanyelvüknek. Általánosnak tekinthető a kétnyelvűség (a karjalai
mellett az orosz).

A balti finn népek között a karjalaiaké a leggazdagabb folklór, aKalevala runóinak több-
ségét Karjalában jegyezték le. Sok ezer dalt tudó népénekeseik közül Arhippa Perttunen és
Larin Paraske neve vált világszerte ismertté. A karjalai népköltészet rétegeiben egyaránt ta-
lálhatók archaikus elemek (verses hösepika), újabb képződmények (szokások és ünnepek
költészete), sőt a legújabb idők eseményeit, nagy egyéniségeit megéneklő alkotások is.

A karjalai nyelv első írásos emléke egy 13. századból származó, nyírkéregre írt, cirill
betűs négysoros vers. Később megszaporodnak az írásos nyomok, de nem vezetnek önálló
írásbeliség kialakulásához. 1938-ban megpróbálták ugyan a karjalai nyelvet Karjala hivata-
los nyelvévé tenni, Karé/ia címen lapot adtak ki, sőt iskolai tankönyveket is írtak e nyelven.
A kísérlet végül is balul ütött ki, a nyelvjárásilag tagolt nagy kiterjedésű területen nem Iehe-
tett egyik napról a másikra közérthetővé és közhasználatúvá tenni a mesterségesen kialakított
karjalaí-finn irodalmi nyelvet. 1940-től visszatértek a korábban elfogadott és használt iro-
dalmi finnhez, amelyet ettől kezdve a karjalai-finn irodalom hivatalos nyelvének tekintettek.
Ily módon a tulajdonképpeni karjalai írásbeliség nélküli nyelv maradt. Karjalai-finn iroda-
lomról csak az 1920-as évektől lehet beszélni. Megalapítói Finnországból emigrált értelmi-
ségiek, újságírók és írók, valamint néhány tanult helybeli fiatal. Állandó utánpótlást jelentet-
tek még a harmineas években is a Finnországból menekülő baloldaliak, de nőtt az egyre ta-
nultabb s egyre öntudatosabb született karjalaiak csoportja is. A karjalai-finn irodalom há-
rom forrása és ihletője a finn irodalom, a karjalai folklór és az orosz irodalom. Az írótársa-
dalom összetettsége, műveltségi és felfogásbeli differenciáltsága miatt Karjala irodalma csak
igen lassan fejlődhetett önálló, egyéni arculatú egységes irodalommá. Hosszú időn át temati-
kai, stílusbeli rétegezettség jellemezte, egyetlen közös eleme a baloldaliság, ill. az ún. szoci-
alista elkötelezettség volt. A karjalai-finn irodalom jelentősebb alkotói S. Mákela (1870-
1937); J. Virtanen (1889-1939); O. Johansson (1892-1939); N. Jaakkola (1905-1967); A.
Timonen (1915-1990); J. Rugojev (1918-1993); N. Laine (1920-1984); T. Summanen
(1931-1988). A karjalaí-finn irodalom orgánuma az 1940-től megjelenő tízezres példány-
számú, kitűnően szerkesztett Punalippu ('Vörös lobogó', 1990 után: Carelia).

(Domokos Péter)
(1979)
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A vepsze irodalom

A 19. század végén csupán félszázezres nagyságrendü, a keleti és nyugati finnugor népek és
nyelvek között történeti és kulturális kapcsolatokat is őrző balti finn nép sokszínű hagyomá-
nyai iránt a szakma részéről a múltban és újabban is érthetetlenül csekély figyelem mutatko-
zott. Népköltészetük gyüjtői elsősorban finn és észt nyelvészek voltak, nekik fontosabb volt
a pontos lejegyzés, mint a folklór mélyrétegeinek felderítése. A finnségi népek mindegyikére
jellemző a gazdag lírával (az e nyelvek hangkészletéből, szótagalkotásának módjából követ-
kező alliteráció-bokrokkal), az elevenen élő kis müfajokkal (közmondások, találós kérdések,
ráolvasások) szemben nem különösebben eredeti és csekély számú mese és mondakincsük.

A vepsze írásbeliség múltja is meglepően kopár, adatokban szegény. Csupán az 1930-as
években volt észlelhető mozgás e téren, amikor a szovjet rendszer 57 nemzetiségi iskolát
nyitott a vepsze tanulók részére, tanítókat képzett soraikból, s több, anyanyelvükön készült
tankönyvet is kiadatott - ismert nyelvtudósok (pl. D. Bubrih) közremüködésével. Csupán
ekkor vált láthatóvá valamelyest a tényleges vepsze írásbeliség kibontakozása, némely lehe-
tősége a nemzeti irodalom megteremtésének. 1938-ban azonban a hatóságok egyik napról a
másikra drasztikus módon véget vetettek e rövid életű .Jcísérletnek''. A rohamosan csökkenő,
nyelvét és identitását felejtő közösségről csupán egy-két nyelvész, néprajzos adott életjelet
az 1950-es évek második felétől. A 20. sz. utolsó évtizedében pedig a "peresztrojka" és a
"glasznoszty" - szinte az utolsó pillanatban - egyfajta nemzeti ébredést indított el a vepsze
falvakban: dalokban, táncokban, népviselettel "támasztják fel" a múltat. "Nemzeti politiku-
suk", szociológusuk, történészük is akadt A. Petuhov személyében, sőt lett költöjük is, V.
Jersov, aki a Petrozavodszkban megjelenő Carelia (korábban: Punalippu) c. finn nyelvü fo-
lyóiratban anyanyel vén publikálta tucatnyi versét. Van tehát remény a vepsze műveltség re-
neszánszára, de irodalmuk és irodalmi formáik teljes feltárása, megbízható megismerése ér-
dekében mindenekelőtt egy teljességre törekvő bibliográfia összeállítása volna a legnagyobb
feladat.

(Domokos Péter)
(1994)
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Az izsór irodalom

A finnugor nyelvcsaládhoz tartozó, közelebbről a balti finn ek körébe sorolt, ma mintegy ezer
főt számláló izsór nép irodalma és irodalmi formái. A Finn öböl partvidékén elterülő Inger-
manlandban élő izsóroknak alig negyven százaléka beszéli anyanyelvét, amely a viszonylag
kevéssé vizsgált nyelvek közé tartozik. Nyelvük is, hagyományaik is a karjalaiakéval és a
finnekével mutat közeli rokonságot. Az izsór népköltészet legkedveltebb műfaja a lakodalmi
dal (kiad. V. Salrninen, 1917). A dalok formai sajátosságaikat tekintve megegyeznek a Kale-
vala runóival. Noha a harmineas években kísérlet történt latin betűs izsór írásbeliség kiala-
kítására s ennek eredményeképpen néhány iskolai tankönyvet is összeállítottak nyelvükön, az
izsórt ma az írásbeliség nélküli nyelvekhez sorolják.

(Domokos Péter)
(1977)

A lív irodalom

A finnugor nyelvcsaládhoz tartozó, közelebbről a balti finnek körébe sorolt, ma mintegy
háromszáz főt számláló s már kétnyelvű (anyanyelve mellett a lettet beszélő) lív nép finne-
kével és észtekével közös eredetű hagyományaiban sok az archaikus elem. Írásbeliségükről
csak a 19. századtól beszélhetünk. Az októberi forradalomig mindössze nyolc könyv jelent
meg nyelvükön, köztük evangéliumfordítás és olvasókönyvek. 1920-tól szám os lív nyelvű
kiadvány látott napvilágot. Livli címen újságjuk is volt, 1939-ben azonban megtört a fejlő-
dés, ma írásbeliség nélküli népnek számítanak. Népköltészetük legjellemzőbb műfaja a kale-
valai versmértékű lírai dal, figyelmet érdem lők meséik, mondáik, hiedelmeik. Csekély iro-
dalmuk fordításokkal indult, K. Stalte és U. Kaphberh néhány vallásos és hazafias költemé-
nyében tetőzött a húszas években, majd el is halt. 1990 után azonban meglepő és örvendetes
"szellemi mozgolódás" kezdődött kis közösségeikben.

(Domokos Péter)

(1982)
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A vót irodalom

A finnugor (uráli) nyelvcsaládhoz tartozó, közelebbröl a balti finnek körébe sorolt, a 20.
század utolsó évtizedében már kihaltnak vélt apró kis közösséget, a vótokat a tudósok évti-
zedek óta "temetik", mindazonáltal még az 1990-es években is váratlanul meg-megszólaltak
anyanyelvükön idős személyek, főként asszonyok. Az észthez igen közelálló, de más finnségi
nyelvektől is befolyásolt vót nyelv beszélői valaha a krónikák által is számon tartott népként
önálló anyagi és szellemi kultúrát fejlesztettek ki. Folklórjuk főként dalokban és kis műfa-
jokban testesült meg. A történeti viszonyok következtében (többszörös és igen erős idegen
kultúrák gyűrűjében, illetve hatása alatt) műveltségüket nem tudták magasabb szintre emelni;
erre a fejlődésre igény sem mutatkozott, megindítására vállalkozó is kevés akadt. Mindazon-
által mégis kikerült közülük írástudó (pl. D. Tsvetkov, 1890-1930), aki megkísérelte írásba
foglalni anyanyelvét (szótár, nyelvtan formájában), s terveket szőtt a vót irodalom rnegte-
remtésére.

A kihalás szélére sodródott nép és nyelv legkiválóbb kutatói a 19. századtól napjainkig
észt és finn tudósok voltak. Soraikból messze kimagaslott P. Ariste tartui professzor, aki több
mint hat évtizeden át gyűjtötte és publikálta hagyományaikat, nyelvi megnyilatkozásaikat, s
főként az ő érdeméből gazdag tartalmú kötetekből tanulmányozhatja az utókor a vót művelt-
ség teljes problémakörét.

(Domokos Péter)
(1994)
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A finnugor nyelvcsaládhoz tartozó lappok Norvégia, Svédország, Finnország és a Kola-
félsziget északi peremvidékén élnek. Nyolc nagyobb nyelvjárásuk három csoportba osztható:
nyugati (vagy északi) dialektusok a ruijai, lulei és pitei lapp; déli dialektusok az umei és a
tulajdonképpeni déli lapp; keleti dialektusok az inari, akoltta és a kolai. Az egyes távolibb
nyelvjárások beszélöi nem értik meg egymást.

A lappok a 14. század közepe és a 18. század vége között kerültek be a környezö államok
és egyházak szervezetébe. A lapp népköltészetet e fordulóponttól ismerjük, a feljegyzések
zöme az utóbbi évszázadból való. A prózaműfajok közül a lapp mitológiának is töredéke it
őrzö, gyakorta borzalmas hiedelemmondák (köztük asztallo és a no ita-történetek), néhány
történeti monda (például a csúd-történetek), észak-európai jellegű állatmesék, a szomszé-
doktói átvett bonyolultabb mesék, kevés találós kérdés és vagy ezer szólás a nevezetesebbek.
A verses műfajok közül az eredeti hösepika ismeretlen, van azonban nyoma a medveénekek-
nek, s akad néhány balladaátvétel. Nagyon kevés a strofikus lírai dal, annál gazdagabb a
juoigosz hagyománya.

Az első nyomtatott lapp könyv N. A. Rhen (1580-1628) evangélikus lelkész pitei lapp
ábécéskönyve és templomi énekeskönyve 16l9-böl. A legrégibb kísérlet irodalmi nyelv
megteremtésére Fjellström Újtestamentum-fordítása (1755). Az általa két dialektusból kiala-
kított déli lapp régibb irodalmi nyelvet a múlt század közepén kiszorította a L. L. Laestadius
használta lulei lapp irodalmi nyelv, amely ma is hivatalos Svédországban, abban a formában,
ahogy századunk elején Wiklund kodifikálta. A norvég-Iapp (ruijai lapp) irodalmi nyelv első
rendszerezése Leem nevéhez fűződik. Nagy szótárának ezt a változatát a múlt század közepe
óta, Stockfleth új ábécéje szerint használják. A legkorábbi finn-Iapp nyelvű könyv I 825-ben
jelent meg, de a finnországi lappok közül 1934 óta csak az inari-Iappoknak van külön iro-
dalmi nyelvük. A legrégibb orosz-Iapp könyv, egy szentírásfordítás, I879-ben jelent meg.
1933-ban készült el az elsö modern kolai lapp ábécé, de kolai lapp irodalmi nyelvröl ma
mégsem beszélhetünk. 1957-ben norvég és svéd dialektusok számára új déli lapp irodalmi
nyelvet alakítottak ki. Az összes dialektust, vagy akár a már meglevö irodalmi nyelveket
egyesítő, egységes lapp irodalmi nyelv megteremtése lehetetlennek látszik.

A lappoknak szánt írások legelőbb egyházi célzatúak, majd rendeletek, és a mindennapi
érintkezés megkönnyítését szolgáló müvek. Csak századunkban kezdődik el a lapp szépiro-
dalom. A legelső lapp nyelvű újság, a norvégiai Muittalaegje (1873-1875), ezt hosszabb
szünet után követte a Nuorttanaste (1898-), majd több, rövidebb életű újság, hetilap, folyó-
irat. A svédországi lappok legnevezetesebb újságja a Samefolkets Egen Tidning (1904-,
1961-töl Samefolket). A finn-Iappok vezető újságja a Sabmelas (1934-), a norvég-Iappoké a
Ságat (1956-). A lapp irodalmi tevékenység első korszakában az északra kerülö és hamar
lokálpatriótává váló evangélikus lelkészek (például Fjellner, Fjellström, Fellmann) vagy uta-
zók - a legkorábbi közülük a nagy botanikus, az ifjú Linné (1732), a legismertebbek M.
Consett (1789), J. Acerbi (1798-1799), A. F. Skiöldebrand (1801-1802) és A. de Capel
Brooke (1820) - műveiben olvasunk leírást a lappok életmódjáról, nemegyszer a lappok
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népköltészetének részleteivel együtt. A lappokkal foglalkozó tudósok előbb elsősorban a
hagyományos élet és a megrögzött pogány hiedelmek után érdeklődtek (mint pl. Schefferus,
Friis, Düben), míg a szakavatott nyelvészek (pl. Castrén, Donner, T. 1. Itkonen, Launis,
Qvigstad, Nielsen, Lagercrantz, Manker, Collinder, E. Itkonen, Bergsland, Ruong és mások)
gazdag népköltési anyagot is összegyűjtöttek. A majdani lapp írók kezdetben az ő jó adat-
közlőik voltak, lassan önállósodtak, és a fiatal lapp irodalom műfajai mindmáig is elsősorban
a közvetlen élményekből táplálkozó, elsőszemélyes elbeszélések, mindennapi történetek és
önéletírások, valamint túlnyomórészt leíró, reflexív jellegű lírai versek. Az írók rendszerint a
norvég-lapp irodalmi nyelvet, vagy annak egyéni változatait használták. Csoportosulások,
mozgalmak, irányzatok eddig nem alakultak ki közöttük. A nevezetesebb írók (Guttorm, Jalvi,
Larsen, Pirak, Saba, Skum, Tomasson, Turi) életműve egy csakugyan önálló lapp irodalom
kezdetét jelentette. A hetvenes években merült fel a négy országban szétszórt lapp értelmiség
tevékenysége összehangolásának, és a világirodalom nevezetes alkotásai rendszeres lefordí-
tásának a szükségessége. Ennek vezető képviselői a finnországi S. Aikio és N.-A. Valkeapaa.

Az idegenek számára eleven egzotikum a lapp művészet. Ez Saba, Skum és Turi fordítá-
sokban is hozzáférhető művei széles körü európai hatásának a titka. A népköltészet gyöngyei
a közeli északi írókon kívül Herder és Goethe egyes műveire is hatottak. A modern skandi-
náv írók közül a norvég Schoyen, a norvég-Iapp Aikio, a svéd Berg és Rosendahi foglalkoz-
tak közvetlenüllapp témákkal.

Lapp irodalmiformák

Az önálló lapp irodalmi formák zömmel a lapp népköltészet megfelelő formáiból keletkez-
tek, a külföldi (elsősorban finn és skandináv) irodalmi példaképek kevésbé hatottak. Maga a
lapp nyelv finnugor, ragozó jellegű, a szóhangsúly az első szótagra esik. A legeredetibb lapp
verses forma, ajuoigosz általában kötetlen, rögtönzött ritmusú, a dallam- és a legfeljebb va-
lamelyes tagolódást mutató (ezt az alliterációk is jelzik) szövegritmus elválaszthatatlan egy-
mástól. E forma ma még pontosan nem ismert történeti fejlődése, az egyes szabályozottabb
változatok rendszerré válása során az egyes sorokban négyütemű lüktetés érvényesül, és ezt
követi az értelmetlen, csak dallam kísérő sortoldalék. Például:

Xx
pjekka

(vihar

Xx
vejkke

lesz itt

Xx
kolma

Xx
vekko

II x
te

xx
ló-ló

lall-Iall

x
ló

x
ló

három hétig hej lall lall)

A múlt század közepén Fjellner az ilyen szabályosabb sorokat és a négyütemű trocheusnak
tartott Kalevala-sort alapul véve, ezekhez hasonló ritmusban írta hosszabb epikus énekeit.
Például A. Fjellner: Paiven Parne CA Nap Fia', Bán A. ford.) :

Xxx
Sarakkamm

Xx
Suöpis

Xx
sari
Xx

súonait

X x x
ahöastam

Xx
faggai

Xx
famuit
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(Szarakka szült az apámtói,
Izmot, erőt adott nékem)

A mai lapp műköltészet is általában ezt a kvalitatív metrum ú sort alkalmazza, amely azonban
kvantitatívnak, trocheikus tetrametemek is érezhető. Például 1. Saba: Same-sogá lawlá ('A
lapp nép himnusza'):

Gukken davven Dawgai vuolde

sábma suolgái Same- aednám

(Távol fényes Észak alatt
Terül messze Lappföld- hazánk)

A lapp műköltészet kezdetben nem ismerte a strofikus formákat. Fjellner idézett verse sza-
bálytalan hosszúságú sor-tömbökból áll. Saba versében 5 azonos felépítésű versszak talál-
ható, a strófaképlet egyszerű: nyolc nyolc szótagos sort egy katalektikus hetes követ. A sza-
bályosabb strofikus (és általában a rímes-strofikus) formák ritkábbak, rendszerint nem min-
den szabálytalanság nélküliek. Például A. Guttorm: Skabmá-iggjá (Téli éjszaka'):

Murko skabmá- coma id goköa,

vumiin jóttál ija saewdnjád.

Rine vuolde soalge saelge

Orruk jáská luondo jienák,

(Dombot télnek ködje fed be,
Erdő mélybe sötét merül.
Nyírfa hónak terhe alatt
Minden mozgás elcsen- desül.

öieköa.

reszket.

A strofikus versekben a hagyományos alliteráció mellett megjelenik a rím (és az ezt helyette-
sítő) asszonánc is. Bonyolultabb felépítésü, tisztán kvantitatív metrikájú strofikus versekkel
most kísérleteznek fiatal lapp műfordítók és költők. A lapp egyházi éneklés formájában a
szomszéd népekét igyekszik követni.

(Voigt Vilmos)
(1982)
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A mordvin irodalom

A mordvin írásbeliség szótárakban, nyelvtanokban a 18. században született meg, létét ké-
sőbb ábécéskönyvekben, tankönyvekben, felvilágosító célzatú röpiratokban és vallásos tár-
gyú kiadványokban folytatta. A mord vin irodalom - az orosz nyelv köntösében - a 20. szá-
zad elején lép napvilágra, 1911 tekinthető a keletkezés évének, amikor a mordvin irodalom
megteremtője (s egyben a mordvin művelődéstörténet egyik legkiemelkedőbb alakja), Z.
Dorofejev közzétette Pesznyi i dumi narodnovo ucsityelja ('Egy néptanító dalai és gondola-
tai') c. verseskötetét. Az orosz nyelv mind a mai napig második anyanyelv a mordvin iroda-
lomban, több kiemelkedő szerző is (A. Dorogojcsenko, A. Zavalisin, D. Morszkoj) e nyelven
írta műveinek java részét. A mordvin nyelvű szép irodalom csupán 1917 után bontakozott ki,
de ez a "kibontakozás" korántsem volt olyan egyszerű és természetes folyamat, mint a többi
kisebb szovjet nemzetiségi irodalom kialakulása. Az ok a mordvinok erős széttagoltságában,
nyelvi-nyelvjárási megosztottságában rejlik. Az erza és a moksa nyelvjárások közötti nagy
eltérések - minden fáradozás ellenére - áthidalhatatlanoknak bizonyultak, ezért a szó igazi
értelmében mordvin irodalomról nem is, csupán erza-mordvin, ill. moksa-mordvin irodalom-
ról beszélhetünk. Jelzik ezt a különbséget a vezető irodalmi folyóiratok (az erza Szjatko -
'Szikra' és a moksa Moksa), valamint az iskolai tankönyvek is, az irodalomtörténeti munkák
azonban Mordovia orosz-erza-rnoksa nyelvű irodalmát egységesen mord vin irodalomnak
tekintik.

A mordvin nyelvű irodalom tucatnyi rövid életű lap, folyóirat, almanach és antológia ha-
sábjain kezdte meg létét a forradalmat követő évtizedben. Hosszabb időn át helyileg sem volt
központja, központi orgánuma sem volt. M. Jevszevjev és Z. Dorofejev mellett F.
Csesznokov, J. Grigosin és I. Krivosejev tették a legtöbb et az erők összefogásáért, az iro-
dalmi élet megszervezéséért, ők a mordvin irodalom megteremtői, legsokoldalúbb alakjai. A
húszas évek végétől - fáradozásuk eredményeképp - élénk és színes irodalmi élet bontako-
zott ki a mordvinok földjén, a mordvin írószövetség egyike lett a legtekintélyesebb, legerő-
sebb nemzetiségi szervezeteknek. A harmineas évektől már valamennyi műfajban figyelemre
méltó műveket mutattak fel, izmosodott az irodalmi kritika, az irodalomtudomány is. A líra
kiteljesítői s legfontosabb művelői - időrendben - A. Moro, Ny. Erkaj, A. Martinov, a szín-
vonalas epikus költészet kimunkálói A. Kutorkin, V. Radajev, a próza klasszikusai Ty.
Raptanov, V. Kolomaszov, Ty. Kirdjaskin és K. Abramov, a drámának viszont mindössze
egyetlen kiemelkedő művelője említhető, P. Kirillov.
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Mordvin irodalmi formák

A mordvin folklórban - ellentétben a marival - az epikai műfajok a dominálóak. A népi lírá-
ból csekély az összegyűjtött anyag, és távolról sem elemezték olyan alapossággal, mint a
balladákat és az epikus énekeket. Nem is lehet éles határt vonni a két énekfajta között, sze-
renesésebb ezért a tematikai csoportosítás. A legértékesebbek és a legérdekesebbek a koz-
mogóniai, a mitológiai és a történeti énekek, ezek legtöbbje variációk sokaságában él. Ezen
"balladák" némelyike magyar balladákkal is kapcsolatba hozható (pl. a .Kazany város építé-
se" a .Kőmüves Kelemenné"-vel), ez a kapcsolat azonban nem a közös eredettel, hanem az
illető témák európai elterjedtségével magyarázható. Színtelenebb és kevésbé eredeti a prózai
mese- és mondaanyag, annál gazdagabbak a dramatikus szokások, a kalendáriumi ünnepek, a
mitológiához kapcsolódó különféle szövegek, s különösképp a sokszor prózában lejegyzett,
de versnek bizonyuló imák. A közmondások és a találós kérdések is méltóak a rendszerező-
elemző kutatásokra.

(Domokos Péter)
(1982)

A mari irodalom

A mari írásbeliség is - sok kis szomszédos nemzetiségéveI együtt - a 18. század gyermeke.
Első és igen jelentős dokumentuma egy díszes kivitelben, 1775-ben Szentpéterváron kiadott
cseremisz grammatika, amelynek szerzője (pontosabban a kiadás mecénása) Kazany akkori
püspöke, Venjamin Pucek-Grigorjevics volt. A mari nyelvű kiadványok hosszú sora követi e
nyelvtant, a kiadványok műfaja azonban nem különösebben változatos, dominál a hitbuz-
galmi tematika. A mari írásbeliség történetében is fordulatot hoz a 20. század elején megje-
lenő mintegy tíz mari nyelvű évkönyv (Maria kalendar), amelyek együttesen a mari szépiro-
dalom bölcsőj ének is tekinthetők. Ezekben láttak napvilágot ugyanis a mari szépirodalom
első önálló alkotásai, szárnos mari folklórszöveg és oroszból készült műfordítás társaságá-
ban. Az évkönyvek szerkesztője a mari nemzeti tudományok megalapítójának tartható v. M.
Vasziljev volt, aki nyelvészként, folkloristaként, történészként is több évtizeden át mestere
volt a fölserdülő mari értelmiségnek. Legközelebbi munkatársai: Sz. Csavajn, a mari szép-
irodalom megteremtője és minden műfajban kiemelkedő alkotója, G. Mikaj, a mari lírikusok
első nemzedékének ismert alakja és Ny. Muhin, a kitűnő költő és műfordító, a mari tudomá-
nyos élet legkiválóbb szervezőegyéniségeinek egyike. 1917 után a mari szépirodalom igen
gyors tempójú fejlődésének lehetünk tanúi, tehetséges fiatalok sora jelentkezett írásaival, az
irodalmi élet intenzív és élénk, irányításáról a tapasztalt, jószemű, idősebb írók gondoskod-

334



A volgai irodalmak

tak. A harmineas évek végi átmeneti visszaesést az SzKP XX. kongresszusa után újabb fel-
lendülés követte, jelentős alkotók léptek színre, számos értékes rnű, színes, színvonalas kötet
látott napvilágot. A hatvanas évek jelentős eredményeket mutathatott föl az irodalomkritika
és az irodalomtudomány is.

A mari irodalom művelőinek gazdag névsorából időrendben s a művelt műfaj szerint
csoportosítva csupán a legjelentősebbeket tüntetjük fel. A líra meghatározó alakjai: ülik
lpaj, M. Kazakov és V. Kolumb, a próza mesterei: M. Sketan, V. lvanov és A. Juzikajn, a
dráma legjobbjai: Ny. Arban és Sz. Nyikolajev. A mari múlt legkiválóbb ismerője a sokol-
dalú Kim Vaszin, aki elbeszéléseivel, regényei vel, esszéivel, tanulmányaival és monográfiái-
val talán a legtöbbet tette népe önismeretének gazdagításáért.

Mari irodalmiformák

A mari vers kutatói nem téveszthetik szem elől, hogy a mari irodalmi nyelvben - a hangsúly
helyét meghatározóan - egy redukált magánhangzóval is számolniuk kell. Nyomokban él
még a palato-veláris magánhangzó-illeszkedés, sokkal fontosabb azonban ennél a minden
esetben érvényesülő labiális illeszkedés. A hangsúly mindig a szó utolsó teljes magánhang-
zójára esik. A magánhangzó kvantitásának nincs jelentésmegkülönböztető szerepe. Mindeb-
ből az következik, hogy az első mari költők főként a jambikus, anapesztikus sorokat próbál-
ták meghonosítani a mari műköltészetben, amelyben fontos szerephez jutott idővel a rím is.

A mari folklór legismertebb és legfej lettebb műfaja a népdal. E természeti képpel indító,
túlnyomó többségükben négysoros - s legalább két-három strófás - dalok szövegük és dal-
lamuk felépítését tekintve is hasonlóságot mutatnak a magyar népdalok egy rétegévei, ennek
alapja azonban nem a közös eredet, hanem a párhuzamos átvétel valamely török néptől. Epi-
kus ének vagy ballada nyomokban is alig maradt fenn, és meglehetősen szegényes a monda-
kincsük is. Meséik jelentős hányada is erős török és orosz hatásról árulkodik. A legtöbb ar-
chaikus vonást a formai és tartalmi tekintetben is költői szépségű "pogány" imáik őrizték
meg. Dramatikus szokáshagyományaik közül legfejlettebb a lakodalom ceremóniája (s álta-
lában a búcsúztatással kapcsolatos szertartások). Érdekes eredményekkel kecsegtető vizsgá-
latokra kínálnak lehetőséget az évszakokhoz kötődő ünnepeik, miként a kis műfajok, a köz-
mondások és a találós kérdések egész sokasága is.

(Domokos Péter)

( 1982)
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A komi irodalom

A komik írásbelisége a 14. század végén alakult ki, amikor a görögkeleti kereszténységet
körükben elterjesztő Permi Szent István a görög és az óorosz írás felhasználásával ábécét
szerkesztett számukra. Ezt a betű vetést mintegy másfél évszázadig használták, csaknem kizá-
rólag vallásos szövegek rögzítésére. Akomik önállóságának fokozatos megszűntévei írásbe-
liségük is feledésbe merült. Csupán a 19. század második felében történtek újabb kísérletek,
különösen az első komi klasszikus, 1. A. Kuratov (1839-1875) nyugat-európai mintákat is
követö irodalmi és nyelvújító kezdeményezései mutatkoztak ígéretesnek.

Akomik 1917 után tevékenyen hozzáláttak kultúrájuk kialakításához. Szakemberek al-
kották meg az új komi ábécét, létrehozták a közművelődés szükséges szervezeti formáit,
megszületett a komi sajtó, s mindezzel egyidejűleg az irodalmi alkotók egész csapata lépett
színre. Az úttörők nemzedékéből főleg V. A. Szavin (1888-1943), V. T. Csisztaljov (1890-
1939), M. N. Lebegyev (1877-1951) és V. 1. Litkin (1895-1981) tűnt ki, lerakván a komi
líra és dráma alapjait, irodalmi nyelv rangjára emelvén a népnyelvet.

A komi lírai, epikai és drámai alkotásoknak kettős gyökerük van: a komi népköltészet és
a klasszikus orosz szép irodalom. Az 1930-as években már újabb írónemzedék sorakozott
melléjük, amely különösen a komi próza kibontakozásának útjait kereste. Legjelentősebb
képviselöjük a novellista G. A. Fjodorov (1909-1991) és a regényíró V. V. Juhnyin (1907-
1960). Az SzKP XX. kongresszusa után színre léptek a modem komi irodalom arculatának
formálói, a sokoldalú, minden műfajban alkotó G. A. Juskov, a lírikus A. 1. Vanyejev és
Szerafim Popov, valamint a prózaíró A. A. Lijurov és 1. G. Toropov. Anyanyelvükön publi-
kált köteteik mellett számos művük, összeállításuk orosz fordításban is megjelent.

Komi irodalmiformák

A komi népköltészet főleg az udmurtok folklórjával mutat genetikusan közös vonásokat,
másrészt az északi orosz népköltészet erőteljes hatásának nyomait viseli.

A komi népköltészet műfajai között megtalálhatók az eurázsiai, közelebbről pedig az
északkelet-európai népek költészetében általános műfajok. Prózai epikájuk legjellemzőbb
alkotása a mese. Az énekelt verses epika műfajai közül sajátosan jellemző a hosszadalmas,
részletező improvizáció, amelyben sok száz soron keresztül adják elő az ének hősének viselt
dolgait, sorsának alakulását, annak mindennapi vagy rendkívüli eseményeit. Az egykor gazdag
hősi költészetnek, mondáknak és történeti énekeknek ma már csak a nyomait, töredéke it is-
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merjük. Igen jellegzetes a délkeleti komik körében élő hősi énekek műfaja. Ezeket a rendkí-
vüli erejű és bátorságú Perja alakja látszik nagyobb epikai egységbe fogni. A Perja-énekek
hajdanában alkalmasint ciklust, valamelyest a Kalevalára emlékeztető eposzi kört alkothattak.

(Vászolyi Erik)
(1979)

A komi-permják irodalom

A komi-permják nyelv a komi nyelv dialektusaként is felfogható, szétválasztásuk oka a föld-
rajzi távolságban, némiképp eltérő történelmi, gazdasági körülményekben, s ezeknek formá-
lis, adminisztratív megítélésében keresendő. A komi-permják folklór számos olyan archaikus
elemet is őriz, amelyakomik hagyományaiból hiányzik, lényegesen gazdagabb pl. monda-
kincsük. Legjelentősebb a Pera vitéz alakja köré fonódó mondaciklus. A 19. századtól java-
részt szótárak, nyelvtanok, iskolai tankönyvek, népköltészeti kiadványok jelentették e két
nyelv irodalmát, 1917-et követően eredeti irodalmi alkotások is megjelentek - a nyelvjárási
eltérések érvényesítéséveI - mindkét nyelven. Noha 1925-ben megtörtént a két komi közös-
ség hivatalos elkülönítése, íróik a harmineas évekig gyakran szerepelnek még együtt közös
kiadványokban. Az eredeti komi-permják irodalom megteremtése Mihail Lihacsov (1901-
1945) és Andrej Zubov (1899- 1945) nevéhez fűződik, de a húszas évek szép lendülete ké-
sőbb megtört. Az új feIívelés gyakorlatilag csak a II. világháború után következett be, első-
sorban Sztyepan Karavajev (1908-1974), Mihail Vavilin (1921) és Ivan Minyin (1926-
1990) érdemeként. A komi-permják irodalom ma már teljesen önálló, mondanivalójában és
eszközeiben is egyedi, a Iírában, epikában és drámában egyaránt fejlődő irodalomnak tekint-
hető. Évenként megjelenő irodalmi almanachja az: Inyva (helyi folyó neve).

(Domokos Péter)
(1979)
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Az udmurt irodalom

A kb. 714 ezres lélekszámú (1979) udmurt (votják) nép irodalmának előzményei - szójegy-
zékek, nyelvtanok, népköltési kiadványok, hitbuzgalmi munkák és az első, kezdetleges szép-
irodalmi próbálkozások - mintegy 200 évre tekinthetnek vissza, de ezek az akkoriban még
zömében analfabéta nép számára aligha mondhattak sokat. A cirillikán alapuló udmurt írás-
rendszert 1917 után alkották meg, az írástudatlanságot rövid idő alatt felszámolták. A szép-
irodalom kialakulásában a népköltészeti hagyományok mellett az orosz irodalmi minták ját-
szottak szerepet. Az udmurt hivatásos irodalom viszonylag rövid története eseményekben,
problémákban gazdag.

Az önkifejezés és a szabadon szólás örömét ízlelgetö tollforgatók közül már az I920-as
évek elejére kiválasztódtak a tehetségesebbek, akik színvonalas lírával fejezték ki népük
gondjait, örömeit (Asalcsi Oki, Gerd Kuzebaj, M. Kedra). Az 1930-as évektöl mindinkább a
politikai költészet került előtérbe (G. Medvegyev, M. Konovalov, M. Petrov); az újabb fej-
lődési szakaszt a bonyolultabb problematika, a személyesség és közéletiség korszerűbb ará-
nyai, változatosabb formák jellemzik (Ny. Bajtyerjakov, F. Vasziljev, A. Uvarov).

A lírával egyidős dráma eleinte az átalakuló világ kérdéseit fogalmazta meg; a régi és az
új harcát, a maradiság, iszákosság, a babonás hiedelmek, a családfői zsarnokság jelenségeit
mutatta be didaktikus-agitatív - az esztétikai szempontokat jórészt rnellözö - célkitűzésekhez
igazodva (1. Sz. Mihejev). A későbbi, komolyabb dramaturgiai felkészültséggel írt színmű-
vek többsége is a falu életével foglalkozik (Y. Szadovnyikov).

A próza nehézkesebben indult, lassabban érlelődött, de az I920-as évek végétől már a
regény vált az udmurt irodalom reprezentatív műfajává. Témáit az udmurt történelem neve-
zetes eseményei - a Pugacsov-felkelésben való részvételük, az udmurt parasztok ellen indí-
tott, hírhedt rituális gyilkossági per, az újabb idők harcai, sorsfordulói - szolgáltatták, s ezek-
ben a társadalom- és lélekrajz mélysége igényes kompozícióval és a népnyelvből is merítö,
friss, színes stílussal párosult (T. Arhipov, M. Kedra, G. D. Kraszilnyikov, M. P. Petrov).

A sztálini korszakban az udmurt értelmiséget megtizedelték, s a legnagyobb tehetségek
likvidálását (Gerd Kuzebaj, M. Kedra), ill. korai halálát (G. Kraszilnyikov, F. Vasziljev, R.
Valisin) e kis nép irodalmi élete máig nem tudta kiheverni; az udmurt írótársadalom a
"glasznoszty" és a "peresztrojka" biztatóbb korszaka óta sem tudott kiegyenesedni, jelentőset
alkotni.

Udmurt irodalmi formák

A viszonylag egyszerű grammatikájú, nyelvjárásilag nem különösebben tagolt udmurt (vot-
ják) nyelv irodalmi változata 7 magánhangzót és 26 mássalhangzót ismer. Szókészletében
jelentős a hangfestö szavak aránya. Kötött hangsúlya mindig az utolsó szótagra esik. Ez dön-
tően meghatározza a szótagszámláló vers ritmusát, amelyben a hangsúlyos jambikus-ana-
pesztikus lejtés dominál, bár tiszta előfordulásuk ritka; egyszótagos, hangsúlyos szavak köz-
beékelődésével hangsúlyos trocheusok és daktilusok is színezik. A népdalok között a leg-
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gyakoribb a keresztrímmel, félrímmel, ill. visszatérő rimmel összekapcsolt 4 soros vers; a so-
rok általában 3 vagy 4 verslábat tartalmaznak. A műköltészet mind a ritmus, mind a rímelés
tekintetében változatosabb; különféle strófaszerkezeteket használ, és - orosz hatásra - ismeri
a rímtelen szabadverset és a Majakovszkij-típusú "lépcsőzetes verset" is. A több szótagú és a
belső rímek, az alliterációk és a hangutánzó szavak szívesen alkalmazott zenei díszítő elemei
az udmurt versnek.

Az udmurt népköltészet reprezentatív formái mindenekelőtt az alkalmak és érzelmek kü-
lönbözőségétől meghatározott, szövegimprovizációra lehetőséget nyújtó népdalok. Nyelvi,
szemléletbeli jellegzetességeikre példa (Képes Géza fordításával):

Oj anaje, kirszije,
jirszije vuvil sasi luoz!
Oj anaje, kirszije,
kikije csorigszöm luoz!

Jó anyám, jó süvem,
hajam már vízi sás lesz.
Jó anyám, jó süvem,
kezecském halpikkely lesz.

Jelentősek az udmurt történeti mondák, amelyek az eposz egykori létezésére valló vonásokat
őrizn ek. Mellettük a nép halász-vadász életmódját tükröző, erdei és vízi szellemektől bené-
pesített világú mesék, s köztük külön csoportban az állatmesék említendők.

A dal a műköltészetben is él, s fejlődésének útja epigrammatikus és elégikus versek felé
vezet. A közéleti és a gondolati líra kevésbé épít a hagyományra. A patetikus hangvételű
elbeszélő költeményeknél eredetibb alkotások a mesei-mondai mozzanatokat felhasználó
történelmi tárgyú elbeszélések és regények. A politikai tendenciáj ú egyfelvonásosok mellett
újabban a népi játékok, dramatikus népszokások szellemében fogant zenés életképek jellem-
zik az udmurt drámát.

(Domokos Péter)
(1994)
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A manysi irodalom

A manysi írásbeliség első emlékei a 18. és a 19. századból származnak, s főként ábécék és
evangéliumrészletek. Az írástudó ember a manysik között még az októberi forradalmat kö-
vető évtizedben is ritkaságnak számított, a rnűvelt manysik első nemzedékét az 1920-1930-
as évek fordulóján bocsátotta ki kapuin a leningrádi Herzen Állami Pedagógiai Főiskola
Északi Népek Kara. A harmineas évek elején sikerült először valóban használható Írásrend-
szeli összeállítani a manysik számára, de a cirillről latinra, majd a latinról cirillre váltás to-
vábbi értékes éveket vett el az írásbeliség tömegesebb elterjesztésétől. E munkát nehezítette
a nyelvjárási tarkaság, s e vonatkozásban ma sem beszélhetünk megállapodottságról: nem
sikerült, nem sikerülhetett egységes manysi irodalmi nyelvet kialakítani; következésképp a
tankönyvek is és a harmineas években megszülető eredeti manysi szépirodalom alkotásai is
egy-egy nagyobb, átfogóbb nyelvjárás irodalmiasított, írásba foglalt köntösében láttak nap-
világot.

A manysi és a hanti irodalom kialakulásának körülményei sok tekintetben megegyeznek,
közösek voltak az első kiadványok, antológiák, közös az első számukra kiadott hetilap.

Az első szépirodalmi alkotások - inkább tollpróbák, kísérletek -, versek, zsánerképek és
kiselbeszélések még orosz nyelven látnak napvilágot, s csupán 1940-ben jelent meg az első
manysi nyelvű kisregény, P. Jevrin Vorijap humij 'A két vadász' c. műve. A manysi nyelvű
szépirodalom jeles műve1ője volt a negyvenes években - a nyelvtudósként is ismert - lírát és
prózát egyaránt író M. Vahruseva, s az ötvenes évek közepén lépett színre a manysi irodalom
időközben szerte Európában ismertté vált legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb alkotója Juvan
Sesztalov (1937-). Önálló kötetei nek száma (amelyeknek csak elenyésző hányada manysi
nyelvű) meghaladja a félszázat. Kortársa a manysi témákat és motívumokat orosz nyelven
megéneklő lírikus, A. Tarhanov.

Manysi irodalmiformák

A manysi fol klór eredeti műfajainak nyelve és versformája archaikus, az újabban létrejött
manysi irodalom azonban azt is igazolja, hogy a nyelv rugalmasan alkalmazkodott az új
körülrnényekhez, s részben önmagából, részben kölcsönzés útján megújuit, és az európai
(közelebbről az orosz) formákat is képes volt megszólaltatni.

Az eredeti manysi vers ritmusát a dallam határozta meg, de a dallam nélküli sorok is sza-
bályokba foglalhatóan alakultak. Nem a szótagok száma a döntő, hanem egy-egy értelmi, ill.
szólamegység elkülönülése, amelyeknek sorát, sorozatát az előadó fogja magasabb egységbe.
A manysi költői nyelv rendkívül színes, egyszersmind bonyolult, szokatlan - a jellegzetes
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obi-ugor nyelvi megoldásoknak: a többszörösen összetett és összenőtt jelzős szerkezeteknek,
a figura etymologicák burjánzó tarkaságának, az ismétléses szerkezetek végtelen variációi-
nak átültetése bármely indoeurópai nyelvre alig megoldható. Strofikus tagolás nélkül száz-
(vagy akár ezer-) számra követik egymást a sorok. Értékmeghatározó tényező az előadó
költői tehetsége, pillanatnyi diszpozíciója; az obi-ugor folklór alkotásainak túlnyomó több-
sége improvizáció, egyszeri és egyedi alkotás, a változatok száma ezért meglehetősen cse-
kély.

A manysi folklór legjellemzőbb műfajai az állaténekek, a hősénekek, a kozmogóniai éne-
kek, a medveénekek, a sorsénekek; a dramatikus hagyományok közüllegnevezetesebbek a
medveünnepi színjátékok. A manysi mese- és mondaanyag a többi műfajhoz képest szegé-
nyes és jórészt nem is eredeti. Az egykori manysi életről sok adatot tartalmaznak a varázs-
igék, az imák, az átkok, a közmondások és a rejtvények is.

A manysi folklór legjavát magas szinten szintetizálta, közérthetővé és az emberiség szá-
mára közkinccsé tette egyedi hangvételű és stílusú, oldott műfajú rnűveiben a manysi nép
kiváló költője, J. Sesztalov.

(Domokos Péter)
(1982)

A hanti irodalom

Az uráli nyelvcsaládhoz tartozó 21 ezres lélekszámú hanti nép (régebbi nevükön osztjákok)
irodalma az oroszföldi nemzetiségi irodalmak egyik legfiatalabb hajtása. Noha a tudomány
számon tart néhány 18-19. századból való nyelvemléket - vallásos tárgyú kiadványt, szó-
jegyzéket - ezeknek létrehozatalában a hantik legföljebb mint adatközlők vettek részt, írás-
tudó még az 19 17-es forradalom utáni évtizedben is alig akadt közöttük. A húszas évek leg-
végén képezték ki Leningrádban az Északi Népek Intézetében az első hanti tanítókat, a har-
mincas évek elején állította össze az első hanti ábécét P. J. Hatanzejev.

A hanti irodalom első alkotásai a honi tájról, foglalatosságokról, eszközökről, állatokról,
emlékekről, illetve az új világgal, a várossal történt találkozás maradandó élményéről szóló
próbálkozások. A tovább lépést klasszikus orosz alkotások fordításai (pl. Puskin meséi) segí-
tették. Tanítóképzők, kuItúrházak kéziratos lapjaiban jelentek meg a korai írások, s ezekből
nőtt ki a harmineas évek legvégére az igényesebb hanti költészet, P. J. Hatanzejev, G.
Lazarev, K. Poszohov, D. Tyebetyev, L. és G. Vajvetkin, G. Trifonov, Ny. Kitajev műveiben.

A hanti irodalom kibontakozását gátolta az egységes irodalmi nyelv hiánya, az amúgy is
csekély erők koncentrálását lehetetlenné tette, irodalmi központ, lap, élet ily módon nem
alakulhatott ki. A háborút követő hosszabb szünet után, a hatvanas években színre lépő hanti
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írók és költők mindegyike saját nyelvjárását próbálta irodalmi szintre emelni. V. Volgyin
(l938~1971) és M. Sulgin (1940), ill. R. Rugin (1939), P. Szaltikov (1934~1994) és Marija
Vagatova- Volgyina (1936) a szó valódi értelmében költők már, szemléletük, sokoldalúságuk,
problémaérzékenységük túljutott a provincializmuson. Nagyfokú nyelvi elszigeteltségük és
írói tevékenységük kis hatósugara miatt azonban kitörési lehetőségeik csekélyek, az olvasó-
közönség kevésbé ismeri őket mint más, a hantiknál sokszor kisebb nemzetiségek íróit és
költöit. Kivétel Jeremej Danyilovics Ajpin (1948), akinek több műve olvasható magyarul,
finnül is.

Hanti irodalmiformák

A hanti nyelv nyelvjárási megosztottsága igen nagy, az egységes irodalmi nyelv megteremté-
sére irányuló törekvések nem érték el céljukat, a jelenlegi hanti írásbeliség 5 nyelvjárásban
realizálódik. A hanti írás megteremtésére az 1930-as évek elején történt az első kísérlet (P. J.
Hatanzejev ábécéskönyve), kialakításában nagy szerepet játszott W. Steinitz. A latin betűs
írásmódról 1937-ben áttértek a cirill betűs írásra. A nyelvjárási eltérések miatt a hanti nyelv
hangtani, akusztikai sajátosságait (hangsúly, szótaghosszúság, hangrend) nem lehet egysége-
sen jellemezni. Adottságai nyugat-európai versformák megszólaltatását is lehetövé teszik.

A hanti folklór szokatlanul gazdag, és európai ~ ezen belül magyar ~ kapcsolatai mellett
főként paleoszibériai és más ázsiai hatásokat mutat. A különféle műfajok (kozmológiai ének,
hősének, medveének, sorsének) a hanti élet teljességét ölelik magukba.

A hanti népköltészet legjellemzőbb stíluseszközei megegyeznek a manysi folklóréval: az
ismétlés ek különféle fajtái, indaszerű jelzös szerkezetek, figura etimologika fordulatok. A
népköltészet minden verses műfaja énekelt, ezért az előadásmód miatt a szöveget mint verset
nehéz jellemezni, problematikus pl. a töltelékszavak verstani értékelése. Az énekek strofiku-
san osztatlanok, a sorok egyenetlen hosszúságúak, töltelékszavak beiktatásával és énekelve
viszont szabályossá rendeződnek. Hajdú Péter szerint "az obi-ugor verselés alapegysége a
verstag vagy ütem. Ennek a ritmikai egységnek a szótagszáma egy és négy között ingadozik,
leginkább azonban két szótagból áll. Egy-egy verssort 4 vagy 6 verstag tesz ki". A rímelés
inkább csak mint tendencia észlelhető, s az ismétlésekből adódó ragrímekből kezd megszi-
lárdulni és önállósodni.

(Domokos Péter)
(1975)
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A nyenyec irodalom

Eltekintve a 18. és a 19. század szórványos nyelvleírásaitói, szójegyzékeitől, ill. hitbuzgalmi
kiadványaitói s néhány tankönyvtől (főképp ábécétől), valódi nyenyec írásbeliségről és iro-
dalomról csupán századunk harmineas éveitől beszélhetünk. 1917 után kezdődtek az előké-
születek, hogya nyenyecek számára is megteremtődjék az írásbeliség. 1932-ben jelent meg
az első modern nyenyec ábécéskönyv, de miután a latin betűkön alapuló írás nem bizonyult
életképesnek, 1937-től véglegesen áttértek a cirillikára, s a gazdag nye nyec irodalom már
ezen bontakozott ki. Megteremtői a Leningrádban, az Északi Népek Intézetében a húszas
évek végén tanult fiatalok voltak. Az ő közreműködésükkel készültek el az első, valóban
használható nyenyec nyelvű tankönyvek, az ő első, még bátortalan próbálkozásaikból szüle-
tett meg a nyenyec nyelvű szépirodalom. Ezek az írások önéletrajzi ihletettségűek, a nyenyec
élet munka- és ünnepnapjait, eseményeit, eszközeit örökítették meg, de megfogalmazták a
születő új világ élményeit, benyomásait is. Később tanításra, agitációra is vállalkoztak mű-
vei kben, a hang egyre magabiztosabb lett, s az irodalom valamennyi műfaja hamarosan nye-
nyec nyelven is szilárdan megalapozódott. Népszerű és szívesen olvasott írói és költői vál-
lalták és tovább fej lesztették az örökséget: az önéletrajzi tematikát, a kötődést az ősök földjé-
hez, hagyományaihoz. F. I. Noho, I. G. Isztomin, T. Vilko, Ny. Vilka neve és munkássága
mellett egyre többen ismerték és kedvelték meg Lapcuj és Ledkov műveit is.

Nyenyec irodalm iformák

A nyenyec (hagyományos nevén: a jurák-szamojéd) a leggazdagabban dokumentált és elem-
zett szamojéd nyelv, számos szótár, nyelvtan és nagy mennyiségű hiteles szöveganyag alap-
ján tanulmányozható. A szamojéd nyelvek erőteljesen differenciálódtak egymás között is, sőt
maga a nyenyec is tovább tagolódott nyelvjárásokra. Hajdú Péter jellemzése szerint a hang-
súlyozás törvényszerűségei még nem eléggé ismertek, de reális a feltételezés, hogy kötetlen a
hangsúly és közvetlenül összefügg a kvantitással, ti. a hangsúlyos helyzet meghatározza a
magánhangzók hosszúságát. " ... 1000 hangból 580 a mássalhangzó és 420 a magánhangzó
'" Beszédritmikai. verstani-metrikai és nem utolsósorban emocionális okokból gyakran jele-
nik meg a morfémák (szavak, suffixumok) végén, olykor belsejében is morfológiai funkció
nélküli, ún. »szervetlen« töltőhang vagy töltőszótag ... Az alany a mondatban az első helyek
egyikét foglalja el, és megelőzi az állítmányt. Az állítmány többnyire a mondat végén he-
lyezkedik el. .. A nyenyeeben meglehetősen ritka az összetett - különösen az alárendelő -
mondat. A közlés formája szinte kizárólagosan egyszerű bővített mondat. .. "
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A nyenyec folklór "műfaji szempontból változatosnak tünik, hiszen a lírai daloktól a ta-
lálós kérdésen, a sámánéneken, valamint egyéb mitologikus és szertartási szövegeken meg a
különböző jellegű meséken át az epikus hősénekekig sokféle néven nevezhető termékéről
tudunk, [de] célszerűnek látszik a prózai szövegeket elkülöníteni az énekelt műfajoktóI,
[amelyek] a prózai műfajoknál jóval népszerűbbek, kedveltebbek ... Az énekek improvizált
lírai dalok (legény-, leánydalok, ivódalok, gúnydalok stb.), vagy epikus énekek ... Két elkü-
lönülő csoportjuk van: a szjüdbabc és ajarabc ... Akár epikus énekről, akár sámándalról vagy
lírai énekről legyen is szó, a kötött ritmusképletű dallam állandónak tekinthető, míg a szöveg
sokkal kevésbé kötött, és csak a dallamban él. A dallam nélküli szöveg voltaképpen abszt-
rakció, mert önállóan nem létezik, illetőleg ha létezik, pusztán annyi esztétikai értéke van,
mint egy Shakespeare-dráma tartalmi kivonatának ... " (Hajdú Péter). A modern nyenyec iro-
dalom viszonylag kevés és vékony szállal kötődik a folklór előzményekhez, formai és tartal-
mi tekintetben is inkább orosz mintákat (kötött, rímes strófákat) követ.

(Domokos Péter)
(1984)

Az enyec irodalom

Az uráli nyelvcsaládon belül a szamojédság északi ágához tartozó alig négyszáz főnyi enye-
cek (jenyiszeji szamojédok) életmódjukban és müveltségükben is közel állnak a nyenyecek-
hez. A réntenyésztés primitívebb formáit ŰZŐ, illetve halász-vadász enyecek részére - kicsiny
számuk miatt - nem alkottak irodalmi nyelvet, nyelvük leírásával és jellemzésével viszont
több kutató is foglalkozott. Még csak részben feltárt és elemzett folklórjukból a nyenyecek-
kel és tunguzokkal folytatott egykori harcaik emlékét őrzö mondáik, valamint mitikus meséik
nevezetesek.

(Domokos Péter)
(1972)
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A nganaszan irodalom

Lélekszámuk kicsinysége miatt kimaradtak az írásbeliséggel megajándékozott népek sorából.
"Népköltészetükről csak annyit tudunk, hogy meglehetősen gazdag. Epikus hősénekeiket
monoton, recitatívszerű énekléssel adják elő. E költemények igen hosszúak, néha több estén
át eltart, míg egynek-egynek a végére érnek. A nganaszan ének nyelvének külön elnevezése
van: kajngalara vagy kajngiro néven nevezik, s ezt egyfajta »titkos« nyelvként a mindenna-
pok során is használják jókedvükben (akárcsak a mi gyerekeink az ún. madárnyelvet). A
kajngalara azonban nemcsak az ének nyelvére (és a madárnyelvre) jellemző betoldásokat
tartalmazza, hanem eltérő terminológiát is, gyakran allegorikus körülírásokat és nagy bőség-
ben szimbolikus képeket, amelyek bizonyos személyeket írnak le, mondanak el. Például a
kajngalara nyelvében a fiatalemberek és lányok egymást különböző nemű, korú és fajtájú (=
nemzetiségű) rénszarvas-elnevezéssel illetik. A Csunancsera nemzetség tagjainak állandó
neve a kajngalarában: Követ-nevelő-rén (ti. a nemzetség régebbi neve: Falo = 'kő')" (Hajdú
Péter).

Mondáik és meséik, amelyek csak "egyszerűsített" orosz nyelven olvashatók, az uráli
népköltészet .Jegegzotikusabb" darabjai, tipológiai rokonságban állnak a többi szamojéd nép
és az obi-ugorok (főként a hantik) folklórjának több műfajával, ugyanakkor erőteljes paleo-
szibériai kapcsolatokról is árulkodnak.

(Domokos Péter)
(J 984)

A szölkup irodalom

Az uráli nyelvcsalád déli-szarnojéd ágának ma is élő egyetlen képviselője a 4000 főre becsült
szölkup (vagy szelkup, régebben: osztják-szamojéd) nép. Népköltészetük közeli kapcsolat-
ban van a szomszédos rokon és nem rokon (főleg török, ket, tunguz) népekéveI. Folklórjuk-
ból kevés a följegyzett és tanulmányozható szöveg, s ha akad köztük vers, az szabad szótag-
számú, rendszeltelen ragrímekkel, belső rímekkel. Mondáik egykori történelmi eseményeket
őriztek meg. Noha már I 879-ből ismeretes egy szölkup nyelvű ábécé, a valóban használható,
gyakorlati betűvetés alapjait csak az 1930-as években rakták le a szibériai nyelvekkel foglal-

347



Domokos Péter

kozó leningrádi pedagógus-filológusok. Előbb a latin, majd a cirill ábécé kereteibe próbálták
beilleszteni a kis nép nyelvét és hangrendszerét. Mintegy húsz éven át élt és funkcionált ez az
írásbeliség. Több könyvet is lefordítottak ekkoriban szölkupra, az 1950-es években azonban
megszüntették oktatását az iskolák alsó tagozatában is. 1953 óta évtizedekig nem jelent meg
önálló kiadvány e nyelven. Szölkup szépirodalmi kísérletekről csak közvetett adatok állnak
rendelkezésünkre. Több orosz nyelvű antológiában is publikálták szölkup származású szer-
zők (K. Tamelkin, Izsimbin és T. Pirsina) oroszra fordított műveit. Az eredeti szövegeknek,
forrásoknak ez ideig azonban nem sikerült nyomára bukkanni.

(Domokos Péter)
(1992)
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A Világirodalmi Lexikonban szereplő finnugor és szamojéd
szerzők névsora - népenként *

FINN

Aapeli
Aarne, A. A.
Agapetus
Agricola, M. O.
Aho, J.
Alkio, S.
Anhava, T.
Arwidsson, A. I.
Bergbom, K. J.
Bergh, S. K.
Bergroth, K.
Björling, G.
Cajander, P. E.
Calamnius, G. J.
Canth, M.
Carpelan, B.
Castrén, G.
Castrén, M. A.
Chorell, W.
Cleve, A.
Cygnaeus, F.
Diktonius, E.
Elenius, E.
Erjakka, H. M.
Erkko, J. H.
Finne, A. J.
Franzén, F. M.
Frese, J.
Ganander, K.
Gottlund, K. A.
Gripenberg, B.
Gummerus, K. J.
Haanpaa, P.

Jaakko Finno
Jahnsson, E. F.
Jalkanen, H. F.
Jánnes, A.
Jansson, T.
Jarnefelt, A.
Jarventaus, H. A.
Joenpelto, E. E.
Joenpolvi, M.
Jotuni, M. G.
Juslenius, D.
Juteini, J.
Juva, Y. H.
Juvonen, H.
Jylha, Y.
Kaasalainen, H.
Kaatra, K.
Kaijarvi, Y.
Kailas, u.
Kajava, Y. L.
Kallas, A.
Kallio, S. G. B.
Katz, D.
Kaukonen, Y.
Kauppis-Heikki
Kekkonen, S. S.
Kianto, I.
Kilpi, Y. A.
Kirstina, Y. A.
Kivi,A.
Kivikk'aho, E.
Kivimaa, A.
Kojo, Y. J.

Laurila, A.
Lehtimaki, K.
Lehtonen, J.
Leino, E.
Leino, K. A.
Linna, Y. Y.
Linnankoski, J.
Lönnrot, E.
Lounela, P.
Lyy, O. T.
Makela, H.
Manner, E.-L.
Mannerkorpi, J. T. T.
Manninen, O.
Mantere, R. R.
Mantyla, K.
Matson, A.
Meri, Y. Y. Y.
Merilainen, H.
Meriluoto, A. M.
Mikkola, M.-L.
Mörne, A.
Mukka, T. K.
Mustapaa, P.
Nervander, J. J.
Nieminen, H. P.
Nieminen, K.
Nummi, L.
Nuormaa, S.
Oksanen, A.
Oksanen, Aulikki
Olsson, H.
Onerva, L.

A Világirodalmi Lexikon 1996-ban kiadott pótkötetében (19.) az utóbbi negyedszázadbanjelent-
kezelt uráli irók közül számo san helyet kaptak. A névsorba már nem kerülhettek be. A csoportosltásból
a magyar szerzök is hiányoznak.
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Haarla, L. S. A.
Haavikko, P. J.
Halli, M. A.
Hamalainen, H. H.
Hannikainen
Hellaakoski, A. A.
Hernrner, J.
Hiisivaara, T. F.
Him, Y.
Holappa, P. V.
Huovinen, V. 1.
Hyry, A.
Itkonen, E. E.
Itkonen, T. 1.
lvalo, S.
Pennanen, J. E.
Perttunen, A. I.
Pohjanpaa, L.
Poppius, A.
Procopé, Hj. F.
Puupponen, S. T.
Pylkkönen, M.
Rahkonen, A.
Railo, E. K.
Rainio, K.
Raittila, A.-M.
Rasa, R. O.
Rauanheimo, R.
Rauhala, N. P.
Rautala, A.
Reijonen, J. H.
Reijonen, T.
Rekola, M. E.
Rinne, R. A.
Rintala, P. O.
Ronimus, O.-M.
Rossi, M.
Rothovius, 1.
Rundt, J. A.
Runeberg, J. L.
Ruuth, A.
Rytkönen, A. A.
Saarikoski, P.
Saaritsa, P. J.
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Kokko, Y.
Koskenniemi, V. A.
Kramsu, K.
Krohn, K. L.
Kunnas, K.
Kupiainen, u. A.
Kuusi, M. A.
Kyrklund, W.
Lagercrantz, E.
Laitinen, K. L. K.
Larin-Kyösti
Larni, M. J.
Lassila, M.
Launis, A.
Launonen, H. J.
Sauli, J. V.
Schildt, E. R.
Schoultz, S. M. von
Selja, S.
Seppala. H. K.
Seppanen, U. K.
Sétála, E. N.
Setala. S.
Siippainen, O. O.
Siljo, J. A.
Sillanpaa, F. E.
Simonsuuri, K.
Sinervo, E.
Sinkkonen, L. J.
Sironen, K. K.
Skiftesvik, J. H.
Snellman, J. V.
Södergran, E. 1.
Söderhjelm, W.
Söderholm, K.
Soini, E. S.
Sornersalo, A. M.
Sorvari, V.
Stenback, L.
Suhonen, J. P.
Suomalainen, K. K. S.
Suonio
Suosalmi, K.-K.
Surakka, A.

Oravala, A. A.
Paasilinna, E. A.
Paavilainen, M. K.
Paavolainen, O.
Paivarinta, P.
Pakkala, T.
Paloheirno, o. A.
Palsi, S. L.
Paraske, L.
Parkkinen, P. K.
Pekkanen, T. R.
Pellinen, 1. O.
Peltonen, J.
Pennanen, A. E.
Pennanen, E.
Topelius, Zacharias

(178 1-183 1)
Topelius, Zacharias

( 1818-1898)
Toppila, H.
Törrnanen, V. E.
Turja, K. I.

Turkka, S. A.
Turtiainen, A. A.
Tuuri, A. E.
Tynni, A. M.
Utrio, K. M.
Uurto,l.
Vaara, E.
Vaaskivi, T.
Vakkuri, J. 1.
Vala, K.
Valentin
Valisalmi, J. H.
Valta, E.
Valtonen, H. E.
Vammelvuo, A.
Varpio, Y. 1.
Vartio, M.-L. O.
Viita, L. A.
Viljanen, L. S.
Vilkuna, K. G.
von Wright, G. H.
Vuorela, E. A.



Saastamoinen, T.
Saisa, E. J.
Salama, H.
Salla, 1.
Salminen, S. A. 1.
Salminen, S. M.
Salminen, T. M
Sandelin, P. J.
Santavuori, M.
Sarkia, K. T.
SarkoJa, R. 1.

Aavik, J.
Adams, V.
Adamson, H.
Adson, K. A.
Alle, A.
Alver, B.
Barbarus, J.
Beekman, V.
Bertram Doktor
Bornhöhe, E.
Dresen, H.
Eisen, M. J.
Enno, E.
Faehlmann, F. R.
Gailit, A.
Grenzstein-Piirikivi, A.
Gross, V.
Haava, A.
Hindrey, K. A.
Ivask, I. V.
Jakobson, A.
Rannap, J.
Rannet, E.
Raud, E.
Raud, M.
Raudsepp, H.
Reinvald, A.
Ridala, V.
Rimmel,R.

... flnnugor és szamojéd szerzők névsora

Swan, A.
Tabermann, T.
TalIgren, A.-M. Ch.
Talvi, J.
Talvio, M.
Tervonen, V.
Tiainen, A. R. H.
Tihla, H.
Titus (F. V.)
Toivonen, Y. H.

ÉSZT

Kaal, A.
Kaalep, A.
Kallas, A.
Kangro, B.
Kaplinski, J.
Karner, J.
Kasu Hans
Kitzberg, A.
Kivikas, A.
Koidula, L.
Kotta, F.
Kreutzwald, F. R.
Kross, J.
Krusten, E.
Kuusberg, P.
Laht, U.
Leberecht, H.
Liiv, J.
Liives, A.
Luik, V.
Luts, O.
Sang, A.
Sargava, K. E.
Schultz-Bertram, G. 1.
Semper, J.
Sergo, H.
Siig, A.
Sikernae, 1.
Sirge, R.

Vuorinen, O.
Weijola, Y.
Wichman, E.
Wichmann, V. K. E.
Wichmann, Y. J.
Wilkuna, K.
Wuolijoki, H.
Yliruusi, T. T.
Yrjö-Koskinen, Y. S.
Zilliacus, E. G.

Mannik, E.
MannteuffeI, P. A.
Masing, O. W.
Meri, L.-G.
Merilaas, K.
Metsanurk, M.
Niit, E.
Nurme, M.
Oras, A.
Parijogi, 1.
Parn, J.
Parve, R.
Peegel, J.
Pervik, A.
Peterson, A.
Peterson, K. J.
Petri, J. Ch.
Pöögelmann, H.
Promet, L.
Pukk, H.
Rangel. E.
Tassa, A.
Tooming, O.
Traat, M.
Tuglas, F.
Tuulik,1.
Tuulik, Ü.
Uibopuu, V.
Under, M.
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Ristikivi, K.
Roht, R.
Rummo, P.
Rummo, P.-E.
Rumor, K.
Runnel, H.
Russow, B.
Ruud, L.
Saaber, K.
Saal, A.
Saar, A.
Saar, V.
Saat, M.
Saluri, R.

Guttari, T. O.
Jaakkola, N.
Johansson, O.
Laine, N.
Norin, Sz. K.

Rudzit, L.

Cvetkov, D.

Aikio,M.
FjeIIner, A.
Jalvi, P.
Labba, A.
Laestadius, L. L.
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Smuul, J.
Sööt, K. E.
Stahl, H.
Suislepp, H.
Suits, G.
Sütiste, J.
Suuman, A.
Suve Jaan
Talve, r.
Talvest, M.
Talvik, H.
Tamm, J.
Tammsaare, A. H.

KARJALAl

Parrasz, E. B.
Remsu, M. A.
Rugojev, J.
Summanen, T.

LÍV

Stalte, K.

VÓT

LAPP

Paltto, K.
Pirak, A.
Ruong, r.
Saba, 1. M.
Sirma, o.

Unt, M.
Vaarandi, D.
Vahing, V.
Vallak, P.
Valton, A.
Veske, M.
Vetemaa, A.
Vihalemm, A.
Viiding, J.
Viiding, P.
Vilde, E.
Visnapuu, H.
Wiedemann, F. J.

Timonen, A.
Vikström, T.
Vikstöm, U.
Virtanen, J.

Skum, N. N.
Tomasson, T.
Turi, J.
Utsi, P. P.
Valkeapaa, N.-A.



... jinnugor és szamojéd szerzők névsora

Csisztaljov, V. Ty.
Doronyin, P. G.
Fjodorov, G. A.
Frolov, Ny. A.
Gyakonov, Ny. M.
Izjurov, 1. V.
Jermolin, Sz. 1.
Juhnyin, V. V.
Juskov, G. A.
Karavajev, Sz. 1.
Kuratov, 1. A.
Lebegyev, M. Ny.

Arhipov, T. A.
Asa\csi Oki
Batujev-Markszisztszkij, P. A.
Belonogov, A. J.
Blinov, P. A.
Butolin, A. Sz.
Csajnyikov, P. M.
Gavrilov, 1. G.
Gerd Kuzebaj
Gyagyukov, 1.Ty.
Jermakov, F. K.

Bezzubova, F. 1.
Erkaj, Ny.
Grigosin, Ja. A.
Jevszevjev, M. Je.
Kirgyaskin, Ty. A.
Kirillov, P. Sz.
Kirjuskin, B. Je.

KOMI + KOMI-PERMJÁK

Lihacsov, M. P.
Lijurov, A. A.
Litkin, G. Sz.
Litkin, V. 1.
Minyin, I. A.
Pisztin, 1. 1.
Popov, Ny. V.
Popov, Sz. A.
Popov, V. A.
Razmiszlov, A. P.
Rocsev, Ja. M.

UDMURT

Kedra, M.
Kedrov, F. G.
Konovalov, M. A.
Kraszilnyikov, G. D.
Ljamin, M. A.
Luzsanyin
Majorov, D. A.
Medvegyev, G. Sz.
Mihejev, 1. Sz.
Mironov, A. Sz.

MORDVIN

Kolomaszov, V. M.
Krivosejev, 1. P.
Krivosejeva, E. P.
Kutorkin, A. D.
Larionov, Sz. Sz.
Moro, A. M.

Sahov, P. F.
Scserbakov, F. V.
Sebolkin, P. A.
Szav in, V. A.
Toropov, 1. G.
Turkin, A.
Vanyejev, A. J.
Vavilin, 1. M.
Zsakov, K. F.
Zsugil
Zubov, A. Ny.

Petrov, M. P.
Pokcsi-Petrov
Poszkrebiscsev, O. A.
Prokopjev, M. P.
Sirobokov, Sz. P.
Szamszonov, Sz. A.
Uvarov, A. Ny.
Valisin, R. G.
Vasziljev, F. 1.
Verescsagin, G. J.

Petrova, K. Sz.
Pinyajev, 1. D.
Pinyaszov, Ja. M.
Pjatajev, Je. 1.
Radajev, V. K.
Raptanov, Ty. A.
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Arban, Ny. M.
Csavajn, Sz. G.
Elekszejn, Ja.
Erikan, A. Ny.
I1jakov, Ny. F.
Ivanov, V. M.
Jalkajn, Ja.
Kazakov, M.
Kirlja, J.

Jevrin, P.
Kazancev, M.

Lazarev, G. D.
Rugin, P. R.
Sulgin, M.

Isztomin, 1. G.
Juganpelik, r. A.
Lapcu j, L. V.
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MARI

Kolumb, V. H.
Lekajn
Majn, M.
Matyukovszkij, G. 1.
Mikaj, G.
Nyikolajev, Sz. Ny.
Olik,1.
Oraj, D.
Oszmin, r. 1.

MANYSI

Rombangyejeva, Je. I.
Sesztalov, Ju.

HANTI

Szaltikov, P. J.
Tyerjoskin, Ny. 1.

NYENYEC

Ledkov, V. Ny.
Noho, F. 1.
Picskov, A. 1.

Persut
Sabdar, o.
Sketan
Szavi, V.
Szuzi
Vasziljev, V. M.
Vaszin, K.
Volkov, A.

Tarhanov, A. Sz.
Vahruseva, M.

Vagatova, M.
Volgyin, V. Sz.

Pirerka, A.
Pujko, A. G.
Vilka, T.



IV.

ESEMÉNYEK ÉS DOKUMENTUMOK
, *A FINNUGOR VILAGBAN

• Gyakorlati megfontolásokból csak az 1988 utáni időszakot vettük figyelembe.





A magyar és az oroszországi finn ugor népek közötti kapcsolatok
(1988-2000)

A magyar és az oroszországi finnugor népek közötti kapcsolatok történetében az 1988-2000
közötti időszak korszakos jelentőségű. 1991 decemberében megszűnt a Szovjetunió, amely-
ben a magyarok és a finnek kivételével a többi finnugor nép élt. Az észteknek ismét lehető-
ségük nyílt önálló államiságuk visszaállítására, az Észt Köztársaság létrehozására. A Szov-
jetunió autonóm köztársaságai az Oroszországi Föderációban lényegesen nagyobb politikai-
gazdasági önállósággal rendelkező köztársaságokká, a föderáció tagjaivá váltak.

Az Oroszországban lezajlódó reformfolyamatok nem hagyták érintetlenül a finnugor
köztársaságokat sem, sőt erjesztő1eg hatottak rájuk. A demokratizálódási folyamat az egyes
finn ugor köztársaságokban különféleképpen játszódott le.

A történelemben először választottak szabadon államfőt 1994. május 8-án a Komi Köz-
társaságban. Létrehozták a kétkamarás parlamenti rendszert. 1994 és 1998 tavaszán hasonló
választás volt a Karél Köztársaságban, ahol szintén parlamenti rendszert vezettek be, és az
elnököt igen széles jogkörrel ruházták fel. E tények is a korábbi szovjet irányítási és végre-
hajtó struktúra lebontásának bizonyítékai.

A Mari Köztársaságban a köztársasági elnök egy személyben miniszterelnök is.
A Mordvin Köztársaságban eltörölték az elnöki intézményt. Az első számú vezető a

Legfelsőbb Tanács elnöke, mint az a szovjet rendszerben is volt.
A köztársaságokban sorra alakultak az őslakos finnugor népek problémáival átfogóan

foglalkozó nemzetiségi állami bizottságok a minisztériumoknál nagyobb hatáskörrel. A helyi
önkormányzatokban létrehozták a nemzetiségi/öslakos részlegeket.

A köztársaságokban kidolgozták a nemzeti szimbólumrendszert (zászló, himnusz, címer),
az autonóm körzeteknek új zászlajuk és címerük lett.

A nemzeti értelmi ség kezdeményezésére és vezetésével mindenütt megalakultak a nemzeti
mozgalmak az adott nép újjászületése, kulturális, szellemi, erkölcsi megújulása érdekében.
Kezdeti kulturális jellegű törekvéseik mellé fokozatosan olyan politikai követelések is ke-
rültek, mint a nemzeti autonómia és a nemzeti nyelv hivatalossá tétele. Ennek eredményeként
egyes köztársaságokban (Komi, Udrnurt, Mari) egymással párhuzamosan több mozgalom is
kialakult, amelyek azonban fő céljaikban többnyire egyetértettek. E mozgalrnaknak nagy
jelentőségük van az adott nép önbecsülésének, nemzeti identitástudatának kialakításában.
Vezetőik kezdeményezték népeik kongresszusainak összehívását, amelyre 1991-ben került
sor először a komiknál és az udmurtoknál, és azóta folyamatosan két-három évenként meg-
rendezik a többi népnél is. E kongresszusokon az adott finnugor nép legfontosabb problémáit
vitatják meg a köztársaságok, illetve az autonóm területek minden részéből érkező küldöttek
(a nemzeti nyelv használata, az anyanyelvi oktatás fejlesztése, új tankönyvek kiadása nemzeti
nyelven, az önkormányzatok szerepe, a hantik esetében az ősi vadászterületek tulajdonjoga
stb.) és konkrét javaslatokat dolgoznak ki megoldásukra. Az anyanyelv használatának és az
orosszal való egyenjogúsításának kérdése élesen vetődik fel minden fórumon. Az adott finn-
ugor nyelvnek az orosszal azonos jogi státust biztosító nyelvtörvényt hoztak a Mari Köztár-
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saságban, ahol mind a hegyi, mind a mezei mari nyelvet hivatalosnak minösítették, illetve a
Komi Köztársaságban 1992. május 28-án. 1998. május 6-án elfogadták a nyelvtörvényt a
Mordvin Köztársaságban is, amelynek értelmében a moksa és az erza nyelvet is a köztársa-
ság hivatalos nyelvének ismerték el az orosz mellett. Az oroszországi finnugor népeknek
közös kongresszusa is van: az elsőre 1992. május 15-16-án az udmurtiai Izsevszkben, a má-
sodikra 1995. július 28-29-én került sor a Komi-permják Autonóm Körzet fővárosában, Ku-
dimkárban. Ez szintén új jelenség az oroszországi finnugor népek közötti kapcsolatok törté-
netében. Többségük ugyanis ún. zárt területen élt, ahová külföldiek egyáltalán nem, belföl-
diek pedig csak a rendőri szervek által kiállított engedély birtokában utazhattak. Ennek oka
az e területeken található lágerek és hadiipari létesítmények voltak. A Szovjetunióban ha-
tározottan ellenezték a rokon népek közötti együttműködést, ezért külkapcsolataik a magya-
rokkal és a finnekkel gyakorlatilag nem voltak, országon belül nem a rokon népekkel ápolták
kulturális kapcsolataikat. Kivételnek számított Vas megye és a Mari Autonóm Szovjet Szoci-
alista Köztársaság testvérmegyei, Szombathely és Joskar-Ola testvérvárosi kapcsolata.

Politikai téren jelentős előrelépés volt az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Tanácsa
Elnökének 1992. június 28-án kelt rendelete a finnugor népek parlamentjei közötti együtt-
működésről, valamint a Finnugor Népek 1. Világkongresszusának megszervezéséről. Erre
1992. december 1-3. között Sziktivkárban került sor a Komi Nép Újjászületése mozgalom
vezetőjének kezdeményezésére. A világtalálkozó egyik határozata volt a Finnugor Népek
Konzultatív Bizottságának létrehozása, amely azóta félévenként rendszeresen tartja üléseit.
Feladata a finnugor népek közötti együttműködés koordinálása, a finnugor népek jogainak
képviselete a nemzetközi szervezetekben. A Bizottság 1994-től az ENSZ kisebbségijogokkal
foglalkozó állandó bizottságának tanácskozási jogú tagja. A két szervezet 1993-ban vette fel
a kapcsolatot a moszkvai magyar nagykövet segítségével. A Konzultatív Bizottság orosz és
angol nyelven tájékoztató füzetet ad ki munkájáról és a finnugor világ legfontosabb híreiről.

1996 legjelentősebb finnugor eseménye a Finnugor Népek II. Világkongresszusa volt,
amelyre 1996. augusztus 16-21. között került sor Budapesten. A mintegy 300 küldött között
voltak köztársasági elnökök, parlamenti képviselők, tudósok, művészek, a fiatal értelmiség
képviselői, újságírók. A kongresszusi küldöttek több szekcióban dolgoztak. A lll. világkong-
resszus megrendezését 2000. december 10-13. között Finnország vállalta.

A Finnugor Népek Világkongresszusának megrendezése mellett természetesen továbbra
is megtartják a finnugrisztikával foglalkozó tudósok hagyományossá vált konferenciáit.
1990. augusztus végén Debrecenben tartották a VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszust, a
nyolcadikat 1995. augusztus 10-15. között a finnországi Jyvaskylaben. A kilencedikre az
észtországi egyetemvárosban, Tartuban kerül sor 2000. augusztus 7-13 között.

A finn ugor népek íróinak rendszeres találkozóit a mari írók kezdeményezték, és ök vál-
lalták az első megszervezését I989-ben Joskar-Olában. A másodikra a finnországi Espooban
került sor 1991 augusztusában. 1993. augusztus 23-27. között Egerben volt a Finnugor Né-
pek Íróinak Ill. Találkozója. A negyediket Észtországban, Lohusaluban rendezték 1996 au-
gusztusában, az ötödiket 1998. augusztus 18-22. között Sziktivkárban. A hatodik finnugor
írótalálkozó megszervezését a Mordvin Köztársaság vállalta 2000. augusztus 23-27. között.
Ennek előkészítésére a Magyar Írók Szövetségének meghívására 2000. március 25-28. kö-
zött finnugor íróküldöttség érkezett Budapestre. Tagjai voltak: Arvo Valton észt, Jelena
Kozlova komi, Valentyina Misanyina mordvin, Viktor Sibanov udmurt írók. E találkozókon a
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legidőszerűbb kérdések közé tartozik az anyanyelv megőrzése, védelme, ezáltal az asszimi-
láció megakadályozása. A finnugor népek egy része ugyanis a szovjet rendszer idején foko-
zatosan elvesztette anyanyelvét, s áttért az orosz nyelvre. Ennek oka többek között az alábbi-
akkal magyarázható: a kuláktalanítás, a módosabb parasztok erőszakos kitelepítése Szibériá-
ba (a kevés túlélő többsége a későbbiekben nem telepedhetett vissza szülöföldjére), a ha-
gyományos életmód megváltozása (a falusi lakosság elvándorlása a városokba), az orosz és
más nemzetiségek nagy számú betelepítése a finnugorok által lakott területekre (iparosítás)
és a nemzetiségi iskolák felszámolása az 1960-as évek elejétől a szovjet vezetés részéről
kezdeményezett erőteljes eloroszosító törekvés keretében. Az 1930-as években végrehajtott
új közigazgatási felosztás is megosztotta a finnugor népeket: egy részüket más-más köztársa-
sághoz, területhez (oblaszty) csatolták, ahol kétszeres kisebbségbe kerültek, és ez fokozatos
asszimilációjukhoz vezetett. Emiatt él például a mordvinok többsége a Mordvin Köztársaság
területén kívül, és nagy a mari diaszpóra a Baskír Köztársaságban.

A teljes eltűnés fenyegeti a magyarok két legközelebbi nyelvrokonát, a Nyugat-Szibériá-
ban élő hantikat és manysikat, akiknek összlétszáma alig haladja meg a 30 ezer főt. Az 1960-
as években területükön tárták fel a Szovjetunió legnagyobb olajlelőhelyeit. A feltárás miatt
jelentős létszámú ipari munkásság települt be szülöföldjükre, s ők saját területükön nemzeti-
ségi kisebbségbe szorultak. Az olajkitermelés, a katasztrofális környezetszennyeződés miatt
nehezen tudják folytatni hagyományos halászó és vadászó életmódjukat. Átlagos életkoruk
negyven év. Ha nem születnek mielöbb nemzetközileg összehangolt intézkedések az olajter-
melés csökkentésére, a környezetszennyezés megállítására és káros következményeinek fel-
számolására, az őslakók vadászterületeinek visszaadására, akkor e népeket a közvetlen ki-
pusztulás veszélye fenyegeti.

Tragikus a Leningrád (ma Szentpétervár) körzetéből a II. világháború során Szibériába
kitelepített inkerik (ingermanlandiak) sorsa is, akiknek teljes rehabilitációja napjainkban sem
fejeződött be.

A két világháború közötti időszakban Magyarországon, Finnországban és Észtországban
hagyománnyá vált a finnugor rokonság megünneplése minden év október harmadik hetében.
Az oroszországi finnugor népek a megváltozott politikai helyzet következtében 1991-től
magukévá tették ezt a hagyományt és mindenütt kiemelt ünnepségek keretében fejezik ki a
rokoni kapcsolatok fontosságát. Ezt a rendezvényt Magyarországon is felújították.

Az oroszországi tinnugor népekkel közvetlen kapcsolatteremtésre csak 1988 után kerülhetett
sor, mert ez időtől kezdve engedélyezték a volt Szovjetunióban a szövetséges és autonóm
köztársaságoknak, valamint a nemzetiségi körzeteknek, hogy külkapcsolataikat önállóan,
Moszkva engedélye nélkül intézhessék.

Az 1988-tól eltelt időszak alatt a magyar és az oroszországi finnugor népek közötti kap-
csolatok új, széles körű rendszere alakult ki, az együttműködés leghatékonyabban a közvet-
len kapcsolatok keretében valósul meg. 1992-1993 folyamán három évre szóló kulturális és
oktatási tárcaközi együttműködési megállapodásokat írt alá a Müvelődési és Közoktatási
Minisztérium a Mari, az Udmurt és a Komi Köztársaság szakminisztériumaival, amelyeket
lejártuk után meghosszabbítottak. Három-négy éveiteltévei a minisztériumok segítségével
szerveződő rendezvényekkel párhuzamosan megnőtt a száma a kulturális és oktatási intéz-
mények által önállóan kezdeményezett és megvalósított akcióknak.
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A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1990 augusztusában a történelem folyamán
először hanti-manysi folklóregyüttest fogadott Magyarországon, amely a hagyományos
medveünnepi szertartást mutatta be Budapesten a Mesterségek Ünnepe keretében a budai
várban és Debrecenben a VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson. (A finnugor kongresz-
szu sok történetében ez volt az első eset, hogy kivétel nélkül mindegyik finnugor nép képvi-
seltette magát.)

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Hanti+Manysi Autonóm Körzet közötti
együttműködési megállapodás keretében 1991 májusában megalakult Belojarszkijban az
Észak-Osztják Folklór Archívum, amelynek vezetője Schmidt Éva kandidátus. Az archívum
létesítésének alapelve az volt, hogy távoli, idegen intézmények rendszertelen expedíciói he-
lyett kultúrájuk megőrzése és fej lesztése érdekében a hantik saját maguk gyűjtsék és doku-
mentálják szellemi örökségüket, és tegyék hozzáférhetővé más kutatók számára is. Ezért az
összegyűjtött anyagot orosz és angol nyelvre is lefordítják. Az anyaggyűjtés során az intéz-
mény munkatársai a legfejlettebb technikai eszközöket használják. Tevékenységük azért na-
gyon fontos, mert az anyanyelvükön még beszélő, hagyományos életmódot folytató hantik
jelenlegi adatközlő nemzedéke idős korban van, és velük együtt eltűnik évezredes szellemi
kultúrájuk is. Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy Eurázsiában a finnugrisztikai kutatórnűhe-
Iyek közül ma az Észak-Osztják Folklór Archívum a legjelentősebb. Az archívum Göncz
Árpád köztársasági elnök úr személyes támogatását élvezi.

Az Oktatási Minisztérium hosszú távú finnugor program keretében az 1998/1999. tanév-
től kezdve évente tíz oroszországi finnugor főiskolásnak. egyetemistának biztosít magyaror-
szági ösztöndíjat a hazai felsőoktatási intézményekben, ahol teljes és részképzésre fogadják
őket. A teljes képzésben részt vevők tanulmányaik megkezdése előtt egy évig intenziv ma-
gyar nyelvtanfolyamra járnak. A sikeres vizsga beiskolázásuk feltétele.

A magyarországi tudományegyetemek finnugor tanszékei és az oroszországi finnugor
köztársaságok tudományegyetemeinek anyanyelvi tanszékei között közvetlen kapcsolat léte-
sült, amelynek eredménye a rendszeres oktató- és diákcsere.

1994-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola kezdeményezésére Szombathelyen
tartották a finnugor egyetemek rektorainak konferenciáját. A főiskola UraIisztikai Tanszéke
évente megszervezi a hungarológiai nyári egyetemet az oroszországi fiatal finn ugor politoló-
gusoknak és történészeknek a legjobb hazai előadók bevonásával.

Az 1991/92-es tanévben egy-egy hanti és manysi egyetemi hallgató tanulta a magyar
nyelvet a Nemzetközi Előkészítő Intézetben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ösz-
töndíjasaként.

A Komi és az Udmurt Állami Egyetemeken lehetőség van a magyar nyelv elsajátítására.
1992-ben Sziktivkárban Dobó Attila, 1994-ben Szaranszkban az azóta elhunyt Nagy József,
1994- 1997 között lzsevszkben Kozmács István dolgozott magyar lektorként. A Művelödési
és Közoktatási Minisztérium jelentős anyagi hozzájárulásával 1997-ben Udmurtiában, 1998-
ban Kudimkárban szerveztek az oroszországi finnugor népek fiataljai számára háromhetes
intenziv magyar nyelvtanfolyamot. Debrecen város önkormányzata magyarul tanuló oroszor-
szági finnugor diákoknak évi 2-2 ösztöndíjat ajánlott fel a Debreceni Nyári Egyetemre. 1995
-1997 között két tanéven keresztül mordvin lektort fogadott az ELTE Bölcsészettudományi
Karának Finnugor Tanszéke Alekszandr Feoktyisztov nyelvész kandidátus személyében,
1997-1999 között a komi Nagyezsda Manova dolgozott lektorként a tanszéken, 1999 őszén
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pedig felváltotta öt az udmurt származású Galina Lesznyikova. A KLTE Bölcsészettudomá-
nyi Karának Finnugor Tanszékén 1997 őszén két hónapig volt vendégtanár a Hanti-
Manszijszkban 1991-ben létesült, az obi-ugorok kultúráj ának megmentéséveI foglalkozó
tudományos kutatóintézet munkatársa, J. Vozsakova, aki hanti nyelvet oktatott.

A magyar és az oroszországi finnugor népek közötti kapcsolatok fejlődésének napjaink-
ban legjellemzőbb vonása az, hogy a kezdeti állami ösztönzést az önálló kezdeményezések
váltották fel. 1995-ben Budapesten megalakult a Magyar-Udmurt Baráti Társaság, amelynek
jelentős szerepe volt az Udmurt Kultúra Napjai című rendezvény előkészítésében 1996-ban.
Ez alkalommal először járt hazánkban az Udmurt Rádió és Televízió Énekkara. A Fejér me-
gyei Népi Együttes egy évvel korábban szerepelt nagy sikerrel Udmurtiában. 1996-ban
Sziktivkárban hozták létre a Korni-Magyar Baráti Társaságot.

1992

Június 13-18. között a Finnugor Népek Ill. Folklór Fesztiválján részt vett a számos népi
hangszeren játszó Birinyi József és Kovács László. Szeptemberben udmurt néprajzi kiállítást
rendeztek Hajdúböszörményben a Hajdúsági Múzeumban. Október 14-15-én az oroszorszá-
gi finnugor népek nemzeti újjászületési mozgalmairól tartottak szemináriumot az érdekeltek
részvételével Szombathelyen.

1993

A Sziktivkári Drámai Színház 1993-tól több évadon keresztül nagy sikerrel játszotta Göncz
Árpád Kö a kövön címü drámáját. Spiró György Csirkefej című darabját Alekszandr Blinov
állította színpadra magas színvonaion az izsevszki Dart Ifjúsági Színházban. 1993. április 19
-24 között udmurt színházi küldöttség látogatott a budapesti Nemzeti Színházba. Az azóta
elhunyt Sík Ferenc főrendező szeretett volna támogatást nyújtani az oroszországi finnugor
népek anyanyelven játszó színházainak kölcsönös vendégszereplések, tehetséges fiatalok bu-
dapesti továbbképzése révén. Halála után e kezdeményezés nem talált folytatókra. Ugyan-
ezen év nyarán Szekszárdon a Duna menti Népek Folklór Fesztiválján egy-egy mordvin
együttes vett részt Narovatovo és Mareszevo faluból. Augusztus 21-től 30-ig a Bátai Népi
Együttes vendégszerepelt Szaranszkban. Október 14- 16. között Szombathelyen, a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskolán nemzetközi konferenciát tartottak az uráli népek őstörténetéről.

1994

Március 21-23. között nemzetközi tanácskozást szerveztek a karél fővárosban, Petro-
zavodszkban az anyanyelvi oktatás fejlesztéséről az előrehaladott asszimiláció körülményei
között. 1994 októberében az udmurtiai Malaja Purga faluból érkezett aZarnyi Sep hagyo-
mányőrző ének- és táncegyüttes vendégszereplésre Baranya megyébe.
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1995

Február 24. - május 22. között láthatták az érdeklődők a Két testvérnép című kiállítást, amely
az Udmurtiából és a Mari Köztársaságból érkezett gazdag anyagot mutatta be előbb a buda-
pesti Néprajzi Múzeumban, majd több vidéki múzeumban. Március 27-3 1. között az Egri
Bábszínház látta vendégül az Udmurt Állami Bábszínház társulatát.

1996

1996 márciusában a Millecentenárium alkalmából a finnugor népek művészetét bemutató
reprezentatív kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök
nyitott meg. Júliusban az udmurt ldnakar együttest hívták meg a Duna menti Népek Folklór
Fesztiváljára. Augusztus 1-11. között Szegeden tartották a Rokon Népek Folklór Fesztivál-
ját, amelyre több hagyományőrző népi együttes érkezett.

1997

Március 26-27-én Tverben az ott élő karélok történelméveI és kultúrájával foglalkozó sze-
mináriumot szerveztek a hazaiakon kívül észt, finn és magyar résztvevőkkel. Júniusban Deb-
recenben a VII. Országos és Nemzetközi Gyennek Néptánc Fesztiválon a Kargon Ki hagyo-
mányőrző mordvin együttes lépett fel nagy sikert aratva.

1998

Május 15-17. között a Balatonfúreden megrendezésre került JI1. Pünkösdi Ének Nemzetközi
Gyermekkórus Verseny fődíját az udmurt Ingur fiúkórus nyerte el. Májusban a mordvin
Ruzajevka város művészetí iskolájának igazgatója, Vlagyimir Kolmikov tíznapos tanul-
mányúton járt Magyarországon, és gyakorlati foglalkozással egybekötött előadást tartott a
kecskeméti nemzetközi játékkutatói konferencián. Hazatélte után cikksorozatban idézte fel
magyarországi útja tapasztalatait a mordvin sajtóban, a művészeti iskolában pedig magyar
népi gyermekjátékokból állandó kiállítást rendezett. E rendezvények legtöbbjénél a résztve-
vők ajánlásában, a partnerek összehozásában, az előkészítésben és a folyamatos közvetítés-
ben a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ jelentős szerepet
játszott. Szeptember 23-26. között a Magyar Írók Szövetsége szervezésében magyar-észt-
finn müfordítói konferenciát tartottak Budapesten.
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1999

1999. január 26-27-én a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai
Tanszéke rendezte meg a XI. Finnugor Szemináriumot, amely lehetőséget adott a hazai
finnugrisztikai műhelyek kutatóinak, oktatóinak tapasztalataik kicserélésére. Május 10-14-én
került sor a XVI. finnugor diákkonferenciára, az IFUSCO-ra a komi fővárosban, Sziktivkár-
ban. Magyarországot az ELTE Bölcsészettudományi Karának 12 hallgatója képviselte. Má-
jus 14-én a moszkvai Gyermekalkotások Galériájában ünnepélyes keretek között nyitották
meg az Üzenet a XX. századba; Béke mindenkinek elnevezésű nemzetközi finnugor gyer-
mekrajz-kiállítást. Magyarországot 30 művel a zánkai Gyermekalkotások Galériája gyűjte-
ményéből összeállított anyag képviselte. A kritika egybehangzó véleménye szerint a magyar
gyerekek rajzai voltak a legszínvonalasabbak, tematikailag a leggazdagabbak. Augusztus
6-9. között az Udmurtiában, Izsevszkben megrendezett VII. Nemzetközi Finnugor Folklór
Fesztiválon nagy sikerrel szerepelt Agócs Gergely népzenekutató, előadóművész, számos
népi hangszer avatott megszólaltatója.

Szeptember 8-9-én az MTA Nyelvtudományi Intézete finnugor nyelvészeti szemináriu-
mot szervezett magyar, finn, észt, amerikai, nérnet, orosz és osztrák részvétellel. Szeptember
II-én volt a könyvbemutatója Gyarmathi Sámuel (1751-1830) Affinitas című, a finnugor
rokonsággal foglalkozó, eredetileg latin nyelven írt műve új kiadásának. A könyv először
1799-ben látott napvilágot Göttingában, és a magyar nyelvnek a finnugor nyelvekkel való
rokonságát bizonyítja be elsősorban nyelvtani és csak másodsorban szókészleti egyezteté-
sekkel. A kiadást a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Bizottsága támogatta.

Október 20-26. között került sor Budapesten a Finnugor Világkongresszus Magyar Nem-
zeti Bizottsága által szervezett, a tömegtájékoztatás problémáival foglalkozó nemzetközi
finnugor szemináriumra, amelyen az észt, a finn és az oroszországi rádió és televízió mun-
katársai képviseltették magukat a vendéglátókon kívül. November 23-24-én ugyancsak Bu-
dapest volt a házigazdája egy demográfiai és statisztikai rendezvénynek, amelynek keretében
a résztvevők egyeztették azokat a szernpontokat, amelyek alapján a Ill. Világkongresszusra
egy statisztikai kiadványt kívánnak megjelentetni a finnugorok helyzetéről, lélekszámának
alakulásáról és perspektivikus kilátásaikról.

2000

A 2000. év kiemelkedő jelentőségű a nemzetközi finnugor mozgalomban. Mint már említet-
tük, augusztusban kerül sor Tartuban a finnugor tudományokat művelő kutatók kongresszu-
sára, a Mordvin Köztársaság fővárosában, Szaranszkban a finnugor írók találkozójára, de-
cemberben Helsinkiben pedig a Finnugor Népek Ill. Világtalálkozójára. A hajdani magyar
fővárosok, Székesfehérvár és Esztergom biztosítják a helyszínt a VIlI. Finnugor Folklór
Fesztiválnak június 21-26. között. 2000. március 27-30. között az IPU finnugor szekciójá-
nak munkájában vettek részt Szvetlana Szmirnova udmurt és Valerij Markov komi származá-
sú Dumaképviselők. Az év négy központi rendezvényén kívül számos intézményi, önkor-
mányzati megmozdulásra kerül sor országszerte. A szakemberek már most készülnek az V.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra, amelynek Jyvaskyla ad otthont 2001. augusztus
6-10. között.
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A magyar és az oroszországi finnugor kapcsolatokról szólva említést kell tennünk a könyvki-
adás terén elért eredményekről is. A magyar-udrnurt irodalmi kapcsolatokban mérföldkönek
számít Domokos Péter: Az udmurt irodalom története círnű monográfiájának orosz nyelvű
kiadása Izsevszkben, 1993-ban. Ugyanebben az évben Joskar-Olában adták ki a szerzőnek az
Uráli kis népek irodalmának kialakulása című monográfiáját.

1995 telén Budapesten jelent meg Winter Erzsébet fotóművész Szibériai rokonaink című
albuma a hantikról és manysikról, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök mutatott be. A
képekhez Agrafena Szopocsina keleti hanti költőnő írt verseket. A Szurguti járásban élő ke-
leti hantikhoz 1992 óta rendszeresen szervez expedíciókat Csepregi Márta nyelvész, Kerezsi
Ágnes néprajzkutató és Lázár Katalin népzenekutató a helyi önkormányzat nemzetiségi osz-
tálya segítségével. Kutatási eredményeikről 1997-ben megjelent közös kötetük (Tanulmá-
nyok a szurguti osztják kultúráról) ad számot.

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékének munkatársai 1997-
ben többévi munka után befejezték és kiadták Beke Ödön Magyar-cseremisz nyelvjárási
szótárát. A munkához jelentős segítséget nyújtott a főiskolán második éve müködö mari
lektor. A szótár megjelenése alkalmából Nyikolaj Gavrilovnak, a Mari Köztársaság állarnföje
helyettesének vezetésével kü Idöttség utazott Szombathelyre. A tanszék vezetője, Pusztay
János kezdeményezésére és közreműködésével szám os tudományos sorozat és önálló kiad-
vány jelenik meg. Az ELTE Finnugor Tanszéke által rendszeresen kiadott Budapesti Finn-
ugor Füzetek hazai és külföldi tudósok disszertációit, hosszabb elemzö munkáit közli. Tu-
dományos évkönyvet jelentet meg a debreceni KLTE Finnugor Tanszéke is.

Udrnurtiában 1997-ben 17 ív terjedelemben kiadták a Magyar költök antológiáját. A ver-
sek fordítását a korábbi gyakorlattói eltérően nem az orosz nyelv közvetítésével, hanem a
magyarból készült nyersfordítás alapján készítették el a legjobb udmurt költők. A magyar
költészetnek a finnugor köztársaságokban történő ilyen bemutatása történelmi jelentőségű.
1998-ban új, összefoglaló mű jelent meg a finnugorokról Finnugor kalauz CÍmen.

A legnagyobb udmurt költő, Kuzebaj Gerd versei is olvashatók hosszú, rendhagyó jegy-
zetekkel kiegészítve Kányádi Sándor "egyberostált műfordításai" között, amelyek 1999-ben
jelentek meg Csipkebokor az alkonyatban című kötetében Budapesten.

A magyar-finnugor kapcsolatok fejlesztésében igen jelentős szerepet játszik a moszkvai
Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ nemcsak koordinálóként, hanem a
kapcsolatok aktív résztvevőjeként is. Épületében rendszeres lehetőséget nyújt a finnugor
művészek moszkvai bemutatkozásához. Gennagyij Rajsev hanti festőmüvész - 1991-es szé-
kesfehérvári és budapesti bemutatkozása után - 1992 áprilisában megnyílt kiállítása szenzá-
ció volt a moszkvai képzőművészek számára. Azon év novemberében Iván Jamberdov mari
festőrnüvész kiállításán fellépett a rendkívüli képességű Arszenyij Jajcov harmonikaművész
is. I993-ban és I994-ben mordvin és udmurt népművészeti kiállítás volt az érintett köztársa-
ságokból érkezett népi együttesek közremüködésével és néprajzi témájú videofilm-
bemutatóval. A Moszkvai Állami Csajkovszkij Konzervatóriumban végzett finnugor diákok
közül a mordvin Valerij Bujerin és a komi-pennják Vaszilij Kulikov adott hangversenyt, az
utóbbi zeneszerzőként is bemutatkozott. Nagy jelentőségű volt Kányádi Sándor Kossuth- és
Herder-díjas költő látogatása 1995-ben Udrnurtiában, ahol a köztársaság nemzetiségi értel-
miségének legkiválóbbjaival és az egyetem finnugor szakos diákjaival találkozott. Nagy si-
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kerrel szerepelt a magyar kulturális intézetben 1996-ban a 13 éves mordvin Gyima Gyem-
jaskin zongorista, 1997-ben és 1999-ben pedig Polina Italjeva baskíriai mari énekesnő. A
kulturális központ új épületében az első önálló hangversenyen a még csak 16 éves, de már
nemzetközileg is ismert zongorista, az udmurt Ászja Korepanova lépett fel. A műsorban a
klasszikus zeneszerzők művein kívül saját szerzeményei is elhangzottak. A Millecentenárium
alkalmából a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ 1996 áp-
rilisában rendezte meg a Finnugor rokonság: azonosság és különbség círnü kiállítást, amely a
hagyományos népművészet továbbélését mutatta be a magyar, az észt és az oroszországi
finnugor népek anyagán a budapesti Néprajzi Múzeum közreműködésével. 1997-1998-ban
az intézet vendége volt az udmurt Olga Alekszandrova színésznö, aki Három lakodalmas
ének című sámán monodrámáját adta elő neves szakmai közönség előtt. Műsorából az orosz
tévé .Kultúra" csatornája is sugárzott részleteket. 1998-ban ünnepelték az udmurt irodalom
legjelentősebb alakja, Kuzebaj Gerd születésének 100. évfordulóját. Erről az Udmurt Köz-
társaság állandó moszkvai képviseletévei közösen szervezett irodalmi-zenei esten emlékez-
tek meg az intézetben. A kulturális intézet finn ugor rendezvényeinek széles körű visszhangja
van az érintett köztársaságok sajtójában, a helyi rádióban és televízióban. A nagy rendezvé-
nyeken a köztársaságok kulturális miniszterei minden alkalommal jelen voltak, és ez növelte
az események rangját. E kulturális akciók célja kettős volt: egyrészt lehetőséget biztosított az
orosz fövárostól néha több száz vagy ezer kilométerre élő művészeknek, hogy Moszkvában
is bemutatkozhassanak, másrészt felhívta a kultúra iránt érdeklődök: elsősorban zenészek,
képzőművészek figyelmét a vidéki tehetségekre. A kulturális központban fellépett művészek
otthoni tekintélye minden esetben nőtt.

Meghatározó szerepe van a kapcsolatok építésében a Magyar Nagykövetségnek. A nagy-
követ kezdeményezésére került sor 1993. június 20. és július 4. között Göncz Árpád törté-
nelmi jelentőségű útjára, amelynek során magyar államelnök először kereste fel a Komi, a
Mari, a Mordvin, az Udmurt Köztársaságot és a Hanti-Manysi Autonóm Körzetet. Az elnöki
küldöttségben a magyarországi állami vezetők mellett üzletemberek is helyet kaptak, és ez a
kétoldalú gazdasági kapcsolatok felvételét, valamint új együttműködési formák kialakulását
is eredményezte. A magyar sajtóban - főleg az 1993. évi elnöki látogatás alatt és után - je-
lentösen megnövekedett a finnugor rokonnépekről szóló írások száma. Dr. Nanovfszky
György nagykövet Budapestre történt visszatérése után is megtartotta alelnöki funkcióját a
Finnugor Népek Világkongresszusa meIIett működő Konzultatív Bizottságban.

A finnugor népek közötti együttműködés 1988-ban új szakaszhoz érkezett, mert ettől az
időtől kezdve az oroszországi finnugor népek önáIIóan is részt vehettek benne. Az egymás
közötti kapcsolatok rohamos fejlődésnek indultak, mivel alakításukat az áIIam részéről már
nem akadályozták. A nyitottá vált orosz külpolitika következtében a finnugor népek más
országokkal is együttműködést alakíthattak ki, a kapcsolatfelvétel elsősorban Magyarország-
gal, Finnországgal és Észtországgal történt meg, azonban nemcsak ezen országokra korláto-
zódik (például a Hanti-Manysi Autonóm Körzetnek jó kapcsolatai vannak Svédországgal,
Norvégiával és Kanadával is, mert hasonló földrajzi fekvésük miatt sok közös problémával
találkoznak). A Magyarországgal folytatott együttműködés részben a minisztériurnokkal,
nagyobb részt azonban intézményi keretek között valósul meg. Az eltelt több mint tíz év alatt
a finnugor népek között gyakorlatilag minden szinten megtörtént a kapcsolatfelvétel, amely-
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nek fejlesztését ma már semmi sem akadályozza. Bízunk benne, hogy a jövőben csupán a
népeken, az etnikai csoportokon és azok vezetőin múlik, hogyan élnek a kapcsolatépítés to-
vábbi lehetőségeivel.

(Mayer Rita)
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és legfontosabb dokumentumai

Az előzmények

A peresztrojka (átépítés, rendszerváltozás) és a glasznoszty (szólásszabadság, nyilvánosság)
szavakkal fémjelzett gorbacsovi reformpolitika a finnugorok lakta területeken is éreztette
hatását. I985-tel kezdődően, de főleg 1988-89-től kezdve számos politikai rendezvényre és
tudományos konferenciára került sor, amelyek a finn ugor népek helyzetét a legkülönfélébb
szempontokból taglalták. Olyan egymással nyíltan és burkoltan is összefüggő kérdések ke-
rültek szóba, mint a gazdasági helyzet, a finnugor népek létező avagy nemlétező történelme,
a demográfiai, a nyelvi és - ami korábban szinte elképzelhetetlen volt - a jogi helyzetük.
Megfogalmazódtak a legsúlyosabb problémák: a puszta lét a finnugor nevű, róluk elnevezett
egyedüli hazájukban, a létezés etnikai őshazájukban örökös kisebbségként, diaszpórában
élve pedig többszörös kisebbségben, az elégtelen társadalmi-politikai képviselet következ-
ményeként a politikai súlytalanság, a gazdasági ellehetetlenülés, a nyelvi és a kulturális asz-
szimiláció, a perspektívátlan falvakból a városba kényszerülés, a megrendült testi-lelki álló-
képesség, a magas halálozási és alacsony születési mutatók, a katasztrofálisan szennyezett
környezet, az alkoholizmus, a teljes kilátástalanság, az etnikai nihilizmus és így tovább.

Létrejöttek az első társadalmi egyesületek. Mozgalmak indultak, amelyek a helybeli
többség nemtetszése, jobbik esetben jó vagy rosszindulatú közömbössége közepette kezdték
szavakba önteni, megfogalmazni a saját problémáikat. Majd miként lenni szokott, külső és
belső okok miatt az első társadalmi mozgalmak kezdtek szétforgácsolódni és eljelentéktele-
nedni, akár meg is szűnni, illetve ütőképes népképviseleti szervvé válni. Többnyire - némi
képzavarral élve - kikristályosodott az a "kemény mag", amely elfogadott, tárgyalóképes fél-
nek bizonyult helyi, oroszországi és nemzetközi szinten is. Természetesen nagy nehézségek
közepette.

Oe hát hogyan is lehetne egy évtized alatt a több száz éves cári idők, a több évtizedes
szovjet korszak igaz, hiteles tényeit megismerni, az összefüggéseket meglátni és a mindenkit
egyformán boldogító megoldásokat megtalálni? Különösen akkor, ha az eredendően falvak-
ban élő földműves, illetve a folyók mentén, erdőkben szétszórtan élő halász-vadász oroszor-
szági finnugor népek mindegyike gyakorlatilag értelmiség nélkül maradt: a cári idők vége
felé kialakuló helyi értelmiség a szovjet időkre egyrészt elöregedett, másrészt előbb vagy
utóbb áldozatául esett a terrornak, miként az 1917 után felIépő új nemzedék, amelynek sze-
mélyes tragédiáját nemzeti katasztrófává tette nemcsak saját pusztulása, hanem az is, hogy
nem volt idejük, alkalmuk kineveini a következő nemzedéket, ... amely a II. világháború
áldozatává, a világháború utáni láger-szigétvilág lakójává vált, hogy aztán közülük néhá-
nyan, túlélve ezeket a zord időket még megérhessék a rehabilitációt. A világháború utáni
szovjet korszakban felnőtt értelmiség világképének egyoldalúsága és hiteltelensége, hamis
történelmi ismeretei a régmúltról és a legújabb korról - talán ezek tudatosulása eredményezte
az újfajta gondolkodás kezdetét és egyúttal a finnugor nemzeti mozgolódást.
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A finnugor nemzeti mozgalmak személyi problémái között nem ritkán a köpönyegforga-
tás vádja az első, az identitástudat túlzottnak minősítése és a radikalizmus vádja a második.
Mindehhez járulnak a társadalmi környezet viszonyai, a kisebbségi mozgalmaknak a több-
ségben kiváltott reakciói és ezeknek egyéni, és ezért esetenként igencsak eltérő értékelése.
Egyiken sincs mit csodálkozni, és különösen nincs, ha a nem-oroszországi finnugor népeknél
is ugyanez a helyzet. Tévedés ugyanis azt hinni, hogya gorbacsovi reformkorszak csak az
oroszországi népek, köztük a finnugor népek történetében fordulópont. Észtország újbóli
függetlenedése, Magyarország polgárosulása mellett sokan azt hiszik, hogy Finnországban
minden maradt változatlanul. Pedig Finnországban a Szovjetunió megszűnésévei nemcsak a
gazdasági életben mutatkoztak súlyos válságjelenségek, hanem megkezdődött és a nyilvá-
nosságra került új adatok bittokában javában folyik a szovjet-finn viszony újraértékelése, a
társadalmat pedig élénken foglalkoztatja a keleti szomszédságot illetően a közvetlen határ-
mente finnugor népeinek, de a távolabbiaknak a sorsa is. Ennek hagyománya van már a cári
időkből. Észtország a Szovjetunió szövetségi államaként a korlátozott szabad mozgást arra
használta fel a tudományt és a finnugor népeket illetően, hogy mindenütt jelen volt, ahol ta-
nácsra, konkrét szakmai segítségre, a helytállásban mintára volt szükség. Az észtek fliggetle-
nedési törekvései olyannyira mintául szolgáltak több kisebb finnugor népnek, hogy a nemzeti
mozgalmaik elleni orosz tiltakozás nem egyszer észtellenességként nyilvánult meg.

Időnként felteszik a kérdést, ugyan mi értelme van manapság népek nyelvrokonságra
épülő együttműködésének. Érdekes módon, ez a kérdés a frankofón országok szövetsége
vagy a portugál nyelvű országok együttműködése kapcsán fel sem merül, vagy ha igen, min-
den él nélkül. A finnugor népek egymás iránti érdeklődését a nyelvrokonság évszázadokkal
ezelőtt felismert tényei magyarázzák, de ha ettől a tudományos alapra épített rokonságtudat-
tól el is tekintenénk, akkor is a több évszázados kutatás eredményezte ismeret, a tudás köte-
lezne bennünket arra, hogy vállaljuk egymás képviseletét minden olyan helyen, ahol erre
szükség van. Ilyen hely pedig sok van. A népek többsége kisebbség - ez volt az egyik finnor-
szági finnugor rendezvény mottója. Valóban, ahol kisebbségi kérdéseket tárgyalnak, ott a
finnugoroknak, mindnek: kicsiknek és nagyoknak egyaránt helyük van. A nyelv a szülőha-
zám - ez volt egy másik finnországi finnugor rendezvény jelmondata. Az anyanyelv veszé-
lyeztetettsége minden finnugor nép mindennapi problémája, ha többségben nem is, kisebb-
ségben bizonyosan. Ahol az idegen nyelvek, például az orosz vagy az angol tanulásában
mutatkozó azonos hibákat taglalják, ott a finnugor anyanyelvűeknek saját szekciójuk van.
Ahol demográfiai, környezetvédelmi kérdéseket tárgyalnak, ahol a Vörös Könyv akár a ter-
mészetről, akár a kihalás veszélyében élő népekről szól, ott a finnugoroknak szintén foglalt
helyük van. Hosszan lehetne sorolni, mi minden teremt lehetőséget a finnugor népek együtt-
működésére, és akkor még nem is említettük a napjaink színterét jelentő piacgazdaságot.
amely szintén módot adna és ad is majd az együttműködésre.

1992 februárjának elején Sziktivkárban négy finnugor társadalmi szervezet: a Komi Nép
Újjászületése Bizottság, I a Masztorava - A Mordvin Nép Újjászületése Társaság," az Össz-

1 KOMI1TeT B03pO)l()],eHI151KOMH uapona, 1998 óta: a Komi nemzeti kongresszus végrehajtó bizott-
sága (Hcnomnrrern.nsui KOMHTeTCuesna naporra KOMH).

2 Macropasa - 06uleCTBO uauaoaam.noro B03p0)l(.L\eHH5IMOp,llOBCKOronapona
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udmurt Egyesület (a későbbi Udmurt Kenes) végrehajtó bizottsága' és a Jugör - A Komi-
permják Nyelv, Irodalom és Kultúra Barátainak Társasága" létrehozta a Finnugor Népek
Egyesületér' (az AFUN-t), és csatlakozásra felhívás céljából újságokban és a Parma círnű
folyóiratban közreadta az ideiglenes alapszabály-tervezetet." Az AFUN alapszabályát
Izsevszkben az első oroszországi finnugor kongresszuson (1992. május 15-16., 1. alább), a
Végrehajtó Bizottság működési szabályzatát (ITOJIOlKemle06 I1cnOJlKOMCAccounauaa
íjlHHHo-yropcKHx HapO)].OBPOCCHHCKOH<Dc)].cpaUHH)Sziktivkárban, a kongresszuson meg-
választott tagokból álló Végrehajtó Bizottság 1992. június 29-i ülésén hagyták jóvá, és ugya-
nitt választották meg saját soraikból az elnököt és a társelnököt.

A kongresszust összehívó szándék februári megfogalmazását követően rneglepöen hamar,
1992. május 15-én Udmurtia fővárosában, Izsevszkben összeült az oroszországi finnugor
népek első kongresszusa (1 ct.esn (~HllllO-yropCKHx HapO)].OBPOCCHHCKOH<De)].epaUHH),
amely az alábbiakban felsorolt és az események hangulatát tükröző vagy további menetét
befolyásoló és e célból részben vagy egészben idézett dokumentumokat fogadta el. Ez a fel-
sorolás szemlélteti, milyen kornoly, elkötelezett munka folyt Izsevszkben. A Parma az össze-
gyűjtött dokumentumok közreadása és számos hozzászólás közlése mellett egész oldalas
szerkesztőségi cikkben is foglalkozott az eseménnyel és megjegyezte: "Kétségtelenül az
egyik legfontosabb határozat az, amelyik a finnugor népek nemzetközi kongresszusának
megrendezéséről szól. Ennek folyó év december elején kell lezajlania Sziktivkárban, ott,
ahol I985-ben - első ízben a volt Szovjetunióban! - sikeresen lezajlott az V. Nemzetközi
Finnugor Kongresszus.' Az első oroszországi finnugor kongresszus már történelem" (Parma
92/2:2).

1992. június l6-án Sziktivkárban ülést tartott az AFUN Végrehajtó Bizottsága, véglege-
sítette és elfogadta az alapszabályt, megfogalmazta és eljuttatta az illetékesekhez a finnugor
világkongresszus megrendezésének szükséges voltáról szóló izsevszki határozatot. 1992.
június 29-én Moszkvában a Legfelső Tanács elnöke, Ruszlan Haszbulatov aláírta a finnugor
világkongresszus megrendezhetöségéröl szóló határozatot. 1992. november 30-án Sziktiv-

3 H.cnOJlHHTeJll>lIbIH KOMHTeT BceYJlMypTCKOH aCCOL\HaL\HH

4 IOröp - 06U.\ecTBo pa)lCTCJlCH KOMH-nepMilL\Koro il31>1Ka,mrreparypsr, xyns'rypst (1990)

5 ACCOL\HaL\HH<llHHllO-yropCKHX HapO.l\OB, rövidítve: A<l>YH (AFUN).

6 Parma 92/1 :4-5. ~oKyMcHnl A<l>YH - ~eKJlapaL\l!H y'IPC.l\HTCJlI>HOj;ixompepemmn nOJllIOMO'I-
I!I>IXnpencraaareneü (IJHHHo-yropcKHx napozrou, YCTaB (speveanstii) A<l>YH. A parma 'tajga' olyan
komi szó, amelyhez a szülőföld asszociálódik, 1989 novemberében alapították Moszkvában a Parma
ncvű moszkvai komi nemzeti kulturális társasaget (Mocxoncxoe KOMH aauaoua.n.uo-xym.rypuoe
06U.\CCTllO .Tlapxra") és 1991 júniusában adták nyomdába a "Parma" folyóirat első számát. Alapító
kiadója a Parmán kívül a Komi nép újjászületésének bizottsága, a Komi kotir (kb. Korni Szövetség) és
a Korni Tájékoztatási Minisztérium. 1994 őszétől anyagi okok rniatt nem jelenik meg. A szerény kiál-
lítású, füzetszerü folyóirat (évente négy szám) kortörténeti jelenség és egyedülálló dokurnentumgyűj-
temény.

7 1\ Nemzetközi Finnugor Kongresszus CCIFU) a finnugrisztika (az uralisztika) nemzetközi tudo-
mányos fóruma. 1960 óta minden ötödik évben kerül rá sor, felváltva a négy érdekelt állam (Finn-
ország, Észtország, Magyarország, az Oroszországi Föderáció) valamelyik egyetemi városában. A ki-
lencedik (CI FU-9) színhelye 2000-ben az észtországi Tartu.
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kárban ún. tudományos kerekasztal vitatta meg a finnugor népek aktuális problémáit, és
másnap, 1992. december I-jén megnyílt a Finnugor Népek I. Világkongresszusa, röviden az
I. Finnugor Világkongresszus. A rendezvény alkalmat nyújtott több nemhivatalos és félhiva-
talos eseményre is. Így például a világkongresszus azon oroszországi résztvevői, akik saját
köztársaságuk vagy saját népük parlamenti képviselői voltak, találkozójukon elfogadtak egy
olyan dokumentumot, amelyben aggodalmukat fejezték ki a már korábban elfogadott orosz-
országi törvények, rendeletek, a finnugor népek újjászületéséről szóló állami "projektum"
végre nem hajtása miatt." Az bizonyos, hogy ez volt az első ilyen közös alkalom, de az is
bizonyos, hogy nem volt az utolsó.

1996 augusztusában Budapesten lezajlott a II. Finnugor Világkongresszus, a HI. világ-
kongresszusra 2000 decemberében Finnországban kerül sor. Találóan nyilatkozta a budapesti
világkongresszus után a Komi Köztársaság nemzetiségügyi minisztere, Alekszej Kimovics
Konyjuhov, aki a komi nemzeti mozgalomnak kezdettől fogva aktív résztvevője és koronata-
núja, hogy a budapesti világkongresszus legnagyobb érdeme a puszta léte, az, hogy volt. Je-
leként annak, hogyafinnugor világ létezik.

A dokumentumok alábbi felsorolása, az időnként részben vagy egészben, hol csak ma-
gyarul, hol oroszul is közreadott szövegek azt bizonyítják, hogya kongresszusok nem proto-
kolláris események voltak. Hogy az elért eredményeket milyennek látjuk, soknak-e vagy
kevésnek, ezt ki-ki ítélje meg maga, de ne feledkezzék meg arról, honnan indultak a résztve-
vő népek, a kicsik és a nagyok egyaránt, milyen évtizedek, évszázadok után jutottak oda,
ahol most vannak. Az eredmény minősítése viszonyítás, a minősítéshez maguknak a finnugor
népeknek is érzelmek és indulatok nélkül, mintegy tárgyilagos kívülállóként kellene ismerni-
ük saját igaz múltjukat és mai helyzetüket. .. Ma még az is korszakos eredmény, ha valame-
lyik nép meg tudja fogalmazni legnagyobb gondjait, súlyos gondolatait hangos szóval ki is
meri mondani és másokkal meg tudja értetni. És hol vannak ekkor még a tettek? A finnugor
világban rendszeresen ismétlődő események itt és most korántsem teljes, biztosan foghíjas
jegyzéke tettekről is tanúskodik.

Van min elgondolkodni, ha az eltelt közel 10 évet mint folyamatot tekintjük - ezt szándé-
kozik segíteni az időrendi felsorolás, amely nem teljes, nem is lehet és nem is akar teljes len-
ni. Ez is, miként az ismétlődő események jegyzéke csak adalék a finnugor népek legújabb
kori történetéhez - fehér foltokkal és ideképzelt fehér (azaz üres) lapokkal, hogy mindenki-
nek legyen hova bejegyezni az innen hiányzó, időközben megszerzett adatokat.

***

8 A jogi dokumentumok többsége oroszul egybegyűjtve megtalálható az alábbi munkákban:
KpHA<KOB, B. A. (COCT.): CTaTyC MaJIO'lHCJIeHHbIX naponos Poecan. Flpaaoaue axrs: Jol,llOKyMeHTbl.

Mocxaa, "lOpJol,llH'IecKaH mrreparypa'' 1994. 488 C.; OH )Ke: Ilpaaoaoü craryc xopexasrx aapcnoa
npHnOJIHpHblX rocynapcrs. Marepnansi KOH~)epeIlUHH - MOCKBa 26-28 !jleBpaJIH 1997 r. Mocxea,
POCCHHCKUHyHHBepCHTeT ,llPY)K6bl naponon 1997. 192 c.
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1992. február eleje, Sziktivkar
Az AFUN alapító nyilatkozata és ideiglenes alapszabálya
A<DYH - ACCOUI-1aUHll<pHIIHO-yíOpCKHx naponon
AFUN - a(z oroszországi) finnugor népek egyesülete
Ifapua 92/1:4, napMa 92/1 :4-5.
Az alapító okiratot a komi, a komi-perrnják, az udmurt és a mordvin mozgalom
képviselői írták alá, lásd fentebb.
Lásd még: 1992. május 16., 1992. június 19.

/992. március 3/.
az ún. Föderációs Egyezség aláírása
c:De.uepanIBHbIH noroaop - O pasrpaaaxeuan npezrveroa BC.uCHHllH norrHoM04HH MC)I{.uy
opraaava rocynapcrnennoii BrraCTH POCCHHCKOHc:Dc.ucpaUHH H opranava rocynapcrneu-
HOH BrraCTH Pecnyönaxn ...

A finnugor népekről elnevezett köztársaságok, autonóm körzetek, területek az
Oroszországi Föderáció egyenrangú jogalanyai lettek, megnőtt a lehetőségekkel élni
tudás felelőssége. Erről tanúskodnak a Szaranszkban 1993. április 23-24-én taltott
összoroszországi konferencia előadásai, amelyek a konferenciával azonos című kö-
tetben meg is jelentek."

Az ún. Föderációs Egyezség az Oroszországi Föderáció 1993. december 12-én
népszavazással elfogadott alkotmányának része, vö. 5. cikkely 4. pont: az államha-
talom föderációs szerveivel való kölcsönös viszonyokat illetően az Oroszországi
Föderáció minden alanya egymás között egyenlő (BO B3aHMOOTHoweHHllX c
<pc.uepaTHBHbIMH opranaan rocynapcraeuaoü BrraCTH ece Cy6bCKTbl POCCHHCKOH
c:Dc.uepaUHH MC)J{.uyC060H pasnonpaauu).

Évszázados álmok megvalósulása
Hcnonaeane BeKOBC4HOHMC4Thl

(1 cseazt <pHHHo-yropcKHx aapcnoa Poccaücxoű c:De.uepaUHH)
Ilapua 92/3-4:2-3 - szerkesztőségi cikk a Parmának az I. oroszországi finnugor
kongresszus anyagát közreadó és az első világkongresszusról szóló határozatot üd-
vözlő számában:

" ... .uBH)J{eHHe, npOHH3aHHoe MHpomo6HeM, YBa)J{eHHeM H noaepne« .upyr K
npyry, B3aHMonOHHMaHHeM H CTpeMrreHI1CMK C.uHHCHHlO.I1Mll 3TOMy .uBH)J{eHHlO-
»<pHHHo-yropcKHH MHP«"

" ... mozgalom, amelyet a békeszeretet, az egymás iránt érzett tisztelet és biza-
lom, a kölcsönös megértésre és egységre törekvés hat át. Ennek a mozgalomnak a
neve - »finnugor világ«".

9 KOHCTIHYUl10HHble pe(I>opMbl B pecnyőnnxax B COCTaBe POCCl1i1cKOH<I>e)J.epaUI1I1H MexaHH3M
peanaaauan <I>e)J.epanlBlloro noroaopa (Alkotmányos reformok az Oroszországi Föderációhoz tartozó
köztársaságokban és a Föderációs Egyezség végrehajtásának mechanizmusa). Szaranszk 1993. 112 1.
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1992. május 15-16. Izsevszk
AZ 1. OROSZORSZÁGI FINNUGOR KONGRESSZUS
1 C'be3A Q:>HJlHo-yropcKHx naponea POCCHHCKOH<t>eAepaUHH

Ilapva 92/3-4:61-75.

Az Oroszországi Föderációban élő finn ugor népek kongresszusának státusa
Craryc [1] csesna Q:>HHHo-yropcKHx naponon POCCHHCKOH<t>e,Ll.epaUHH
Ilapva 92/3-4:70.

Az Oroszországi Föderációban élő finn ugor népek kongresszusának működési szabályzata
(ún. reglamentj e)

Pernaucur cseana Q:>HHHo-yropcKHx HapO,Ll.OBPOCCHHCKOH<t>e,Ll.CpaU,HH
napMa 92/3-4:70-72.

1. Általános rendelkezések
2. A kongresszusi munka menete
3. A határozathozatal módja, a határozatok megformálása és végrehajtásuk
3.4: A kongresszus határozatai a finnugor népeket illetően ajánlások, viszont a

kongresszus végrehajtó bizottságát illetően kötelező érvényűek. Egyedül a kong-
resszusnak van joga változtatni rajtuk vagy másképpen rendelkezni ....

3.4: PCUleHHll CbC3,Ll.a HOCllT pexoweuztarensnerü xapaxrep Anll Q:>HHHO-
yropcxnx HapO,Ll.OB,HO oői.saarem.uu Anll I1CnOnHI1TCnbHOro oprana Aceonnauna
11 paőoxux opraaos csesna. OHH He MoryT 6blTb nepecvorpeuu HnH OTMCHeHbl
HI-Ja<Je,KaK caMHM Cbe3AOM....

Rendelkezés az Oroszországi Finnugor Kongresszus küldötteinek megválasztásáról
nOnO)!{CHl1e o ai.rőopax AeneraTOB csesna Q:>HHHo-yropcKl1x aapoztos POCCHHCKOH
<t>e):(epaUI1I1
napMa 92/3-4:72.

Nyilatkozat az oroszországi finnugor népek nyelveiről
)J,eKnapaUHll o ll3bIKax Q:>HfIlIO-yropcKl1x HapoAOB POCCHH
Ilapua 92/3-4:65-66.

Memorandum az ingermanlandi finnek azonnali rehabilitálásáról és a Leningrádi Területre
saját nemzetiségi járás létrehozása céljából történő visszatérésükhöz elengedhetetlen állami
segítségről

MCMopaHAyM Q:>I1HHo-yropcKl1x aaponos no sonpoca« CpOLJHOH pea611JII1TaUI111
Q:>I1HHOB-I1HrepMaHnaHAueB 11OKa3mII1IO HeOTnO)!{HOH rocynapcruenuoü nOMOWI1
no I1X aoaspauiemuo B Jleanurpancxyro 06J1aCTb ,Unll C03,UaHHll caoero HaUI10-
HaJ1bHOrO paüoua
Ilapva 92/3-4:73-74.
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A lakott környezet védelméről és az ökológiáról. Az oroszországi finnugor népek kongresz-
szusának határozata

PC30JJlOUHlI csesna <pHHHo-yropcKHx HapO,UOB ,,06 aiconortut H coxpauennn
Cpe.ublo6HTaHHlI"
DapMa 92/3-4:66-67.

Az Oroszországi Finnugor Népek Kongresszusának felhívása az Oroszországi Föderáció
Legfelső Tanácsához "A finnugor népek képviseleti szerveinek, nemzeti mozgalmainak és az
Oroszországi Föderáció nemzetiségügyi állami bizottságának együttműködési viszonyairól"

Oőpaureane Bcepoccaűcxoro csesna <pHHHo-yropcKHx naponos K Bepxosaouy
COBeTy POCCHHCKOH<l>e.uepaUHH ,,0 B3aHMOOTHoweHlIX npencrasarern.aux opra-
HOB, naunonam.nux oprauaaaunü <pHHHo-yropcKHx aaponos c rocynapcraeaasra
KOMHTeTOMPOCCHHCKOH<l>e.uepaUHH no uauaonam.aoü nornrruxe"
Ilapua 92/3-4:74.

Az AFUN kapcsolata a nemzetközi szervezetekkel. Az oroszországi finnugor népek kong-
resszusának határozata

Pe30JJlOUHlI csesna <pHHHo-yropcKHx HapO,UOB POCCI1H ,,0 B3aHMo.ueHcTBHH
AccoUHaUHH <pHHHo-yropcKHx HapO,UOBc Me)f{.uyHapo,UflI>IMHopraHH3aUHlIMH"
napMa 92/3-4:67.

Az AFUN Végrehajtó Bizottságának személyi összetétele
(a kongresszuson - 1992. május 16. - megválasztott tagok)

J!l36paHbl C'be3,UOM:Flepcouarn.m.ni COCTaBHcnonxova A<l>YH
Itapua 92/3-4:75.
vepszék: Bakulin, Anatolij Ivanovics és Sztrogalscsikova, Zinaida Ivanovna
udmurtok: Siskin, Mihail Ivanovics és Ponomarjov, Karl Alekszandrovics
komik: Markov, Valerij Petrovics és Beznoszikov, Alekszej Szemjonovics
marik: Popov, Nyikandr Szcrnjonovics és Szanukov, Kszenofont Nyikanorovics
karélok: Akinov. Ivan Alekszejevics és Goskijev, Mihail Andrejevics
mordvinok: Jefimov, [van Andrejevics és Pinyjaszov, Alekszandr Ivanovics
Iinnek (oroszországiak): Agava, Fjodor Matvejevics és Soittu, Pavel Ivanovics
manysik: Sesztalov, Juvan Nyikolajevics és lszajev, Jurij Alekszandrovics
hantik: Szengepov, Alekszej Mihajlovics és Kurikov, Vlagyimir Mihajlovics.

Nyilatkozat Oroszország őslakos népeinek jogairól
)J,cKJIapaUHlI npas xopenuux naponos POCCHH
Ilapva 92/3-4:61-62.
Az Oroszországi Föderáció finnugor népeinek kongresszusa - az emberi jogok és a
népek jogainak nemzetközi normáiból kiindulva, a személyiség és a nép jogainak
elválaszthatatlanságát vall va, megjegyezvén. hogy az Oroszországi Föderáció né-
peinek többségét nem ismerik el jogalanyként és megfosztják őket attól, hogy kife-
jezzék és valóra váltsák törekvéseiket és jogaikat, továbbá tekintettel arra, hogy az
őslakos népek az őszinte tiszteletre és a kölcsönös megértésre építve az oroszorszá-
gi stabilitás és béke tényezői - minden népnek közreadja az oroszországi őslakos
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népek jogairól szóló alábbi nyilatkozattervezetét, annak elérése céljából, hogy min-
den államban és ezek intézményeiben ismerjék el és tiszteljék ezeket a jogokat.

1. pont
Oroszország őslakos népei a sajátosságaiktói, hagyományaiktóI, szokásaiktóI füg-
gően szabadon határozzák meg fej lődésük prioritásait. Jogukat az életre, a hitre, a
földre és a föld mélyére, az élet színterére minden államnak el kell ismernie és tisz-
telnie kell.

2. pont
Az öslakos népek teljes mértékben, akadályoztatás és diszkrimináció nélkül élvezik
emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat, ideértve részvételüket az Oroszor-
szági Föderáció politikai életében.

3. pont
Az Oroszországi Föderáció köztársaságai, vidékei (xpaü), területei (oőnacrs) és
más államalakulatai, valamint ezek szervei kötelesek elismerni az öslakos népek te-
rületét, intézményeit, függetlenül az Oroszországi Föderáció nemzeti-területi beren-
dezkedési formáitól, Az őslakos népek önállóan határozzák meg saját intézményeik
formáját, szervezetét és hatáskörét.

4. pont
Az őslakos népek hagyományait és szokásait Oroszországban minden állami intéz-
ménynek tisztelnie kell. Oroszország népeinek törvényhozási követelései, amelyek
nincsenek ellentmondásban a nemzetközileg elismert emberi jogokkal, képezik az
Oroszországi Föderáció minden nemzeti-állami alakulatában az általuk lakott terü-
letekre jogot formálás alapját.

5. pont
Az őslakos népek az Oroszországi Föderáció területén saját képviseleti szerveik ré-
vén élveznek jogi és bírósági védelmet.

6. pont
Oroszország őslakos népeinek kivételes joguk van hagyományos földjeikre és ezek
kincseire, következésképpen azokat a földeket és ezek kincseit, amelyeket egyezség
nélkül vettek el tőlük, vissza kell adni a népeknek.

7. pont
Oroszország öslakos népeinek és választott szerveiknek hozzáférhetési joguk van a
területükön elért tudományos és technológiai kutatások eredményeihez. Nem lehet
olyan cselekedeteket elkövetni és olyan politikát folytatni, amelyek az őslakos né-
pek természeti környezetét károsítják.

8. pont
Senkinek sincs joga az őslakos népeket megfosztani attól a lehetőségtől, hogy anya-
nyelvükön tanuljanak és, hogy saját oktatási intézményeket hozzanak létre. Az ál-
lam az egyenlőség és a diszkriminációmentesség alapján az ügy intézés során tiszte-
letben tartja az öslakosság nyelveit.
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9. pont
Az állam megteremti az öslakosság ezen intézményeinek és intézeteinek a teljes
fejlődés feltételeit és szükség esetén erre a célra tartalékokat biztosít.

10. pont
Az állam és intézményei nemzetközi szerződésekkel és együttműködéssei segítik
Oroszország őslakos népeit a gazdasági, szociális, ökológiai, tudományos, kulturális
és vallási élet terén.

Nyilatkozat "Az oroszországi finnugor népek szuverén jogainak gyakorlásáról az új föderatív
berendezkedés viszonyai közepette"

)],eKJJapaUI1H ,,0 pearrnsairaa cysepenaux npas <pI1HHo-yropcKl1x HapO):(OBPOCCI1I1
B yCJJOBI1HXHOBOHCI1CTeMbl<pe):(epaTI1BHOrOyCTpOHCTBa"
Ilapva 92/3-4:63-65.
II.Az összes finnugor nép barátságának és együttműködésének elmélyítése és to-

vábbfej lesztése céljából a jelen összoroszországi (finn ugor) kongresszus java-
solja Finnugor Világkongresszus feltétlen összehívását, és Magyarország, Fin-
nország és Észtország kormányához, a magyar, a finn és az észt néphez fordul,
vegyenek részt a kongresszus [a Finnugor Világkongresszus] megszervezésében
és lebonyolításában.

II.B ueJIHX ziam.aeüurero pa3BI1TI1H 11 yrrry6JJeHI1H ):(PY)l{6bl 11 COTpYAHl1yeCTBa
acex HapO):(OB <pI1HHo-yropcKoro Ml1pa HaCTOHUll1H BCCpOCCI1HCKI1Hcsesz;
BIIOCI1T npennoxenne o Heo6xOAI1MOCTI1 C03blBa BCeMl1pHOrO xoarpecca
<pI1HHo-yropcKI1X naponos H oőpauiaercs K npaBHTeJJbCTBaM H irapcnaa
Beurpua, <t>I1HJJHH):(111111 3CTOHI111 npnns n, y-racrue B no):(rOTOBKC 11
npoBe):(eHI1I1 Kourpecca.

Határozat: az 1. Oroszországi Finnugor Kongresszus határozata a finnugor népek nemzetközi
kongresszusának [a Finnugor Világkongresszusnak] összehívásáról

OOCTaHOBJIOII1C Ilepaoro BcepOCCI1HCKoro csesna <pI1HHo-yropcKl1x naponos
POCCI1HCKOH<De):(epal.(1111
OapMa 92/3-4:72-73.
1. A kongresszus kinyilvánítja szándékát a finnugor népek világkongresszusának

összehívásáról 1992 novemberére (!) és Magyarország, Észtország, Finnország,
a FÁK és más, finnugor lakossággal rendelkező állam kormányához és parla-
mentjéhez fordul, hogy vegyenek részt a finnugor népek világkongresszusának
előkészítésében és lebonyolításában.

Az előkészületekben és a lebonyolításban aktív részvételre szólít juk fel a
finnugor népek nemzeti és társadalmi szervezeteit is.

2. A(z oroszországi finnugor) kongresszus a világkongresszus szín helyén ek Szik-
tivkárt (Komi Köztársaság) javasolja.

3. A(z oroszországi finnugor) kongresszus a képviseletet illetően javasolja:
- minden 100 ezer fő feletti lélekszámú nép 20 küldöttet küldjön,
- a 100 ezer fő alatti lélekszámú népek 10-10 küldöttet küldjenek.
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A küldöttek megválasztásának módjáról az egyes népek maguk rendelkeznek.
4. A(z oroszországi finnugor) kongresszus megbízza a Finnugor Világkongresszus

szervezési munkálataival az AFUN (a Finnugor Népek Egyesülete) Végrehajtó
Bizottságát.

1. Cbe3JJ: BbICKa3bIBaeTClI aa C03bIB Bceunpnoro Koarpecca cpl1HHo-yropcKHx Ha-
pOAOB B H01l6pe (l) 1992 rona 11 oőpauraercs K napnaaeurau H npanrrrens-
CTBaM BCHrpHH, 3CTOl-lHH H <DHHnllHJJ:HH, rocynapcrs CHr, ztpyrnx
rocynapcra, rzte npmKI1BaIOT cpI1HHO-yropCKI1C aapcnsr, npaasrs yxacrue B
nOJJ:rOTOBKC 11 nposenenan Bceuapaoro xoarpecca cpI1HHO-yropCKHX napo-
AOB.

npl13bIBaCM npauars aKTHBHOC yxacrae B nOArOTOBKC H nposenenan
Konrpecca BCC 0611~CCTBcHHbIe OpraHI13aUHI1 11 ABH)KeIlHlI cpl1HHo-yropcKHx
HapOAOB.

2. Cbe3A npezinaraer MCCTOM nposenenas Konrpecca - r. CbIKTblBKap KOMI1
CCP.

3. CbC3A npezmaraer HOpMy npCACTaBI1TCnbCTBa:
- OT HapOAOB őonee 100 TbIC. lIcn. - 20 zteneraroe
- OT HapOJJ:oB MCHCC 100 TbIC. xen. - 10 zteneraros.

nOpllJJ:OK H36paHI111 ncneraroa onpenenser Ka)KJJ:bIH napon caMOCTOllTcnbHO.
4. CbC3JJ: nopysaer Hcnonxovy ACCOUl1aUHH cpl1HHo-yropcKHx uaponos oőecne-

1I11Tb opraiunauaouuyro nOJJ:roToBKy BCCMl1pHOrO Konrpecca cpHHHO-
yropcxnx naponon.

Utóhang

A finnugor népek kongresszusa (Izsevszk 1992. május 15-16.)
Cl..C3A cpI1HHO-yropCKHX HapOJJ:OB

Parma 92/2:2 - szerkesztöségi cikk egy oldalon:

"". Kétségtelenül az egyik legfontosabb határozat a finnugor népek nemzetközi
kongresszusának megrendezéséről szóló. Ennek folyó év december elején kell le-
zajlania Sziktivkárban, ott, ahol 1985-ben - első ízben a volt Szovjetunióban! - si-
keresen lezajlott az Y. Finnugor Kongresszus. Az első oroszországi finnugor kong-
resszus már történelem."

" ... Besycnoano, OAHI1M H3 Ba)KHeHWI1X crano peurenne CbC3JJ:a o npOBCJJ:CHHH
MC)KJJ:yHapoAHoro CbC3Aa cpl1HHo-yropcKHx HapOJJ:OB. OH AOn)KeH COCTOllTbC51 B
nasane AeKa6p51 c. r. B r. Csncrstmcape - TaM )KC, rzte B 1985 rOJJ:Y - unepeste B 6.
CCCP! - aeőesycneumo npowen MC)KJJ:ylmpoJJ:HbIH xonrpecc qlHHHo-yrpoBcJJ:oB.
nCpBbIH CbC3JJ:cpHIIHo-yrpoB POCCI1~1yxe cran AOCT051HHeM I1CTOpHH."
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KONGRESSZUS UTÁN - VILÁGKONGRESSZUS ELOTT

Az AFUN alapszabálya (az 1992 februárjában, az alapításkor készült ideiglenes alapszabály
módosított változata). Megvitatta a kongresszus: 1992. május 16. lzsevszk.
Jóváhagyta az AFUN Végrehajtó Bizottsága, 1992. június 19. Sziktivkar.

YCTaB AccoUl1aUl111 cpl1HHo-yropCKI1X naponos
Flapua 92/3-4:68-69.

1.1. Az AFUN az Oroszországi Föderációban élő finnugor köztársaságok, népek
közötti NGO-státusú (nem-kormányzati) szervezet, amely a képviseleti fóru-
mokon (kongresszusokon) szabadon kinyilvánított szándékok alapján szerve-
ződött, a nemzetközi jog, az Oroszországi Föderáció és a hozzátartozó köztár-
saságok alkotmányai, valamint mindazon független államok alkotmánya szerint
működik, amelyek részt vesznek az AFUN munkájában, továbbá eleget tesz a
nemzeti-területi alakulatok belső törvényes normáinak ....

4.1. Az AFUN legfőbb szerve a finnugor népek kongresszusa. A kongresszusokat
legalább háromévente össze kell hívni.

1.1. AccoUl1aUI1~ cpl1HHo-yropCKI1X HapO,UOB ~BJl~eTC5I Me)!(pecny6JlI1KaHCKOH,
Me)!(3THl1lJeCKOH B COCTaBe POCCI1HCKOH <l>e,UepaUI1H HenpaBHTeJlbCTBCHHOH
OpraIl113aUHCH, CcpOpMl1pOBaHHoH Ha ocnoae BOJlel13'L~BJlCHH5I npe)J.CTaBI1-
rem.nux rpopyaoa (Cbe3,UOB), ,UeHCTByIOLUeH Ha OCHoBe MC)!(,UyHapo,UHoro
npaaa, KOHCTI1TyUI1H POCCI1HCKOH <l>c,UcpaUI1I1 11 pecnyőnux, BXO,U5ILuI1XB
COCTaB Pd>, npyrax He3aBl1Cl1MblX rocynapcra, npl1lrl1MaJOLUI1X ysacrne B pa-
60TC AccoUl1aUI1I'I, a raxxe BHyTpeHlIl1X HOpMaTI1BHblX aKToB HaUI10HaJlhHO-
Teppl1TOpl1aJlbHblX 06pa30BaHHH ....

4.1. BblCWI1M oprauov ACCOlll1aW1l1 ~BJl~eTC~ nC3,U cpl1HHo-yropCKI1X naponos.
Oucperuu.rc CbC3,UblC03blBaJOTC~ He pexce ozmoro pasa B 3 rozta.

Az AFUN Végrehajtó bizottságának működési szabályzata. Az AF UN Végrehajtó Bizottsága
fogadta el Sziktivkárban 1992. június 19-én.

Flonoxenne 06 Hcnonxone Accouuauun cpl1HHo-yropCKI1X naponos POCCl1llcKOH
C1>c,UepaJ.1HH.npl1JHITO Ha 3ace,UaHHI1 l1cnOJlKOMa AC1>YH 19 HIOH5I 1992 rozra B r.
Csucrusxape.
Ilapua 92/3-4:75-78.

Az AFUN Végrehajtó Bizottságának határozata (az elnök és a társelnök személyéről)
Sziktivkar 1992. június 19.

Peurenae l1cnOJlKOMa A<l>YH
Flapva 92/3-4:78.
elnök: Siskin, Mihaillvanovics, az Udmurt Kenes (Összudmurt Tanács) elnöke
elnökhelyettes v. társelnök: Ponomarjov, Karl Alekszandrovics
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1992. június 29. Moszkva
Az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanácsának határozata a finnugor népek nemzetközi
kongresszusáról és az Interparlamentáris Unió keretében létrehozandó finnugor IPU-csoportról

O Me)K)J:yHapO,UHOM xonrpecce H napnauearcxoü aCCOUHaUHH cpHHHo-yropcKHx
naponos. nOCTaHOBrreHl1e Bepxosnoro COBCTa POCCHHCKOH et>e,UcpaUHI1 OT 29
HIOHH 1992 r.
KpH)KKOB 1994: 197 (H3BrrC4eHHe).
et>HHHo-yropcKI1H Ml1p. Oo,U pen. n. HaHoBcpcKI1. Bynaneurr-Mocxsa 1996.

Az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanácsa Elnökségének rendelete a finnugor
népek nemzetközi kongresszusáról [a Finnugor Világkongresszusról] és a parla-
mentek együttmüködéséröl

Az Oroszország valamint Finnország, Magyarország és Észtország közötti ál-
lamközi és a parlamentek közötti kapcsolatok erősítése, valamint az Oroszországi
Föderációba tartozó Karél, Komi, Mordvin és Udmurt Köztársaság közvetlen nem-
zetközi kapcsolatainak fejlesztése céljából az Oroszországi Föderáció Legfelső Ta-
nácsának elnöksége a következőképpen rendelkezik:

Jóváhagyja a finnugor népek parlamentjel közötti egyesület megalakítását és
alapítványának létrehozását.

Javasolja az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanács Nemzetiségi Tanácsának
és az Oroszországi Föderáció Minisztertanácsának, hogy adja meg a szükséges se-
gítséget és támogatást a finnugor népek nemzetközi konferenciájának (a Finnugor
Népek Világkongresszusának) megszervezéséhez 1992 november-decemberében
Sziktivkárban.

Moszkva, 1992. június 29.
R. r. Haszbulatov

az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanácsának elnöke

B uensx yxpenneaas Me)Krocy,UapCTBcHHbIX 11 MC)KnaprraMeHTCKI1X CBH3CH POCCI111
c et>HHrr5lH,UI1CH,BCHrpl1eH H 3cTolmcH, a TaK)KC pa3BHTI151 HenocpC,UCTBCHHbIX
MC)K,UyHapO,UHbIX CB5I3CH Kapenscxoü, KOMH, MapHHcKoH, MOp,UOBCKOH H Y,U-
MypTcKOH pecnyőrrux B COCTaBC POCCHHCKOHet>c,UcpaUI1H OpC3H,Ul1yM BCpXOBHOro
COBcTa POCCI1HCKOHet>ciJ,Cpal(HI1 nOCTaHaBJl5lCT:

O,U06pHTb C03,UaHI1C naprravenrcxoű aCCOUl1al(1111 cpHHHo-yropcKl1x HapO,UOB
11diouna :HOH aCCOUl1aUI1I1.

Ilpennoxorn, COBcTy HaUI10HarrhHocTcH Bepxoeuoro COBcTa POCCI1HCKOH
et>C,UCpalll1l1 11 Ilpaaurern.cray POCCI1HCKOH et>c,UcpaUI1I1 OKa3aTb Hco6xo,UI1My[{)
nOMOU(b H nOMCp)KKy B OpraHI13aUHH BCCMl1pHOH KOHcpCpCHUHH cpI1HHo-yrop-
CKI1XHapO/-lOB B nosőpe-ncxaőpe 1992 r. B Cux ruexape.

Mocxsa, 29 HIOH5I 1992 r.
P. J1. Xacőynaros

Ilpencenarern, Bepxosuoro COBcTa Pet>

378



A Finnugor Világkongresszus vázlatos története és legfontosabb dokumentumai

1992. december 1-3. Sziktivkar
AZ 1. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS DOKUMENTUMAI
1 BCeMl1pHbIH xourpecc cpl1HHo-yropcKl1x aaponos

Nyilatkozat a világ finnugor népeinek együttmüködéséröl, ennek alapelveiről, céljairól és
feladatairól

,l.I,cKJlapaUI151 06 OCHOBHbIX npnauunax, uensx 11aazraxax COTpYJJ:HI1LfeCTBacpI1HHO-

yropcxnx HapOJJ:OB Ml1pa

Mi, a finnugor népek képviselői, a Finnugor Népek Világkongresszusának küldöttei
és résztvevői

kiindulva a jelenkor sajátosságaiból, melyek történelmi lehetőséget teremtettek
népeink együttműködésre törekvésének megvalósítására,
kifejezve nyugtalanságunkat a finn ugor népek helyzete miatt, tisztelve a törté-
nelmet, a hagyományokat, a kultúrát, a nyelveket és a nemzeti önérzetet, felis-
merve a felelősséget azért, hogy népeink saját kultúrájuknak és életmódjuknak
megfelelően fejlődjenek,
célul tűzve ki a nemzetközi normák megvalósítását a népek önrendelkezési jo-
gát, az őshonos népek jogait, a nemzeti kisebbségi jogokat és az emberi jogokat
illetően kijelentjük az alábbiakat:

a Finnugor Népek Világkongresszusa
ezen népek fóruma, független a kormányoktóI és a politikai pártoktól, célul tűzi
ki, hogy nem-kormányzati (NGO) státust kapjon az ENSZ-ben,
egyenjogú rokon népek önkéntes, az egész világközösség számára nyitott egye-
sülése, amely csatlakozik az európai biztonsági és együttműködési folyamat-
hoz, és amelyet az Egyetemes emberjogi nyilatkozat, az új Európa Párizsi
Chartája, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (az ILO-nak) az őslakos né-
peket és nemzeti kisebbségeket érintő, 169. konvenciója vezérel;
készek vagyunk megvalósítani népeink együttműködési szándékát és kölcsönös
segítséget nyújtani a jog, a gazdaság, az ökológia, a szociális kérdések, az in-
formáció, az oktatás, a tudomány és a kultúra terén,
figyelembe véve az államaink alkotmányaiban és alkotmányos rendszerében le-
vő különbözőségeket, elismerve, hogy a fent megnevezett célok eltérő úton-
módon is megvalósíthatók, készek vagyunk az egész világközösség előtt kiállni
népeink létérdekeiért, tekintettel az európai humanizmusra és a nemzetközi jogi
normákra.

Meggyőződésünk, hogy együttműködésünk az egész emberiség előrehaladásának
ügyét szolgálja.

Sziktivkar, 1992. december 3.
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Felhívás az Oroszországi Föderáció és a hozzátartozó finnugor köztársaságok parlamentjei-
h 'k ' ih lUez es ormanyal oz

Oőpaureane K Flaprraveurau ~I npaBHTeJIbCTBaM POCClüíCKOH <DC.uepatlHH H

<pHHHo-yropcKHX pecnyőrnoc, BXOIl5IW.HX B ee COCTaB

A nemzetközi jog általánosan elismert normáiból és a finnugor népek nemzeti és
államrendszerének történetileg kialakult változatos formáiból kiindulva elismerjuk
minden nép önrendelkezési jogát az ezen népek érdekeinek megfelelő formákban.
Az adott formák széles területet foghatnak át: a kulturális-nemzeti autonómia kü-
lönböző formáitói kezdve a nemzeti államokig, valamint különféle egyesülések,
szövetségek és társaságok alapításáig.

A finnugor világ megújulását, rokon népeink életben maradását és más népek
fej lődését segítve, valamint figyelembe véve azt, hogy az I993-as évet az ENSZ az
őslakos népek évének nyilvánította, reményünket fejezzük ki, hogyavilágközösség
népei megértik és támogatják a finnugor népek több száz éves harcát az önrendel-
kezés jogáért, továbbá szükségesnek és célszerűnek tartjuk megteremteni azokat a
jogi és a szervezeti feltételeket, amelyek lehetővé teszik a baráti népek minden ol-
dalú és egyenrangú együttműködését mind egymással, mind pedig az egész világkö-
zösséggel.

A POLITIKA ÉS A JOG TERÉN:
összehívni az Oroszországi Föderáció népeinek kongresszusát az alkotmányos
rendszer alapelveinek egyeztetése és elfogadása céljából,
ratifikálni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet l 69. egyezményét, II támogatni
az ENSZ-ben "Az őshonos népek jogainak általános kinyilvánításáról" hozott
javaslat 1. átnézett szövegét,
támogatni a Sziktivkárban megrendezett 1. Finnugor Világkongresszus határo-
zatát a Finnugor Népek Tanácsadó" Bizottságának - mint az ENSZ nem-
kormányzati, ezeket a népeket a nemzetközi intézményekben képviselő szerve-
zetének - létrehozásáról,
elfogadni "Az Oroszországi Föderáció kis lélekszámú népei 13 jogi helyzetének
alapjairól" címü törvényt,

10 Magyarul 1. A finnugorok világa. Szerk. Nanovfszky György. Budapest 1996. 139- 141. old. Itt
helyenként SZÍJ Enikő fordítása.

II A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (az ENSZ szerve, nemzetközi rövidítése ILO International
Labor Organisation, oroszul MOT) 169. egyezrnényét oroszul 1.Krjazskov 1994:52-64.

12 A Konzultatív Bizottság inkább 'tanácskozó bizottság', mintsem 'tanácsadó'.

13 Kis/kisszárnú/kislélekszárnú nép egyesek szerint a 30 ezer, mások szerint az 50 ezer alatti lélek-
számot jelenti, 1. pl. Kpacuaa KHl1ra 513bIKOBHapOJlOB POCCI1I1.3HUl1KJJOneJlHLJeCKHH crroaaps-cnpa-
BO'IHHK. IJJaBHblH pen. B. Il. HEP03H5IK. MOCKBa 1994. 119 c. CTp. 5-7: MaJJOLJI1CJJeHHblCuapouu
Poccnn: npoűnesn.t JTHOJJI1HrSOJKOJJOrHH - ebben a főszerkesztói bevezetőben 3 féle .rnérerröl" van
szó: a milliónál nagyobb lélekszámúakról (MllorO'mCJJeHHble), a néhány százezer és 50 ezer közöttick-
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kidolgozni a nemzeti kisebbségek és az őshonos népek jogai védelmének álla-
mi programját,
haladéktalanul elfogadni az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanácsában az
oroszországi finnek 14 rehabilitálásáról szóló határozatot 15,

közvetlen parlamenti és kormánykapcsolatokat hozni létre a Karél Köztársaság,
a Komi Köztársaság, a Mari Köztársaság, a Mordvin Szocialista Köztársaság, a
Udmurt Köztársaság'" között és Magyarországgal, Finnországgal, Észtország-
gal közösen fellépni a megkülönböztetés és a bármelyikük nemzeti jogainak
megcsorbítására irányuló bármely kísérlet ellen,
felajánlani az Orosz Föderáció kormányának a területén élő finnugor népek ér-
dekképviseleti formáinak meghatározását a magyarországi, lettországi, norvé-
giai, finnországi, svédországi és észtországi követségein keresztül,
javasolni a köztársaságok legfelső tanácsainak, hogy tekintsék át az őslakos né-
pek fórumainak javaslatait az államiságuk megerősítéséről és a két egyenjogú
házból álló parlamentjük létrehozásáról, amelyben az egyik ház az őslakosság
érdekeit képviselné,
fogadjanak el nyelvtörvényt, amely az őslakos népek nyelvét az államnyelvvel
egyenrangúvá teszi, továbbá állampolgársági törvényt, amely tekintetbe veszi
az őslakosság érdekeit,
állami támogatást nyújtani a finnugor népek közötti barátságot szolgáló társa-
ságok alapításához és müködtetéséhez, a népi diplomácia különféle formáit
elősegítő kedvező feltételek megteremtéséhez.

A GAZDASÁGf ÉLET ÉS AZ ÖKOLÓGIA TERÉN:
támogatni a közvetlen gazdasági kapcsolatok fej lődését a finn ugor államok, a
nemzeti-területi alakulatok, a finnugor népek által sűrűn lakott területek válla-
latai, intézményei, szervezetei és magánszemélyei között,
kidolgozni a finnugor államok gazdasági integrációját szolgáló legnagyobb
kedvezmények mechanizmusait, elősegíteni vegyesvállalatok alapítását,
föderációs törvényt fogadni el az őslakosság szociális-gazdasági problémáit
megoldó különféle szervezeteknek nyújtandó kedvezményekről,

ről (cpezuresucnennue) és ahol a felső létszámhatár 50 ezer (MaJlOYHCJleIlHble 11J111MHHOpl1TapHble
3Tl10Cbl). 1992-ben 63 kislélekszámú népet említenek a hivatalos oroszországi források.

14 Az ingermanlandi finnek helyett használatos az oroszországi finnek, amely attól eltekintve,
hogy nem rninden oroszországi finn ingermanlandi, még a földrajzi név használatának mellőzése miatt
is sérelmezett elnevezés az érintettek részéről.

15 Az ingermanlandi finnek rehabilitálásáról ld. pl. a Leonyid A. GILDI által szerkesztett orosz
nyelvü HHrepMaHJla~I,Il~bl - Ha-tano B03pOlK,IleHHS!cimű folyóirat 2., 3. számát (1996, 1997), továbbá:
rHJlbJHI, JI. A.: Paccrpensr, CCbIJlKfI, MyYCHbS!.Camcr-Ilercpőypr 1996. 311 C.

16 Egyedül Mordovia ..szocialista köztársaság", a többi államalakulat csak .Jcöztársaság". Az orosz
elnevezésben az utótagot nem ragozzák: Pccny6J1HKa Kapcnna, Pccny6JIHKa KOMH.
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az őslakos népek által lakott földek adásvételére és elidegenítésére moratóriu-
mot vezetni be mindaddig, amíg az őslakosság gazdaságilag önállóvá nem vá-
lik,
összehangolt politikát folytatni az ökológia területén, küzdeni a finnugor népek
által lakott területek atommentes övezetté nyilvánításáért, nem engedni meg a
területükön tömegpusztító fegyverek telepítését,
a kihalás veszélyével fenyegetett népeknek különleges igazgatású nemzeti te-
rületeket hozni létre,

- az egészségvédelem, a gyógyítás és a turizmus célját szolgáló komplexumokkal
ellátott természetvédelmi-ökológiai övezeteket hozni létre a finnugor népek ál-
tal lakott területeken.

A TÁJÉKOZTATÁS, A KULTÚRA, A TUDOMÁNY ÉS AZ OKTATÁS TERŰ-
LETÉN:

támogatni a Nemzetközi Finnugor Alapítvány létrehozását, 17 a finnugorok lakta
országok részarányos részvételével,
létrehozni az Oroszországi Föderációban olyan információs központot, amely-
ben összegyűjtve megtalálhatók az őslakos népeket és a nemzeti kisebbségeket
illető nemzetközi jogi normák és az állami törvénykezés dokumentumai,
elfogadni a finnugor népek nyelvének, sajátos kultúrájának és hagyományainak
megőrzését és fejlesztését célzó normák rendszerét,
létrehozni a finnugor közösség egységes tömegkommunikációs, rádiós, televí-
ziós, információs rendszerét,
állami programot fogadni el a finnugor népek kultúrájának és nyelvének fej-
lesztéséről és használatáról,
létrehozni és állami támogatásban részesíteni a finnugor népek központjait az
általuk lakott összes területen,
határozatot fogadni el - a nemzetközi hagyománynak megfelelően - az éven-
ként megrendezendő finnugor népek napjáról",
támogatni a finnugor népek által lakott területeken működő felsőoktatási intéz-
mények (főiskolák, egyetemek) rektorai tanácsának létrehozását
elősegíteni a finnugor népek éves folyóiratának (évkönyvének) megjelentetését
ezen népek történelmének és jelenlegi állapotának ismertté tétele céljából,

[7 Nemzetközi Finnugor Alapítvány - ez a Joskar-Olában rnűködő Finnugor Alapítvány nemzetkö-
zivé bövítése lenne, amelyre már többször történt kísérlet.

18 A rokon népek napja (finnül: a 30-as években heimopáiva, ma sukukansojen paiva; észt
háimpaev, or. .L\eHbponcraemn.rx HapO.L\OB,angol Pan-Finno-Ugric Day) történetéről 1. a tallinni
Fenno-Ugria orosz és angol nyeívű prospektusát. 1991. október 19-én Joskar-Olában Nyikolaj Nyika-
norovics Gavrilov miniszter tartotta az első oroszországi rokon népek napi beszédet az 1931-ben hi-
vatalosan is elismert rokon népek napjára emlékezve. Magyarul 1. pl. az Új Magyarország 1992. októ-
ber 24-i számának 3 oldal terjedelrnű finnugor mellékJetét. Minden október harmadik hétvégéjén
megtartott kulturális rendezvény.
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támogatni az utazók nemzetközi finnugor központjának létrehozását a .Biar-
mia" ("Bjarmia") Komi utazási központ'" keretében.

Sziktivkar, 1992. december 3.

Az Oroszországi Föderáció területén élő finnugor népek küldöttségei,
a Finnugor Népek Világkongresszusának résztvevői

A Konzultatív Bizottságról szóló rendelkezés
Ilonosceune o KOHcyJll>TaTHBHoM KOMHTeTe

A Konzultatív Bizottság a Finnugor Népek Világkongresszusának koordináló szer-
ve, amely a nemzetközi jogi normáknak és az ENSZ elveinek megfelelően működik.

A Bizottság működésének céljai, feladatai és alapelvei
A Bizottság védi és oltalmazza a finnugor népek jogait és érdekeit, amelyeket a
Nyilatkozat a világ finnugor népeinek együttműködéséről, ennek alapelveiről, cél-
jairól és feladatairól fogalmazott meg.

A Bizottság működésének alapelvei:
a népek összes képviselőjének egyenrangúsága,
a határozatok megvitatása és határozathozatal során demokrácia és nyilvánosság,
a határozatok elfogadásának alapelve az egyetértés (konszenzus).

A Bizottság tagsága:
a Bizottságban képviseltetheti magát minden olyan nép, amely elfogadja a Nyi-
latkozatban leszögezett célokat és feladatokat,
a részvételről a Bizottság munkájában maguk a népek döntenek.

A Bizottság munkájának szervezése:
a Bizottságban minden népnek azonos létszámú képviselete van,
a Bizottság szükség esetén ülésezik, de évente legalább egyszer,
a Bizottság szakértői bizottságokat hozhat létre, összetételükre a népek képvi-
selői tesznek javaslatot.

A Konzultatív Bizottság székhelye Helsinkiben van.

19 Biarrnia (Bjarrnia, Bjarrna) - az Északi-Dvina medencéjébe helyezhető mesés történelmi tájegy-
ség. Elsőként skandináv források említették rnint rendkívül gazdag északi országot, amelynek népessé-
ge feltehetően tinnugor, a komik szerint komi nyelven beszélt. A komi K. F. Zsakov (1866-1926) által
teremtett ún. komi irodalmi eposz ("a komi Kalevala") is a Biarmija nevet viseli. Ez 1993-ban jelent
meg Sziktivkarban, több évtizedes elhallgatás után, az eredeti orosz nyelven és komi fordításban (27-
186, ill. 188-311. old.). 1988-89-ben hozta létre Vlagyimir Nyikolajevics Koroljov hajóskapitány
Sziktivkarban a dokumentumban említett sajátságos és egyedülálló intézményt, amely 1991-től jogi
személy, s amelyet köznapi an "zöld nevelési-turisztikai-hagyományörzö-tudományos ismeretterjesztő
központnak" lehetne nevezni. L. pl. Parma 92/1 :40-49. L. még KJlHM CTenaHOBI14 KOpOJleB:
DHapMHiI- crpaua nercnn. )l(H3Hb nauuouansuocreü 96/4:6-7 (NI! Pecnyőnuxa KOMH).Mai hivatalos
neve: bioszferikus nevelési központ.

383



Szij Enikő

Pénzügyi feltételek és a kellékek:
a Bizottságnakjoga van nemzetközi alapítványt létrehozni. Az alapítvány anyagi
eszközeit a Nyilatkozatban és a jelen Rendelkezésben meghatározott feladatok
teljesítésére kell fordítani.
a Bizottság jogi személy, amelynek van

Q bankszámlája,
~ szögletes pecsétje és
~ logója [emblémája, szimbóluma).

A Bizottságjelöli ki az utalványozás jogával rendelkező személyt.

A feladatok teljesítéséhez a Bizottságnak lehet saját sajtóorgánuma, foglalkozhat
kiadói, kereskedelmi és más tevékenységgel, vegyes vállalatokat is alapíthat.

A kongresszusok összehívása:
a finnugor népek képviseleti szerve a Finnugor Népek Világkongresszusa

- a kongresszusokat nem ritkábban, mint négyévente egyszer össze kell hívni,
- rendkívüli kongresszusok összehívására a Konzultatív Bizottságnak van joga.

Változtatások a Rendelkezésben és a tevékenység megszüntetése:
a Rendelkezést a Bizottságról a kongresszus hagyja jóvá,
kiegészítéseket és módosításokat a Rendelkezést illetően a kongresszus, illetve a
kongresszus utólagos jóváhagyásával a Konzultatív Bizottság hozhat.

Sziktivkar, 1992. december 3.

A Finnugor Népek Világkongresszusa

A Konzultatív Bizottság működési szabályzata
(Az ún. Reglament- 11 pontban)"

1. A Konzultatív Bizottság munkájának alapelve az egyetértés,
2. A végrehajtás és a rendelkezés munkáját a Konzultatív Bizottságban az elnök és

a 3 koordinátor, vagyis az országok - Észtország, Finnország, Magyarország és
az Oroszországi Föderáció - képviselői végzik.

3. A Konzultatív Bizottság üléseit az elnök hívja össze évente legalább egy ízben.
4. A halasztást nem tűrö ügyekben a Konzultatív Bizottság tagjai postai " úton is

intézkedhetnek.
5. A Konzultatív Bizottságnak szánt határozattervezeteket és a kérdések tárgyalá-

sához szükséges mellékleteket a helsinki titkárságnak legalább egy hónappal a
bizottsági ülés előtt el kell juttatni.

6. A Konzultatív Bizottság ülésein mint a Bizottság és a koordinátorok meghívott-
jai részt vehetnek állami intézmények, társadalmi szervezetek képviselői, szak-
értők.

20 Forrása: Parma 93/1-2:71, oroszból ford. Szíj Enikő.

21 Értsd: levél, távirat, telefon. E-mail stb.
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7. A Konzultatív Bizottság határozatai ajánlások.
8. A Konzultatív Bizottság üléseiről szóló tájékoztatót a titkárság készíti el.
9. A Konzultatív Bizottság három auditort (vagyis 3 tagú ellenőrző bizottságot)

választ, ők nem tagjai a Bizottságnak.
10. A Konzultatív Bizottság alkalmi munkabizottságokat, ad hoc szakértői bizottsá-

gokat hozhat létre.
11. A Konzultatív Bizottság munkanyelve az angol és az orosz.

1995. július 31. - augusztus 1. Kudimkar
A II. OROSZORSZÁGI FINNUGOR KONGRESSZUS

Il-H CbC3L( cpl1HHo-yropcKl1x HapOL(OB POCCI1HCKOH<l>CL(Cpal\1111
OCHOBHbIC pCWCHI15I
KyL(bIMKap. I1crrOJ1KOM ACCOl\l1aL\1111 cpl1Hllo-yropcKl1x HapOL(OB POCCI1HCKOH
<l>CL(Cpal\1111[A<l>YH] 1995. 15 c.

Az Oroszországi Föderáció finnugor népeinek újjászületési programtervezetéről
O npoexre nporpasoau B03pO)l{L(CHI15I cpI1HHO-yropCKI1X HapOL(OB POCCI1HCKOH
<l>cL(cpal\1111 PC30mOl\115I II-ro CbC3L(a cpl1HHo-yropcKl1x HapOL(OB POCCI1HCKOH
<l>CL(CpaI~1111
OCHOBHbIC pCWCHI15I 1995:6

Felhívás a finnugor régiók államhatalmi szerveihez, tömegtájékoztató szervezeteihez és köz-
véleményéhez

KopraHaM rocyL(apCTBCHHOH BJ1aCTI1, )l{ypHaJ1I1CTCKI1M OpraHl13al\115IM 11
o6mCCTBCHHOCTI1 cpl1HHo-yropcKI1X pCrl10HOB
06pamCHI1C II-ro CbC3L(a cpl1HHo-yropcKI1X naponon POCCI1HCKOH<l>CL(cpal\1111Oc-
HOBHblC pCWCHI15I 1995:7

Az AFUN alapszabályáról (alapszabálymódosítás)
06 yCTaBC Accounaunn cpl1HHo-yropcKl1x HapOL(OB POCCI1HCKOH<l>cL(cpal\1111
PCWCHI1C II-ro CbC3L(a cpl1HHo-yropcKl1x HapOL(OB POCCI1HCKOH<l>cL(cpal\1111
OCHOBHbIC pCWCHI15I 1995:7

Felhívás a finnugor népek által lakott köztársaságok, autonóm körzetek és régiók vezetőihez
K pyKOBOL(I1TCJ15IMpecnyőmuc, aBTOHOMHbIX oxpyros 11 pCrl10HOB rrpO)l{I1BaHH5I
cpl1HHo-yropcKl1x HapOL(OB.
06pamCHI1e II-ro CbC3L(a cpI1HHO-yropCKI1X HapOL(OB POCCI1HCKOH<l>eL(epal\1111
OCHOBHble peWCHH5I 1995:8

1992. december 3-án az 1. Finnugor Világkongresszus Sziktivkárban határozatot
hozott arról, hogy a II. Finnugor Világkongresszus Budapesten lesz 1996-ban. Ezt a
határozatot az magyarázta, hogy Magyarország akkor ünnepli az államalapítás (he-
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Iyesen: a honfoglalás) 1100 éves évfordulóját. A Magyar Köztársaságban aktívan
folynak a kongresszusi előkészületek. Elkészült a kongresszus részletes programter-
ve, amelyet a Konzultatív Bizottság jóváhagyott, konkrét javaslatokkal élve a részt-
vevő küldöttségek sokoldalú kongresszusi munkájának előkészítését illetően. A JI.
Oroszországi Finnugor Kongresszus azzal a kéréssel fordul a finnugor népek által
lakott területek vezetöihez, hogy vitassák meg a ll. világkongresszus magyar szer-
vezöbizottságának javaslatait, és a finnugor népek képviselőivel együtt alakítsák
meg a nemzeti szervezöbizottságokat, és minden lehetséges módon segítsék elő sa-
ját küldöttségük eredményes kongresszusi munkáját.

Az őslakos népek nemzetközi évtizedéről
O Mexnynaponao» IleClIHmeT1111 xopenuux naponos Ml1pa
Pe30JllOl.(I111II-ro Cseana <pI1HHo-yropcKHx HapOIlOB POC01l1CKOH <l>eIlepaUI1I1
OCHoBHble peurenan 1995:9

Az őslakos népek jogairól szóló (az 1. Oroszországi Finnugor Kongresszuson - Izsevszk,
1992. máj us - e lfogadott) nyi latkozatró l (deklarác ióró 1)

O ,UeKJlapaUHH rtpas xopemrsrx HapOIlOB
Pe30JllOl.(HlI Il-ro Ci.esna <pI1HHo-yropcKHx HapO)],OB POCCI1HCKOH<l>e)],epal\HH
OCHOBHbIC pCWCHl1l1 1995: 10

(Az AFUN Végrehajtó Bizottsága tájékozódjék az ENSZ, a különféle szervezetek,
mozgalmak idevonatkozó munkájáról, az AFUN és a nemzeti szervezetek győzzék
meg a közvéleményt: az Oroszországi Föderációnak ratifikálnia kell a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO/MOT) 169. konvencióját, amely az őslakos népek és a
törzsi életmódot folyatató népek jogairól szól.)

A finnugor népek által lakott régiók ökológiai problémáiról szóló konferencia megrendezé-
séről

O nposenenaa KOH<pepCHUI1Hno np06JTeMaM JKOJTOrHI1 perl10HOB npoxnaanns
<pI1HHo-yropCKI1X aapozroa
Peuieuue II-ro Ci.esna <pHHHo-yropcKl1x uaponos POCCHI1CKOH<l>cIlepaUHH
OCHoBHble peWCIIHlI 1995: II

A Csecsen Köztársaságban zajló eseményekről (állásfoglalás)
06 OTHOWeHI1H K C06bITI1l1M B 4C4eHCKOH Pecny6JlHKC
Pe30JllOUHlI II-ro Cseana <pHHHo-yropcKl1x naponos POCCI1HCKOH<l>eIlepauml
OCHOBHblC pCWeHH$l 1995: 11

... A Il. Oroszországi Finnugor Kongresszus a Csecsen Köztársaságban zajló ese-
ményeket a csecsen nép és az egész soknemzetiségű Oroszország tragédiájának
tartja, és a katonai megoldást a nemzetközi joggal és az erkölcsi normákkal ellenté-
tesnek tekinti. A kongresszus követeli, hogya politikai problémákat csakis a jog, az
igazságosság és a humanizmus alapján, vérontás nélkül oldják meg ....
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Az őslakos népek tudósai világegyesületének tevékenységéről°,UellTenbHOCTHBceMHpHoH AccoL\HaL\HH y-rexstx xopenasix naponea
Pe30mOL\H}I Il-ro Cueana QlHHHo-yropcKl1x HapOLlOBPOCCI1HCKOH<DCLlepaL\I1I1
OCHoBHble peWeHI111 1995: 12

Az őslakos népek tudósainak világegyesülete [elnöke G. Tomszkij, Párizs, UNES-
CO; főtitkára A. Popov, Sziktivkar; alelnökei G. Pullar, Alaszka, USA; M. Szkrja-
bin, Jakutszk; V. Grefa, Equador] tevékenységéről szóló tájékoztatót meghallgatva a
kongresszus egyetért az egyesület létrehozásával, az egyesület céljaival. feladatai-
val, és az AFUN Végrehajtó Bizottságának elrendeli, segítse az egyesület munkáját
a finnugor népek által lakott területeken.

Az "Oroszország népeinek szövetsége" nevü társadalmi mozgalomról
06 06ll\eCTBeHHoM LlBl1)1(eHl111"COI03 naponos POCCI1H"
Pe30mOL\Hll Il-ro Ct.esna QlHHHo-yropcKHx aaponos POCCHHCKOH<De,Uepal1HH
Ocnosaue peureuas 1995: 13

Meghallgatva és megvitatva a beszámolót az "Oroszország népeinek szövetsége"
nevü társadalmi mozgalomról, amelyet az Oroszországi Föderáció népeinek 1.
kongresszusa (1995 júniusában Moszkvában) kezdeményezett, a n. Oroszországi
Finnugor Kongresszus támogatásáról biztosítja az oroszországi népek 1. kongresz-
szusát.

A krízisjelenségek, amelyek a társadalmi élet minden terén megmutatkoznak, az
ellentmondások, amelyek a nemzetiségek között felhalmozódtak, reális fenyegetést
jelentenek arra az egyedülálló oroszországi civilizációra nézve, amelyet Oroszor-
szág népei évszázadok során, közös erőfeszítéssel hoztak létre.

Ilyen körülmények közepette az "Oroszország népeinek szövetsége" társadalmi
mozgalom elindítását mint az állami, a népi és társadalmi érdekegyeztetés demok-
ratikus mechanizmusának, az oroszországi népek és polgárok alkotmányos jogvé-
delmének formálódásában fontos lépést értékeljük.

Egyetértünk az Oroszországi Föderáció népeinek 1. kongresszusán hozott hatá-
rozatokkal, amelyek a soknemzetiségü föderatív orosz állam építése során annak a
jelmondatnak a szellemében realizálódnak, miszerint "Oroszország az egyenrangú
népek szövetsége, az egyenrangú régiók föderációja" ("POCCI111- aro COlO3paBHO-
npaeustx naponoa H dienepanas pernonos").

Az AFUN Végrehajtó Bizottságának tagjai° COCTaBe Hcnonxova AccoL\HaL\HH QlHHHo-yropcKHx aapozioa POCCHHCKOH
<De,Uep3l..\HH Peurenne If-ro Ct.esna QlHHHo-yropcKl1x aapoztos POCCl1HCKOH
<De.uepal1H11
OCHoBHble peuieuas 1995: 14~ 15

vepszék: Rembot. Nyina Konsztantyinovna és Sztrogalscsikova, Zinaida Ivanovna
ingermanlandi finnek: Gildi, Leonyid Andrejevics és Raita, hja Petrovna
karéliai karélok: Kielevainen, Impi Grigorjevna és Klejerova, Tatyjana Szemjonovna
tveri karélok: Golovkin, Anatolij Nyikolajevics és Piljugin, Anatolij Alekszandrovics
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erzák: Moszin, Mihail Vasziljevics és Cipina, Julija Szergejevna
moksák: Kudaseva, Nyina Nyikolajevna és Poljakov, Oszip Jegorovics
marik: Ivanova, Ljudmilja Vasziljevna és Janalov, Vaszilij Georgijevics
udmurtok: Griskin, Ivan Georgijevics és Moszkvin, Vaszilij Jermolajevics
komik: Kiszeljov, Vaszilij Albertovics és Markov, Valerij Petrovics
korni-permjákok: Nyikityina, Ljudmila Alekszejevna és Szaveljev, Gennagyij Petrovics
manysik: Kurlin, Mihail Mihajlovics és Sztanyiszlavec, Albina Romanovna
hantik. Klimenova, Tamara Alekszandrovna és Szengepov, Alekszej Mihajlovics
nyenyecek: Vilko, Jurij Petrovics és Javtiszij, Prokopij Andrejevics

Az AFUN Végrehajtó Bizottságának határozata az AFUN vezetőségéről
O pyxosoncrae AccoUl1aUl-1I1 cpl1HHo-yropCKI1X naponoe
PeWeHl1e McnonKoMa AccoUl1aUl111 cpl1HHo-yropCKI1X HapO.llOB POCCI1HCKOH
$e.llepaUI1H
OCHoBHble peiueuas 1995: 15

Az AFUN Végrehajtó Bizottságában lefolytatott egyhangú nyílt szavazás eredmé-
nyeképpen az AFUN Végrehajtó Bizottságának
elnöke: Szaveljev, Gennagyij Petrovics
helyettes elnökei v. társelnökei: Janalov, Vaszilij Georgijevics

Kiszeljov, Vaszilij Albertovics

1996. augusztus 17-20. Budapest
A Il. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS

Il BCeMl1pHblH xonrpecc cpl1HHo-yropCKI1X naponon

A II. Finnugor Világkongresszus működési szabályzata
(Az ún. Reglament)

I, Általános rendelkezések

1.1. A Finnugor Világkongresszus a finnugor népek fóruma, amely célul tűzte maga
elé az emberi jogok és a nemzeti jogok nemzetközi normáinak megvalósítását né-
peink méltó fejlődése érdekében és amely a tevékenységében A világ finnugor né-
peinek együttműködéséről, ennek alapelveiről, céljairól és feladatairól szóló nyilat-
kozat ()l,eKnapaUl1l1 06 OCHOBHblXrtpunuunax, uerrsx 11aanasax COTpY.llHl1yeCTBa
cpHHHo-yropcKHx naponon MHpa, I. Finnugor Világkongresszuson elfogadott nyi-
latkozat, 1. fentebb) szellemében jár el.
1.2. Saját határozatainak végrehajtása céljából a Világkongresszus felállítja koordi-
náló szervét, a Konzultatív Bizottságot.
1.3. A Világkongresszus akkor határozatképes, ha a Konzultatív Bizottságban elfo-
gadott népek küldöttségei legalább 314-ed részben jelen vannak.
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Il. A küldöttek

2.1. A kongresszusi küldötteket az egyes népek szabadon választják, a küldöttségek
összeállításának módjáról a Reglament nem rendelkezik. A képviseletet illető nor-
mák a következők:
2.1.1. 20-20 küldöttet küldenek a magyarok, a finnek, az észtek, a karélok, az erzák,
a moksák, a marik, a kornik, a komi-perrnjákok, az udmurtok,
2.1.2. 10-10 küldöttet küldenek a lappok, a vepszék, az ingermanlandi finnek, a
tveri karélok, a manysik, a hantik, a nyenyecek,
2.1.3.3-3 küldöttje van a líveknek, a szölkupoknak.
2.2. Határozathozatalkor minden nép küldöttségének egy szavazata van.

IJI. A Világkongresszus munkarendje

3.1. A Világkongresszus plenáris és szekcióülések formájában dolgozik.
3.1.1. A Világkongresszus munkáját a Konzultatív Bizottság által összeállított kong-
resszusi elnökség irányítja.
3.2. A Világkongresszus plenáris ülései
3.2.1. közül az elsőt (a nyitó plenáris ülést) a fogadó ország képviselője nyitja meg.
3.2.2. A Világkongresszus plenáris ülése
3.2.2.1. a Konzultatív Bizottság által összeállított kongresszusi elnökség irányítása
alatt áll, ez oldja meg a kongresszus menetéveI kapcsolatos gyakorlati kérdéseket,
valamint mindazokat a kérdéseket, amelyekről a Reglament nem rendelkezik,
3.2.2.2. meghallgatja a Konzultatív Bizottság beszámolóját,
3.2.2.3. meghallgatja a küldöttségek felszólalásait (5 perc), a megfigyelők hozzá-
szólásait és a szekcióknak a Konzultatív Bizottságnak címzett javaslatait,
3.2.2.4. a kongresszus nevében elfogadja a szerkesztö bizottság által kidolgozott
dokumentumokat,
3.2.2.5. határozatot hoz a következő kongresszus helyéről és a titkárság működési
helyéről. Az elnöki posztra a küldöttséget tesznek javaslatot.
3.2.2.6. A kongresszus konszenzussal, egyetértéssei hoz határozatokat, szervezési
kérdésekben megengedhető, hogy a küldöttségek egyszerű szavazattöbbséggel
döntsenek.
3.3. A szerkesztö bizottság
3.3.1. A szerkesztö bizottságban minden nép egy küldöttel képviselteti magát.
3.3.2. A szerkesztő bizottság a küldöttek javaslatainak figyelembe vételévei vagy
saját belátása szerint előkészíti a kongresszus záródokumentumának és más doku-
mentumoknak a végleges változatát.
3.3.3. A szerkesztö bizottság konszenzussal, egyetértéssei dönt.
3.3.4. A szerkesztő bizottság összetételét a Konzultatív Bizottság előterjesztése
alapján a kongresszus fogadja el az első plenáris ülésen.
3.3.5. A küldöttek mindaddig eljuttathatják a szerkesztö bizottságnak a záródoku-
mentumhoz és más dokumentumokhoz szánt módosító javaslataikat, amíg a szer-
kesztö bizottság működik.
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3.4. A szekcióülések
3.4.1. A szekcióülések feladata a Konzultatív Bizottságnak jelezni, melyek a leg-
fontosabb feladatok a két kongresszus közötti időszakban.
3.4.2. A kongresszuson a következő témájú szekciók működnek:

- politika,
- gazdaság,
- kultúra, nyelv, oktatás, tudomány és a vallások,
- egészségvédelem, demográfia, gyerrnek-, ifjúság- és családvédelem és az

ökológia
- média és informatikai rendszerek,
- ifjúság.

3.5. A kongresszus küldötteinek és vendégeinek szólásra jelentkezését az elnökség
vagy a szekcióvezetők révén írásban kell eljuttatni a kongresszusi titkárságra.
3.6. A kongresszus határozatainak a finnugor népeket illetően ajánlás jellegük van
és meghatározzák a Konzultatív Bizottság és a kongresszus más szerveinek rnunká-
ját. Csak a kongresszusnak áll módjában módosítani vagy hatálytalanítani őket.

A POLITIKAI SZEKCIÓ JELENTÉSE

Sztrogalscsikova, Zinaida Ivanovna, a szekció elnöke
A politikai szekció munkájában közel 100 ember vett részt. Huszonhatan szólaltak fel.
Bemutatkoztak a finnugor népek különféle mozgalmai, különböző politikai, kulturális
szervezetek, parlamentek képviselői. Magyar részről a munkában részt vett Szent-Iványi
István külügyi államtitkár, Géczi József országgyűlési képviselő, a magyar országgyűlés
etikai bizottságának elnöke, a finn parlament alelnöke, a finn és az észt parlament részé-
ről is többen, az Orosz Föderáció nevében úgyszintén. A felszólalók között nagyon sokan
voltak olyanok, akik különféle orosz föderációs szervezetekben népük képviselői. Be-
számoltak arról, hogy milyen mozgalmak működnek a különböző országokban, milyenek
a kapcsolataik a különféle hatalmi szervezetekkel, milyenek a különféle finnugor népek
autonóm területei, milyenek a hatalmi központokkal, köztük az Oroszországi Föderáció
hatalmi szerveivel a kapcsolataik. A finnugor népek jelenlegi lehetőségeiről és életkilátá-
sairól is szó esett.

A szekció résztvevői többször megállapították azt, hogyademokratizálódás folya-
mata az utóbbi években globális jelleget öltött, és nagymértékben befolyásolják ezeket a
fejleményeket az Európában végbemenő változások is. Teljes mértékben biztosítani kell
az állami szuverenitást, az Oroszországi Föderáció átalakulása során tekintettel kell lenni
azokra a jogalanyokra, amelyek a finnugor népeket képviselik. Az Európai Unió társu It
tagjává vált több ország, és ez elősegíti azt, hogy a kapcsolatok új szintre lépjenek mind
az Oroszországi Föderáció területén élő finnugor népekkel, mind pedig magával az
Oroszországi Föderációval. Ennek során feltétlenül figyelembe kell venni a legkülönfé-
lébb népek jogait, el kell mélyíteni az együttműködést az Oroszországi Föderációval.

Az Oroszországi Föderáció felszólalásában a különféle fejlemények nem egyértelmű
megítélést kaptak. Pozitívan értékelték a nemzeti öntudat fej lődését, a különféle finnugor
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népek társadalmi szervezeteinek kialakulását és a finnugor világ létrehozására való tö-
rekvéseket. Pozitívnak ítélték, hogyafinnugor népek részt vesznek a maguk területének,
a maguk országának a fejlesztésében, és hozzájárulnak azon rendelkezések kidolgozása-
hoz, amelyek egyértelművé teszik a finnugor népek politikai, jogi helyzetét, és hozzájá-
rulnak ahhoz is, hogy olyan rendelkezések szülessenek, amelyek elősegítik a nemzeti
öntudat és a nemzeti önrendelkezés további javulását. Ugyanakkor azonban a bekövetke-
zett változások keltette nagy remények nem teljes mértékben, nem igazán váltak valóra.
A finnugor népeknek a továbbiakban is igen komoly nehézségekkel kell szembenézniük,
számos kérdés maradt tisztázatlan.

A természeti kincsek kiaknázása továbbra is oly módon folyik, amely sérti az adott te-
rületen élő őslakosság érdekeit. Éppen ezért a felszólalók közül nagyon sokan, akik az
Orosz Föderáció területén élő finnugor népeket képviselik, hangsúlyozták azt, hogya
finnugor népeknek jóllehet kisebbséget képviselnek, nem sikerült önállóan és megfelelő
formában meghatározniuk saját maguk politikai és jogi státuszát.

A végbemenő demokratikus folyamatok, amelyekben egyszerű többséggel születnek a
döntések, nem teszik lehetővé azt, hogyafinnugor népek problémáit állami szinten meg-
oldják, mégpedig oly módon, hogy az a finnugor népek javát szolgálja. További felelős-
séget kell vállalni annak érdekében, hogy ezek a kérdések az állam részéről a megfelelő
módon legyenek kezeIve.

Az Oroszországi Föderáció alkotmánya minden népre kiterjed, de nem részletezi
megfelelően ezt a kérdést. Éppen ezzel kapcsolatosan további vélemények kifejtésére is
sor került. Számos finnugor nép az Oroszországi Föderációban megalkotta a saját alkot-
mányát, amely tekintettel van a nemzetközi előírásokra, szabályokra, és kitér a saját
anyanyelv és kultúra megőrzésének a fontosságára, valamint arra, hogy ennek megőrzésé-
re lehetőséget kell biztosítani. Miután az Oroszországi Föderáció szintjén a jogaikotás
ezekre nem tér ki, legalább azt kell elérni, hogy ez ne tegye lehetetlenné az őslakosság
nyelvének és kultúráj ának megőrzését.

Bizonyos finnugor népek már rendelkeznek bizonyos területi autonómiával. A továb-
biakban fontos szervezőmunkát kell végezni annak érdekében, hogy megfelelő önrendel-
kezés alakulhasson ki, amelynek segítségével jóval hatékonyabban tudják érvényesíteni a
saját népük érdekeinek a képviseletét.

Különböző módon értékelték a felszólalók az Oroszországi Föderációban nemrég el-
fogadott nemzetiségi-politikai törvényt, amely a nemzetiségi autonómiára vonatkozik és
meghatározza az Oroszországi Föderáció nemzetiségi politikáját. Ezzel kapcsolatosan el-
hangzott, hogy ezen a nagyon fontos területen semmiféle javulás nem következett be.
Ugyanakkor a szekció megvitatta azokat a problémákat is, amelyek a finnugor népek di-
aszpóráival és a sem autonóm területtel, sem köztársasággal nem rendelkező finn ugor
népek problémáival kapcsolatosak.

A finn ugor népek együttműködése éppen ezért rendkívül fontos annak érdekében,
hogyafinnugor népek érdekeit szolgáló jogi normák kialakulhassanak. Ennek érdekében
szükség van arra, hogy széles körben terjesszük az információt a lakosság körében az
emberi jogokról, hogy ezek ismeretében írjanak alá az Oroszországi Föderációval kü-
Iönféle megállapodásokat. Olyanokat, amelyek kitérnek az emberi jogokra és figyelembe
veszik mind az Oroszországi Föderáció, mind az Oroszországi Föderáció jogalanyainak,
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szubjektumainak érdekeit, amelyekben tekintetbe veszik az anyanyelvi oktatásra és a kü-
lönböző szintű képzésre vonatkozó nemzetközi emberi jogi megállapodásokat.

A szekció megállapította azt, hogy mind Finnország, mind Észtország komoly segít-
séget nyújt az Oroszországi Föderáció területén és a diaszpórában élő finnugor népek to-
vábbképzésében. Az etnikai fejlődés érdekében a finnugor együttműködés keretében
mindent meg kell tenni azért, hogy az országgal nem rendelkező finnugor népek is fej-
lődni tudjanak, meg tudják őrizni saját kultúrájukat. Ennek érdekében szükségesnek tartja
a szekció egy olyan bizottság felállítását, amely a regionális együttműködés kérdéseivel
foglalkozik, és amely kitér azokra a feltételekre, amelyek hozzájárulnak az ingermanlandi
és más diaszpórában élő finnugor népek problémáinak megoldásához. Képviselőik kéré-
sére szükségesnek tartja a szekció, hogy a világkongresszus külön hívja fel a figyelmet az
ingermanlandi finnek problémájára, keresse a probléma megoldásának lehetőségeit.

Mindehhez, úgy véljük, a Konzultatív Bizottság keretében szakértői bizottságot kell
létrehozni, amely folyamatosan figyeli a finnugor népek jogainak érvényesülését és a
mindenkori helyzetről köteles beszámolni a kongresszusnak,

A kongresszus munkájában először vettek részt a Szentpétervári Területen élő vótok,
izsórok képviselői. Szeretnének a továbbiakban a Konzultatív Bizottság munkájában is
részt venni, amelyet illetően egyébként elhangzott az az észrevétel, hogy foglalkozzék
részletesebben a diaszpórában élő finnugor népek problémáival.

A GAZDASÁGI SZEKCIÓ JELENTÉSE

Soós Károly Attila, a szekció elnöke
A gazdasági szekció munkájában 40 fö vett részt. A vita élénk volt, és minden bizonnyal
igen hasznos. Beszámolómban rávilágítottam a magyar gazdasági folyamatokra, a makro-
és mikrogazdaság állapotára, a gazdasági szféra szereplőinek összetételére, az ország
külgazdasági tevékenységére, különös figyelemmel a finnugor népekkel, az Oroszország-
ban élő finnugor népekkel való együttműködésre. Hangsúlyoztam, hogy az Európai Uni-
óhoz csatlakozásunkon túl, ami stratégiai cél, s amelyről a magyar külügyminiszter emlí-
tést tett, komoly figyelmet fordítunk más külgazdasági kapcsolatokra is. Ezen belül a
finnugor gazdasági kapcsolatok erősítésére is.

A gazdasági szekció munkája élénk volt, sokszínű vita jellemezte. A résztvevők min-
tegy fele szót kért és kapott is. Valamennyi résztvevő ország, terület képviselője röviden
tájékoztatta a szekciót a gazdasági fejlődéséről, a piacgazdaság intézményrendszerének
kialakításáról. A különböző fejlettségi szinten levő gazdaságok eredményei fontos szere-
petjátszhatnak a többi partnernép fejlődésének további menetében.

Szinte valamennyi nép képviselője hangsúlyozta, hogy szorosabban kívánna együtt-
működni. Lényeges kérdésként említették az információval ellátottságot, az információs
igényt. Fontos feladatkéntjelölték meg, hogy a kialakult személyes kapcsolatok alapján a
megkezdett munka tovább folytatódjék. A humán együttműködés erősítése, a szakembe-
rek közötti kapcsolattartás, az egyetemek, más oktatási intézmények lehetőségeinek ki-
használása a továbbiakban ösztönözheti a gazdasági együttműködés fej lődését is. Ahhoz,
hogy szervezettebb kapcsolatokat lehessen kialakítani a vállalkozók és a vállalatok között
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és jobb legyen a tájékoztatás, szükséges és fontos az állami hivatalok részvétele és segít-
sége. Fontos feladat lehet a már meglevő különböző szintű megállapodások teljesítése, az
azok megvalósítását akadályozó tényezők feltárása és felszámolása.

A szekció az elvi általános kérdések megvitatása mellett lehetőséget biztosított né-
hány konkrét javaslat felvetésére is, ezek megvitatására és közvetlen üzleti kapcsolatok
kezdeményezésére.
Néhány fontosabb konkrét javaslat:

négyoldalú, magyar-finn-észt-orosz egyezmény kötése a finn ugor népek kapcsolat-
tartásának elősegítése céljából,
bizottság felállítása a finn ugor népek gazdasági együttműködésének elősegítésére,
a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat támogató pénzügyi intézményrendszer ki-
alakítása,
a kis létszámú, szórvány őslakosság foglalkoztatási gondjainak, problémáinak meg-
oldása a helyi, a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen nyersanyagok feldolgozásához
szükséges minitechnológiák kialakításával és átadásával.

Élénk érdeklődés mutatkozott a magyar, a finn és az észt gazdaságépítés konkrét tapasz-
talatai iránt, amelyek hasznosítására kezdeményezés és igény mutatkozott az Oroszorszá-
gi Föderációból érkezett küldöttek részéről is.

A KULTURÁLIS SZEKCIÓ JELENTÉSE

Tarakanov, Ivan Vasziljevics, a szekció elnöke
A kulturális szekció munkájában délelőtt 130-140, délután kb. 80-100 személy vett részt
- miként várható volt, ez lett a világkongresszus legnagyobb szekciója. 32 előadás és
hozzászólás hangzott el, hármat a magyar házigazdák meghívott előadói tartottak. Az
előadások megvitatásában húszan vettek részt. Néhányan többször is hozzászóltak.

Az előadásokban, hozzászólásokban, a vitában leginkább az alábbi négy probléma
került terítékre:

1. A finnugor népeknek mint önálló etnikumoknak és nyelvüknek, hagyományos
kultúrájuknak a fennmaradása és fejlődése, az irodalmi nyelvek használati körének,
társadalmi funkciójának kiszélesítése, különösképpen azon népek körében, ame-
lyeknek nincs saját államiságuk és irodalmi nyelvük.

2. Tankönyvek és egyéb tanügyi segédletek készítése az óvodától kezdve az általános
és középfokú oktatáson át az anyanyelvű szakképzésig, egészen a felsőfokú tanul-
mányokig bezáróan minden korosztálynak. Élesen vetődött fel a kérdés ennek a te-
vékenységnek, továbbá általában a könyvkiadásnak a finanszírozásáról, valamint a
nemzetközi finnugor tájékoztatás megszervezéséről.

3. A nemzeti káderképzés mind az Oroszországi Föderáció finnugor köztársaságait,
mind Finnországot, Észtországot, Magyarországot illetően: szükség van az ösztön-
díjas képzésre, a diák-, aspiráns- és tanárcserére.

4. Egy nemzetközi finnugor központ megteremtésének a kérdése, amely a kulturális
és minden egyéb együttműködést szolgálná, beleértve a gazdasági és a művészeti
kapcsolatokat is.
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A KULTURÁLIS SZEKCIÓ ZÁRÓDOKUMENTUMA

1. Minden népnek joga van a fennmaradásra, nyelvének, vallásának és kultúrájának
megőrzésére. Ezen jogok érvényre juttatása érdekében minden országnak konkrét
jogi, morál is, anyagi és szervezeti garanciákat kell nyújtania.

2. Az anyanyelv megőrzése, fejlesztése érdekében el kell ismertetni az őshonos népek
nyelveinek jelentőségét, garantálni kell használatukat a családban, a falvakban, a
városi lakosság körében (beleértve az értelmiséget is), az oktatásban, a nemzeti
kultúra valamennyi területén, valamint a tömegkommunikáció és a közigazgatás
hivatalos nyelveként.

3. Azon népek esetében, ahol a fentiek még nem valósultak meg, a szekció szerint el-
engedhetetlen:
a) biztosítani az anyanyelv oktatását a gyermekintézményekben, az alsó-, a közép-

és a felsőfokú oktatásban, valamint a szakoktatásban;
b) megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy minden oktatási ciklusban fokozatosan

az anyanyelv váljék valamennyi tantárgy oktatásának nyelvévé;
c) biztosítani a szükséges tankönyveket;
d) megoldani a szakemberképzést, célszerűnek tartva azon lehetőségek szélesíté-

sét, melyek lehetővé teszik, hogy oroszországi finn ugor hallgatók Finnország-
ban, Észtországban és Magyarországon folytathassanak tanulmányokat;

e) megteremteni a kölcsönös kétnyelvűség feltételeit azokon a területeken, melye-
ken az őslakos népek alkotják a lakosság többségét.

4. Elősegíteni a kulturális örökség megőrzését és a modern kultúrának a hagyomá-
nyokra épülö fejlesztését.

5. Elősegíteni a hagyományos kultúra megőrzését a modern technika eszközeivel
(audio- és videofelvételek, filmfelvételek stb.), adatbankok létrehozásával.

6. Biztosítani az archívumok használatát azon népek kutatóinak, amely népek doku-
mentumait a kérdéses archívumok őrzik.

7. Elősegíteni a hagyományos kultúra elemeinek beépítését a modern professzionális
és amatőr kultúrába.

8. Széles körben propagálni az autentikus kulturális örökséget.
9. Elősegíteni a finnugor népek körében végzett történeti, etnokulturális, etnopszicho-

lógiai, etnopedagógiai, etnoszociológiai stb. kutatásokat. Előkészíteni a finnugor
népek kultúrájáról és történelméről szóló összefoglaló munkák megjelentetését.

10. Kiszélesíteni a kapcsolatokat az oktatás, a kultúra és a tudomány területén
(fordítások egyik finnugor nyelvről a másikra, információs anyagok rendszeres ki-
adása, közös konferenciák, szemináriumok, kiállítások és kulturális rendezvények
szervezése ).

II. Elősegíteni a finnugor és más népek közötti kulturális kapcsolatok fej lődését. Va-
lamennyi finnugor nép számára elérhetővé tenni a modern kultúra eredményeit, az
egész világon széles körben terjeszteni a finnugor kultúra eredményeit.

12. A Finnugor Népek Világkongresszusa forduljon az Észt, a Finn, a Magyar Köztár-
saság, valamint az Oroszországi Föderáció kormányához, tegyenek összehangolt
lépéseket annak érdekében, hogyafinnugor népek kultúrájának kutatása, megőrzé-
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se és fejlesztése helyet kapjon az UNESCO, az Európa Tanács, továbbá más nem-
zetközi és kormányközi szervezetek programjában.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI-DEMOGRÁFIAI SZEKCIÓ JELENTÉSE21

Bene Béla, a szekció titkára
A demográfiai, egészségügyi, családi és ökológiai kérdésekkel foglalkozó szekció mun-
kájában mintegy negyvenen vettek részt. A demográfiai és egészségügyi, szociálpolitikai
kérdésekkel kapcsolatban elsősorban magyar szakemberek, tudósok szólaltak fel. Hall-
hattunk egy finn előadást az Oroszországi Föderációban 1999-ben esedékes népszámlálás
idevonatkozó problémáiról is. A környezetvédelmi kérdéseket illetően a Komi, az Ud-
murt, a Mari és az Észt Köztársaság, illetve Magyarország részéről hangzottak el előadá-
sok. A vita nagyon széleskörű volt - szerteágazó, miként maguk a problémák. Egyértel-
művé vált, hogya demográfiai, családi és ökológiai kérdések szorosan összefüggenek
egymással. Ennek feltétlenül tudatában kell lennünk ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a
problémákat. Bizonyos finnugor területeken nagyon súlyosak a környezetvédelmi prob-
lémák, olyannyira, hogy veszélyeztetik az ott élők, különösképpen a terhes asszonyok és
a gyermekek egészségét, ez pedig az őslakosság fennmaradás ának veszélyeztetését jelen-
ti. Ezért szükséges, hogy az őslakosság befolyást gyakorolhass on arra, hogyan kerülnek
felhasználásra a saját életterükben a természeti erőforrások. A vita rámutatott arra is,
hogy család politikára és családvédelemre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy legyen
család, és hogy a család továbbadhassa a finnugor örökséget a felnövekvő nemzedékek-
nek. A megvitatott problémák megmutatták azt is, hogy nem a nyelvi örökség az egyetlen
összekötő kapocs a finnugor népek között, a posztkommunista időkben a legtöbb finn-
ugor nép ugyanazokkal a problémákkal küszködik.

Csaknem valamennyi felszólalás érintette az együttműködés szükségességét. Együtt-
működésre van szükség a tudósok, az egyetemek, az állami és nem-kormányzati intézmé-
nyek között, hogy a környezeti, egészségügyi, szociális és demográfiai kérdéseket meg-
felelően tanulmányozhassák. Szükség van az érintett minisztériumok együttműködésére,
hogy az együttműködés az adatszolgáltatással, az információcserével, adatbank létreho-
zásával is segítse a problémák megoldását. Azok, akiknek már eddig is volt kifejlesztett
intézményi hátterük, támogassák azokat, akik most dolgoznak az ilyen intézmények lét-
rehozásán. Például a statisztikai hivatalok, demográfiai, ökológiai, illetve gazdasági ku-
tatóintézetek, az olyan intézmények, amelyek a családok, a gyermekek, a fiatalok védel-
mét, illetve a közegészségügyet szolgálják. Különösen az egészségügy és a demográfia
terén van szükség jobb tudományos információcserére. Amikor az egészségügyről be-
szélünk, nem elegendő csak átlagértékekről beszélni, rá kell mutatni az egyes nemzetisé-
gek, az őslakosság, a kisebbségek egészségügyi állapotát tükröző adatokra. Példaként ke-
rült szóba az ENSZ gazdasági bizottságának ide vonatkozó programja, ezt ki kell ter-

11 Az Egészségügyi, demográfiai, gyermek-, ifjúság- és családvédelmi és ökológiai szekció rövidí-
tett neve.
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jeszteni az Oroszországi Föderációban élő finnugor népekre is. A finn, az észt és a ma-
gyar szakemberek ebben a programban már eredményeket tudtak felmutatni.

Annak érdekében, hogy feltérképezzük az egészségi állapot és a környezet összefüg-
gését a finnugor népeknél, ahol ez még nem történt meg, kezdődjék meg az egészségügyi
interjúprogram. és egyéb más felmérő programok induljanak be. Szükségünk van lakás-
minőségi adatokra is, hogya fiataloknak megfelelő életkörülmények megteremtését szor-
galmazva el tudjuk érni, hogy az új nemzedék fizikai és szellemi egészségben növeked-
hessék fel, és minden tagja teljes értékű emberré válhassék.

A szekció javasolja a módszerek egyeztetését, az Európai Unió, illetve más nemzet-
közi intézmények különféle javaslatainak, ajánlásainak elfogadását. Hangsúlyozta a szek-
ció annak fontosságát is, hogy az Oroszországi Föderációban az évezred fordulóján tar-
tandó népszámlálás a kisebbségeket illetően az európai normáknak, elvárásoknak meg-
felelően menjen végbe. Mint metodológiai módszert javasoltuk, hogyafinnugor népek a
világ legkülönbözőbb részeiben, ahol előfordulnak, jelenjenek meg a népszámlálási ada-
tokban. Javasoljuk, a Konzultatív Bizottság találja meg azt a szervezeti formát, amely le-
hetővé teszi ennek a szempontnak az érvényesítését, és segíti a legkülönfélébb partnere-
ket ebben a munkában. A finnugor népek tudományos együttműködésének a kérdéses te-
rületeken szintén illeszkednie kell a nemzetközi tudományos élethez, az ENSZ és az EU
érintett intézményeinek a munkájához.

Külön fejlesztési és finanszírozási programra van szükségünk a finnugor együttműkö-
déshez. Javasoljuk, hogyafinnugor népek segítsék egymást abban, hogy csatlakozni
tudjanak az ide vonatkozó hazai és nemzetközi fejlesztési és finanszírozási programok-
hoz. A három finnugor nyelvű önálló állam már több vonatkozásban részese a nemzetkö-
zi együttműködésnek.

Azt kívánjuk, hogyafinnugor államok vegyék figyelembe az ebben a dokumentum-
ban vázolt kérdéseket, amikor a nemzetközi életben szerepelnek."

A MÉDIA-INFORMATIKAI SZEKCIÓ JELENTÉSE

Tootsen, Toivo, a szekció alelnöke
A szekció munkájában közel 40 fö vett részt.
Mindvégig az első világkongresszuson jóváhagyott határozatok szellemében jártunk el.

A MÉDIA-INFORMATIKA SZEKCIÓ ZÁRÓDOKUMENTUMA

1. A szekció egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az 1. Finnugor Világkongresz-
szuson 1992-ben Sziktivkárban elfogadott alapszabály értelmében megalakítja a
Konzultatív Bizottság mellett működő szakmai szervezetét, a Média és Informati-
kai Bizottságot.

23 A szekció záródokumentumát 1998-ban Tartuban az Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat (az
Észt Nemzeti Múzeurn Évkönyvei) LXII. kötetében észtül (49-50) és angolul is (51-52) közzétették.
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A Finnugor Világkongresszus Média és Informatika Bizottságának alapító tagjai
azok a szakemberek, akik a II. világkongresszus Média és Informatika szekciójá-
nak munkájában részt vettek.

A Bizottság munkájának szervezésére és koordinálására a Világkongresszus
nemzeti szervezetei 1996. szeptember 30-ig 1-1 finn, észt, magyar és oroszországi
finnugor társelnököt neveznek meg. A Bizottság szervezeti és működési szabályait
ideiglenesen az első közgyűlés ig a társelnökök határozzák meg.

2. A Média és Informatikai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) támogatja a Ma-
gyar Távirati Iroda Sajtóadatbankja írásban kidolgozott és benyújtott tervének
megvalósítását egy finnugor gazdasági, politikai, kulturális és média adatbank-
hálózat létrehozására.

3. A Bizottság támogatja és a finnugor népek kormányainak és társadalmi szerveze-
teinek megvalósításra javasolja a Puskás Tivadar Alapítvány javaslatát:
a) A finnugor népeket bemutató, népeink jobb megismerését segítő adatbázisok

létrehozását, és ezek CD ROM-on, valamint az Interneten és egyéb adatháló-
zatokon keresztül hozzáférhetővé tételét, hogy így a világ népei a finnugor né-
pekről első kézből és a finnugor népek saját alkotásaiból kapjanak ismereteket,
információkat.

b) A finn ugor népek vállalkozóinak együttműködését segítendő olyan adatbank és
adatszolgáltatás megindítását, amelynek keretében a finnugor népek gazdasági
kínálatáról és keresletéről bárki on-line információkat szerezhet be.

4. A Bizottság támogatja a "Szimpózium a programnyelvekről és a szoftverekről"
("Symposium on Programm ing Languages and Software Tools") észt-finn-magyar
tudományos és szakmai együttműködést, amely kétévenként a három ország szel-
lemi centrumaiban tartja tanácskozásair", azzal, hogy ezt terjesszük ki az Oroszor-
szági Föderációban élő informatikai szakemberekre is, ezzel is segítve a finnugor
népek képzését és továbbképzését.

5. A Bizottság elfogadja és támogatja a finnugor televíziók képviselőinek szeminári-
umán Észtországban, Lohusaluban 1996. március \3-án elfogadott ajánlásokat a
Finnugor Népek II. Világkongresszusa Média és Informatika Szakbizottsága szá-
mára:
a) .Finnugor világ" címmel rendezzük meg együtt a televíziós műsorok nemzet-

közi fesztiválját,
b) indítsuk el a televízió-műsorok rendszeres cseréjét a finnugor műsorszóró ál-

lomások között,
c) hozzuk létre közösen a finnugor televíziós műsorok adatbankjár",
d) az Oroszországi Föderáció finnugor televízióinak munkatársai részesüljenek

továbbképzésben Magyarországon, Finnországban és Észtországban,

14 Eddig Szegeden, Tartuban, Tamperében, Budapesten került sor rá.

25 A finn Tuohitie ['Nyírkéreg-út'] kezdeményezést 1995-ben az YLE (a finn közszolgálati rádió-
tévé) és az UNESCO finn bizottsága szorgalmazta.
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e) finn ugor televíziós szakemberek együttműködésében készítsünk el egy doku-
mentumfilm-sorozatot a finnugor népekről.

6. A Bizottság feladatának tartja
a) a finnugor népek újságíróinak (az írott sajtó munkatársainak) képzését és to-

vábbképzését,
b) a rádió- és televízió-műsorok rendszeres cseréjének lehetővé tételét és megva-

lósítását, ennek érdekében egy finnugor audiovizuális archívum létrehozását,
amely bármely finnugor nép és más nép szakemberei számára hozzáférhető.",

c) a finnugor népekről szóló könyvek, kiadványok, információs gyűjtemények,
anyagok, lehetőség szerint folyóirat kiadását,

d) a finnugor népeket bemutató adatbázisok létrehozását az Interneten és más
széles hozzáférésű adatbankokban.

e) a televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó munkatársainak szervezett szeminári-
umokat, szemináriumok folytatását, támogatását,

f) a finnugor népek újságírói, rádiós és televíziós szakemberei számára olyan díj
alapítását," amelyet a Bizottság döntése alapján évente 1-1 képviselőjük vehet
át kiemelkedő kulturális, tudományos és társadalmi teljesítményéért.

7. Felkérjük a finnugor népek újságíró-szövetsége it, televíziós és rádiós szövetsége it,
szervezeteit, hogy teremtsék meg folyamatos és rendszeres együttműködésük fel-
tételeit, és kössenek két- és többoldalú együttműködései megállapodásokat. Ehhez
a Bizottság minden segítséget felajánl és megad.

8. A Bizottság azzal a kéréssel fordul az Oroszországi Föderáció kormányához, hogy
tegyen meg mindent a finnugor népek kultúrájának megmaradásáért, folyósítson
eszközöket a Föderáció területén élő népek anyanyelven történő rádiós és televízi-
ós műsorainak készítéséhez, újságok és könyvek anyanyelven történő megjelente-
téséhez.

9. A Finnugor Népek Világkongresszusa szakmai tevékenységének és a Média és In-
formatikai Bizottságnak támogatására kezdeményezi és javasolja a Nemzetközi
Finnugor Média Alapítvány létrehozását.

10. A Bizottság a finnugor népek parlamentjeihez, kormányaihoz, egyházaihoz és tár-
sadahni szervezeteihez fordul, hogy segítsék szakmai és anyagi eszközökkel a
Finnugor Népek Világkongresszusa Média és Informatika Bizottsága, valamint a
Világkongresszus és a Bizottság által felállítandó Nemzetközi Finnugor Média
Alapítvány működését.

26 A világkongresszuson osztogatrák a magyar filmarchívum felhívását az együttműködésre.

27 A Mari Köztársaság egy Kalévala-díj nevű, az egész világkongresszus részéről adandó kiti.inte-
tésre tett javaslatot 1996-ban. 1997. októberi ülésén a Konzultatív Bizottság a díjalapítás kérdését
megvitatta, de a döntést - elvi és anyagi okok miatt - elnapolta.
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AZ IFJÚSÁGI SZEKCIÓ JELENTÉSE

Nyesztyerova, Nyina Alekszandrovna, a szekció társelnöke"
A szekció munkájában a nagyobb finnugor népek képviselőin túl részt vettek a számik
(Iappok), a lívek, az inkerik képviselői is, és megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az
ifjúság problémáinak megvitatásában egyre nagyobb aktivitás figyelhető meg. A problé-
mák között az első helyen az információhiány szerepel, a finnugor népek fiatalsága nem
ismeri kellőképpen egymást. Szükséges lenne egy egységes sajtószerv létrehozására,
amely csak a finnugor népek fiatalságának kérdéseit tárgyalná. Szükséges lenne egy in-
formációs központra is. A szekcióban mindenki szót kapott, és egyesült erővel a követke-
ző dokumentumot fogalmaztuk meg:

Az IFJÚSÁGI SZEKCIÓ ZÁRÓDOKUMENTUMA

Mi, a Finnugor Népek II. Világkongresszusán az ifjúsági szekció résztvevői megvitattuk
és elemeztük a finnugor fiatalság problémáit, figyelembe vettük a finnugor népek ifjúsági
szervezeteinek tapasztalatait, és ezeket tovább tudjuk adni a leendő Ill. világkongresszus
fiatalságának.

Megállapítható, hogy erősödnek a kapcsolatok az érdekelt államok ifjúsági szerveze-
tei, regionális szervezetei között, egyre több nemzeti mozgalom ifjú képviselői között
létesül személyes kapcsolat. A fiatalok közül egyre többen vállalják a részvételt a külön-
böző kulturális, oktatási, politikai kérdések megoldásában, és ez az ifjúsági munka szín-
vonalának javulását is eredményezi.

Az ifjúságot érintő problémák közül nagyon sok nincs megoldva, lassan haladunk
előre. Szükségesnek tartjuk azt, hogy ifjúsági és gyermekszervezetek alakuljanak, kü-
Iönféle alkotói csoportok működjenek együtt. Az egyetemi, főiskolai hallgatók közvetlen
együttműködését elő kellene segíteni. Azonban mindennek komoly akadálya az anyagiak
hiánya. Bár az Oroszországi Föderáció területén különféle ifjúsági szervezetektől kapunk
bizonyos segítséget, mivel a finnugor ifjúság problémáinak megoldása egyúttal a nemze-
tiségi problémák megoldását is elősegíti, mégis komoly pénzügyi problémákkal küszkö-
dünk.

Szorgalmazni kell, hogy a jogalkotási folyamatokban a fiatalság érdekeit is vegyék
tekintetbe. Együtt kell működni a regionális programok kidolgozásában az oktatás terü-
letén.

Szükségesnek tartjuk egy ifjúsági koordinációs központ létrehozását, éspedig Udmur-
tia fővárosában, Izsevszkben. A finnugor régiók a lehető leggyorsabban fejlesszék a regi-
onális együttműködést az oktatás, a kultúra, a tudomány és a gazdaság területén. Tegyék
ezt a különböző kormányzati szervezeteken, alapítványokon, és nem utolsósorban az ifjú-
sági szervezeteken keresztül. Ki kell dolgozni a finanszírozás módját.

A Konzultatív Bizottság a jövőben szerepeltesse napirendjén a finnugor számítógépes
hálózat létrehozásának kérdését, hogyafinnugor népek, és főleg az ifjúság kommuniká-

28 A másik társelnök Újhelyi István (Magyarország).
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ciós lehetőségei javulhassanak. Korábban létezett egy közös finnugor ifjúsági sajtóter-
mék," de pénzügyi problémák miatt szünetel, holott nagy szükség lenne rá.

A II. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS ZÁRÓDOKUMENTUMA

Visszatekintve az 1. világkongresszus óta eltelt időre, mely legfontosabb feladatául tűzte
ki a finn ugor népek újjászületését, mi, a finn ugor népek II. világkongresszusának részt-
vevői tudatában vagyunk annak, hogy az I. világkongresszus által kitűzött feladatok meg-
őrizték aktualitásukat, és felelősségünk teljes tudatában igazoljuk a népeink által megvá-
lasztott út helyességét, amely

illeszkedik a világ társadalmának haladó demokratikus változásaiba,
más népek jogait és érdekeit nem csorbítva támogatja a finnugor népek önfejlesztését,
szolgálja a rokon finnugor népek közeledését,
megőrzi a hagyományokat, új kommunikációs formákat és értékeket hoz létre a finn-
ugor társadalomban, gazdagítva az élet minden területét.

Értékelve az utóbbi években a finnugor világban történt eseményeket, megállapít juk,
hogy

a finnugor népek első világkongresszusa történelmi jelentőségű" esemény volt, amely
impulzust adott a finnugor világ újjáéledésének,
a finnugor népek szolidaritása olyan tényezővé vált, amellyel számol a világ közvéle-
ménye,
megtörténtek az első lépések népeink közeledésében, erősödnek a kapcsolatok és bő-
vül az együttműködés a gazdasági, a kulturális, a müvelődésügyi, tudományos és in-
fonnatikai szférában,
az őslakos népek problémái magukra vonták a nemzetközi figyelmet, létrejöttek meg-
maradásuk feltételei,
a nemzeti önmegvalósítást, a kisebbségi hovatartozást, a kultúrák és nyelvek egyedisé-
gét emberi jogokként kezdték kezelni,
a Világkongresszus végrehajtó szerve - a Konzultatív Bizottság - aktívan működik az
első világkongresszus dokumentumainak szellemében, koordinálja a nemzeti szerve-
zetek tevékenységét a közös feladatok megoldása során, egyszersmind képviseli né-
peink érdekeit a nemzetközi intézményekben és fórumokon, beleértve az ENSZ szer-
vezeteit is.

Úgy véljük, hogyafinnugor társadalom további hatékony fejlődése érdekében szükséges
folytatni az előrehaladást a megválasztott konstruktív úton, azaz az állami és társadal-
mi (nem-kormányzati) szervezetek közötti dialógusok és közös akciók útján,

29 A MAFUN kiadványa "POJl,CTBO" (Rokonság) címmel első ízben 1994 májusában jelent meg
Udmurtiában. színes címlapján a hagyományos finnugor családfával.
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az összes finn ugor nép számára biztosítani a reális nemzeti önmegvalósítás jogát a
nemzetközileg elfogadott normák és elvek szerint, fejleszteni népeink területi és kultu-
rális önkormányzatát,
törekedni a képviseleti formák kibővítésére és a finnugor népek részvételére a nemzet-
közi intézmények tevékenységében az emberi jogok, az őslakos népek és a nemzeti ki-
sebbségek jogainak terén,
támogatni a törvényhozás kimunkálását és az emberi jogok, az őslakos népek és nem-
zeti kisebbségek jogai nemzetközi normáinak és elveinek bele foglalását a nemzeti tör-
vényhozásba,
fejlesztve a népi diplomácia formáit elősegíteni a finnugor országok, régiók közötti
szerződéses kapcsolatok kibővítését a szociális-gazdasági és kulturális fejlődés, a tu-
domány és a müvelődésügy terén,
a finnugor népek közötti kapcsolatokat rendszeressé tenni és hozzálátni a kölcsönös
kulturális képviseletek létrehozásához,
a népek létezésének alapfeltételeként kitüntetett figyelem és gondoskodás tárgyává
tenni a kultúrák és nyelvek, a nemzeti öntudat (identitás) újjáélesztésének folyamatát,
szélesíteni a finnugor népek művelődésügyi rendszerét és tömegkommunikációs esz-
köztárát, alakítani a nemzeti értelmiségi köröket, kutatni a finnugor népek tudományá-
nak finanszírozási lehetőségeit.

Budapest, 1996. augusztus 19.
(Szíj Enikő)
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1. A FINNUGOR NÉPEK VILÁGKONGRESSZUSA
(röviden: Finnugor Világkongresszus)
(Az előadások, hozzászólások szerkesztett szövegét és bizonyos dokumentumokat 1. A II. Finnugor
Világkongresszus - Budapest 1996 című kötetben - Budapest. 1999)

I. 1992. december 1-3. Sziktivkar, Komi Köztársaság, Oroszországi Föderáció
II. 1996. augusztus 17-20. Budapest, Magyarország
Ill. 2000. december 11-13. Helsinki, Finnország

• Különös tekintettel a 90-es évek első felére
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II. A KONZULTATÍV BIZOTTSÁG ÜLÉSEI
1992. december 3.: az 1. Finnugor Világkongresszus határozatot hozott a Konzultatív Bizott-

ságrói (ezt és a Konzultatív Bizottság további dokumentumait 1. a fent említett könyv-
ben)

1993. február 23. Sziktivkar
1993. november 2-3. Helsinki
1994. július 3-4. Csongrád
1994. október 28-29. Lohusalu
1995. június 20-21. Petrozavodszk
1995. november 3-4. Joskar-Ola
1996. április 10-11. Budapest
1996. október 23-24. Szaranszk (tisztújítás)
1997. március 26-27. Tver
1997. október 16-18. Espoo
1998. március 19-21. Hanti-Manszijszk
1998. október 8-9. a Lív Parton (TaIsi és Mazirbe)
1999. március 3-4. Kudimkar
1999. október 12-14. Tartu
2000. március 21-22. Joskar-Ola
2000. október 10-11. Helsinki
2000. december 12. Helsinki

Ill. AZ FVK KONZULTATÍV BIZOTTSÁGA KOORDINÁ TORAINAK ÜLÉSEI'
(1996-ban a II. Finnugor Világkongresszus miatt több soronkívüli tanácskozás.)
1996. január 31. Helsinki
1996. május 17. Moszkva
1996. június 11. Moszkva
1996. június 25. Tallinn
1996. október 4. Moszkva
1997. március 3-4. Tallinn
1997. szeptember 11-12. Szentpétervár
1998. február 5-6. Budapest
1998. augusztus 23. Sziktivkar
1999. február 3-4. Izsevszk
1999. augusztus 26-27. Helsinki
2000. február 15. Moszkva
2000. szeptember 6-7. Budapest

A koordinátorok a finn ugor népek négyéves időszakra delegált állandó képviselői a Konzultatív
Bizottságban Észtország, Finnország, Magyarország és Oroszország képviseletében. 1998 óta meghí-
vottként mások is részt vettek az üléseken.
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IV. AZ OROSZORSZÁGl FINNUGOR NÉPEK KONGRESSZUSAI
1. 1992. május 15-16. Izsevszk

(A dokumentumok felsorolását és némely dokumentum szövegét 1. a Parma címü moszk-
vai komi egyesületi kiadvány 1992-1993-as köteteiben mint elsődleges forráskiadvány-
ban.)

II. 1995. július 31. - augusztus 1. Kudimkar
(A dokumentumok felsorolását 1. TI-H Ct.esr; cpHHHo-yropcKHx H3pO)],OBPoccaücxoji
<!>c)],ep3UHH. I1cnOJlKOM AccouH3UHH cpmlHo-yropcKHx naponon POCCHHCKOH
<!>e)],ep3UHl1.OCHoBHble peureana. Ky)],bIMKap. 1995 r. 15 c.)

V. AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓHOZ TARTOZÓ FINNUGOR KÖZTÁRSASÁ-
GOK NEMZETI KONGRESSZUSAI ÉS NÉHÁNY FONTOSABB ESEMÉNY

(A sorszámozás attól függöen eltérő, hiányos vagy "dupla", hogy az 1917 után tartott hasonló nemzeti
eseményeket is, vagy csak a legújabb kori történelmet veszik számításba; a komrnentárok jellege a
forrásoktól függően szintén eltérő; más esemény vagy dokumentum azért említendő, mert főleg a ki-
sebb finnugor népek esetében a konferenciák valóságos kongresszussal érnek fel.)

KARÉLlAI: karél, vepsze, finn (ingermanlandi finn/oroszországi finn/inkeri/izsór)
1921 Petrozavodszkban (finnül Petroskoiban) lezajlott az I. karéliai népképviseleti

gyűlés (I BCeKapeJlbCKI1H cseazt COBeToB, finnül: I. yleiskarjalainen edustaja-
kokous).

1987 Konferencia a vepsze nyelv és kultúra megmaradásáról (Ilpoőnexu coxpaue-
I-IHlI1I3blKaH xyrn.rypsr aencoa)

1988. okt. A Vepsze Kulturális Társaság (06IlJeCTBO BenCCKOH«yrn.rypu) szerve-
zésében értekezletet tartottak Petrozavodszkban a vepszék gazdasági és kul-
turális fejlődési problémáiról a peresztrojka közepette (Bencu: npoőnevsi
pa3BHTHlI 3KOI-IOMHKHH xyns rypst B ycnoansx nepecrpoüxn, más forrás
szerint a Vepsze kulturális társaságot 1991-ben alapították)

1988 Konferencia a Leningrádi (ma Szentpétervári) Területen lakó vepszék helyze-
tének gyors távlati fejlesztési terveiről (O Mepax no ycxopexmo pa3BHTHlI
MeCTnpoxnaauaa B Jleaanrpancxoü 06JlaCTH naceneims BenCCKOHHaUHO-
uansuocru aa 1988-1995 r.).

1989 Karél tárgyú etnopolitikai konferencia Petrozavodszkban (Kapem,i: 3THOC,
H3bIK, xyrn.rypa, 3KOI-IOMHKa.Ilpoőnevu 11 nyru pa3BI1TI1H B ycnoaaax
COBepllJeHCTBOBaHl1l1Me)l(I-IaUl10HaJlhl-lblXOTHOllleHI1HB CCCP).

1990 vége: A korábbi Karél Kultúra Társaságából (Oőuiecrso kapensexon xyns-
rypst alakult Karél Szövetség (COI03 uapona xapen) javasolta a kongresszus
összeh ívását.

1991. június 28-30. Olonyec - 1. Karél Kongresszus CI kerahmö)
1992. június 20. A Leningrádi (ma Szentpétervári) Területen Életfa (tJ:epeBo

)1(1131111)címmel megrendezték az államnélküli balti finn népek ünnepét (1987
óta hagyomány).
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1992-1993. A karéliai konnány a köztársaságban müködö kisebbségi-nernzetiségi
társadalmi szervezetek nyomására többféle dokumentum elkészítését rendelte
el (pl. Ilporpawaa B03pOlKAeHHSI icapen. cpHHHOB H BenCOB; O MaTepHaJlaX
H3UHOH3JlbHOrO KOHrpeCC3 K3penOB, BenCOB M cpHHHOB Pecny6JIHKH
K3peJlHSI. nOCTaHOBJleHHe npe3HAHyM3 Bepxosnoro COBeTa PK OT 21
$!HBapSl 1993 r.).

1993. november 25. Prjazsa (finnül/karélul Praasa) - II. Karél Kongresszus
Pekka Kauppala: Luoteis- Vénajan kansalIiset liikkeet (Észak-Nyugat-Oroszország
nemzeti mozgalmai). Elias (Helsinki) 1993/3: 18-22.

1994. január 20. A Vepsze nemzetiségi járás (BenccK3S1 HaUHOHaJlbHaSl BOJlOCTb)
létrehozása (nocTaHOBJTeHHe Bepxoaaoro COBeTa Pecny6JTHKH KapeJlHSI 06
06p330B3HHH Benccxoü uauuonam.uoü BOJTOCTH):a kb. 12 ezer vepsze kö-
zül itt él egy tömbben kb. 1400 fö (a járás lakóinak száma kb. 3500); 1996.
januártól önálló gazdálkodás; történeti előzmény: 1917-ig WeJlT03epCKO-
őepexaas BOJlOCTh, 1927-1956 WeJlT03CpCKHH H3UHOHaJlbHblH p3HOH.

1995. szeptember 1. Megnyílt Petrozavodszkban a .finnugor" (karél, vepsze, finn)
iskola (1. 1997. ápr. 25. is).

1995. Petrozavodszkban a vepszék problémáiról tartott konferencián megemlékez-
tek a vepszekutató Sz. A. Makarjov születésének 100. évfordulójáról
(Bencu: HCTOPH$!«yns'rypu, MelKJTHHLJeCKHeKOHTaKTbl).

1997. április 25. A karél kormány rendeletben fogadta el az 1996. október J 7-i
keltezéssel közreadott ún. finnugor iskolakoncepciót (1. HHrepMaHJTaHAUbl -
HaLJ3JTO B03pOlKAeHH$!. erre. N2 3 1997:34---37).

1997. november 14. Seltozeroban a vepsze néprajzi múzeum 30 éves jubileuma al-
kalmából konferencia zajlott le (Kpaeneztenne, My3eH, WKOJl3. H3yLJ110-
npaxruvecxas KOHcpepeHUH$!, nocsauieanas 30-Jlenno co AH$! OCHOBaHHSI
Benccxoro JTHOrp3cpHLJeCKOrO My3e$! C. Illenroaepo).

1997. december 19-20. Petrozavodszk - nemzetközi szeminárium aktuális jogi kér-
désekről; felhívás, amely tételesen felsorolja mindazokat a jóváhagyott tör-
vényeket, rendeleteket, amelyeket végre is kellene hajtani (Oőpauienae
pOCCHHCKHXyLJaCTHHKoB MelKAyHapoAHoro ceuanapa 19-20 ztexaőpa 1997
rona B r. Ilerpoaasoncxc no sonpocy: Mexnyuaponnoe npaso, 33KOHOAa-
TCJThCTBOPOCCHHCKOH<l>eAepaUHH H ee cyő'sexros no np06JTeMaM xopen-
HblX H3pOAOB H H3UHOHaJTbllblX MeHbwHHcTB).

1998. április 4. Medvezsjegorszk - Ill. Karél Kongresszus
2000. június 8. 80 éves a Karél Köztársaság - jubileumi ünnepség és nemzetközi

tudományos konferencia Petrozavodszkban

KOMr
1991. január 11-12. Sziktivkar-l. kongresszus

Ilapsra 91/1 :5-7. AJl. Ilonoa: <l>OPYM,KOTOpblHBOHAeTB I1CTOpI110,a dokumen-
tumok: napMa 91/2-3:8-19.
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1991. november 21-22. Sziktivkar -II. (rendkívü li) kongresszus
Legfontosabb dokumentumai megjelentek: Ilapva 91/4:2-8, 14-17,91-96,92/1:2-
3 és önálló brosúrában.

1993. december 3-4. Sziktivkar - Ill. kongresszus
1995. november 24-25. Sziktivkar - IV kongresszus
1996. V kongresszus.
1998 tavasza: A Komi Kongresszus irányító és végrehajtó szerve (A Komi Nép

Újjászületésének Bizottsága, KOMHTeT B03pmKJleHHJ1 KOMH napcna) nevet
változtatott, új neve: A Komi Kongresszus Végrehajtó Bizottsága (I1cnOJlHH-
reru.nsrü KOMHTeTcsesna uapona KOMH).

2000. október 27-28. Sziktivkar - a komi nép kongresszusa

UDMURT
1918. juruus. Az 1. Összoroszországi udmurt kongresszus Jelabugában CI Bec-

pOCCHHCKI1HC'LC3JlYAMYPTOS).
1919. szeptember. A II. Összoroszországi udmurt kongresszus Szarapu1ban (II Bee-

pOCCI1HCKHHC'LC3JlYAMypTOB).
1991. november 20-23. Izsevszk - 1. Összudmurt kongresszus (1 BCCYAMYPTCKHH

C'Le3)],).
1994. november 4-5. Izsevszk - II. (V) Összudmurt kongresszus (ezen kongresszus

elődjének ismerte el az összoroszországi udmurt kongresszusokat, tehát már
az V kongresszusnak tekintette magát: V BceYJlMYPTCKHHC'Le3Jl).

1997. november 5-6. Izsevszk - VI. Összudmurt kongresszus (VI BceYJlMYPTCKI1H
ct.esn).

MORDVIN
1989 októbere - a finn ugor népek körében az első nemzeti szervezet/mozgalom, A

"Nemzeti Újjászületés Masztorava Nevű Mordvin Társasága" ("MoPAOB-
CKOC 06lUecTBo HaUHOHaJlbHOrO B03pO}l(JleHHJ1 Macropasa") megkezdte
működését (Masztor-ava: 'Föld-anya', oroszul POJll1Ha-MaTb).

1990. augusztusa. A Masztorava 1. kongresszusa
1992. március 14-15. A Mordvin Nép Első Kongresszusa Szaranszkban.

Mészáros Edit: A mordvin nyelv és kultúra fennmaradásának lehetőségei és a Mord-
vin Nép Első Kongresszusa. A Reguly Társaság Értesítője 6. sz. 1993. febr. 10.
8-12. old.

1993. március 23-24. Szaranszk - II. kongresszus (az észt Infoleht szerint 1992-ben)
1995. március 13-14. Szaranszk-lII. kongresszus

MARI
1917 jú1iusa. Az 1. összoroszországi mari kongresszus az ufai kormányzóságban le-

vő Birszk városában müködő Mari Társaság és A Volga-vidék Kis Népei
Társaságának cseremisz szekciója indítványára (Flepssui Bcepoccnücxnü
C'Le3Jl MapH no I1HHUHaTHBe 06lUeCTBa Mapl1 r. EHpcKa Y<jll1MCKOH
ry6epHI1H 11 4epeMHccKoH ceKUHH 06lUeCTBa MeJlKHX HapOJlHOCTeH
nOBOJl}l(bH) ült össze (jelen volt 178 fö, mind mari). A Volga-vidék Kis Né-
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peinek Társasága 1917 májusában tartotta első kongresszusát Kazanyban (I
Cb33Jl 06ll\eCTBa Mem<HXIIapOJlHOCTeH TIOBOJDKb5l).A kongresszus leveIet
küldött az észt testvéreknek -1. 1997. június 3. is.

1918. február 12-14. Mari nemzeti kongresszus Kazanyban (ll.l kongresszus,
HaUHOHaJlbHblH Cbe3Jl MapY! B roporte Ka3aHY!) - túl kevesen voltak jelen,
ezért a jelenlevők területi kongresszussá (o6J1aCTHblt'1ct.esn) minősítették az
eseményt.

1919. június 7-16. A marik meghatalmazott képviselőinek összoroszországi kong-
resszusa (11.2 kongresszus, II BcepoccY!HCKY!Hcuesn nOJlHOMOljHblX npen-
craaareneü MapY!)- 100 küldött volt jelen.

1990 áprilisa. Hivatalosan is megalakult az 1989 decembere óta szervezett Mari
Usem (Mari Szövetség, COlO3 Mapn, Mapn Yuieu vagy MapY!H Yurev).

1990 októbere. Joskar-Olában az érintett népek többségének aktív részvételével a
finnugor népek kultúrájának fejlesztése céljábóllétrehozták a Finnugor Ala-
pítványt (c:DOHJJ,pasaaraa «yns ryp cpY!HllO-yropCKY!XHapOJJ,OB,köznapi ne-
vén a Fond), amely a kezdeti nehézségek után évek hosszú során rendszere-
sen működve az ún. finnugor világ elismert tényezőjévé vált. Kiadványa a
c:DHliHo-yropcKY!H BCCTHI1K(Finnugor Hírmondó), amely a Fond működésén
túl egyéb oroszországi és finn-magyar-észt finnugor hírekről is beszámol, és
kisebb írásokat is közöl.

1991. november 18-21. Nemzetközi konferencia Joskar-Olában főként az identitás-
ra nevelés kérdéseiről (3THoKyJlbTypa H o6pa30BaHY!c cpl1f1Ho-yropcKY!x
HapOJlOB).

1992. április 2. A Marij Usem második közgyűlése, amelyen a kulturális kérdések
helyett a politikai kérdések kerültek előtérbe.

1992. szeptember 10-1 \. Nemzetközi konferencia Joskar-Olában a neves finn ku-
tató, Uno Holmberg születésének 110. évfordulója tiszteletére a finnugor - és
különösképpen a mari - identitás feléledésében fontos szerepet játszó po-
gányságra tekintettel (Kynsrypa, Sl3hlKH H BepOBaHHSI cpI1HHo-yropcKY!x
uaponos: npoőnevu 11nepCnCKTI1BblH3yljeHHSI).

1992. október 30-3 \. Joskar-Ola - Ill. kongresszus (Ill Cbe3JJ,uapona MapH).
Kiadványok: TpeTHH C'Le31luapona MapH (30-31 OKT5I6p511992 r.) . .ll,oKyMeHTbl.
MowKap-OJla 1992. 25 C.; Marepuanu Tpersero csesna napozta Mapl1.
MowKap-OJla 1993. 72 c.
600 küldött jelenlétében megalakult a Mcp xaaaur (BceMapl1ikKI1H cOBeT) az
"Összmari" Tanács, amely a Magyarok Világszövetségéhez hasonló felada-
tokat is ellát.

1993. május 9-Il. Konferencia Joskar-Olában a finnugor nyelvű népek etnogenezi-
séről (3THOrere3 cpI1HHO-513blljHbIXnapozioa).

1993. június 30. Joskar-Ola - a Volga vidéken és az Elő-Urálban élő finnugor népek
helyzetének javítását célzó program ("TIporpaMMa c:DHliHo-yrpbl TIOBOJl)l(b51
11Ilpuypansx") megvitatása és jóváhagyása.

J 996. április 25-27. Joskar-Ola - IV kongresszus (lV CbC31luapona Mapl1).
450 küldött közül megválasztották a JI. Finnugor Világkongresszus mari kül-
döttjeit.
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1996. október 18-19. A Mari Mer Kanas (kb. a Mari Világszövetség) ülése.
1997. június 3-9. Az 1. Mari Kongresszus (1917) emlékezetére megrendezték a ma-

ri kultúra napjait.

VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS FINNUGOR KONGRESSZUSOK (CIFU)
(Congressus International is Fcnno-Ugristarum, állandó nemzetközi szervezö bizottsága: ICFUC)
(Sokat vitatott történelmi előzménynek tekinthetők a két világháború közötti ún, finnugor kultúrkong-
resszusok: t. 1921. június 20-22. Helsinki; IL 1924. június 19-21. Tallinn; IlT. 1928. június 10-13.
Budapest; TV. 1931. június 16-18. Helsinki; V. 1936. június 26-28. Tallinn)

L 1960 Budapest vr. 1985 Sziktivkar
IL 1965 Helsinki VII. 1990 Debrecen

Ill. 1970 Tallinn VIlI. 1995 Jyvaskyla
IV. 1975 Budapest IX. 2000 Tartu
V. 1980 Turku

VII. FINNUGOR TÖRTÉNÉSZKONGRESSZUSOK
Congressus Historiae Fenno-Ugrieae

I. 1993. június 14-18. Oulu - Congressus Primus Historiae Fenno-Ugrieae
A kongresszus alkalmával megalakult a Finnugor Történelmi Társulat
(Societas Historiae Fenno-Ugricae),
Historia Fenno-Ugrica (HFU). Congressus Primus Historiae Fenno-Ugricae. Editor:

Kyösti Julku. Oulu, Societas Historiae Fenno-Ugrieae 1996. l: I (a szerzők: A
- Lehti-) 773 1.,1:2 (a szerzők: Lehto- - Zs) 659 1.

Bartha Antal: Genocídiumok és nemzeti feltámadás. Újabb kutatások a finnugor né-
pek történetéből. Beszámoló a Finnugor Történelmi Társulat L kongresszusá-
ról. Történelmi Szemle 96/4:383-400.

Klima László: Historia Fenno-Ugrica. (Oulu 1993. 06. 14-18.) Századok 128.
94/2:429-433 .

Ir. 1998. október 15-18. Tallinn - Congressus Secundus Historiae Fenno-Ugricae,
Ill. 2001-ben, Joskar-Ola, Mari Köztársaság.

VIlI. FUSAC/ACEFO KONFERENCIÁK
The Fenno-Ugric Studies Association ofCanada (1983-)
Association Canadienne des Études Finno-Ougriennes

info: Zita McRobby [szül, Utasi Z.], President
Simon Fraser University J3urnaby, B.C. VSA 1S6 Canada
1985-től évente tudományos konferencia (konferenciakötetekkel), kiállítások.
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IX. FINN UGOR FOLKLÓRFESZTIVÁLOK ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK
1990. június. Joskar-Ola - 1. folklórfesztivál
1991. március 23-28. Narva - finnugor mesefesztivál (<DeCTYlBaJIbCKa30K cpI1HHO-

yropckux uapoztoa)
1991. április 19-22. Izsevszk - finnugor táncfesztivál (Ilpasnnax ranua cpHHHO-

yropciorx naponos)
1991. augusztus 17-21. Sziktivkar - II. folklórfesztivál
1992. június 14-18. Szaranszk - lll. folklórfesztivál. A fesztivál idején folklorista

szimpoziumot rendeztek A hagyományos kultúra ökológiája (3KOJIOrHlI rpa-
tlHl(HOHHOHxyrn.rypsr) címmel.

1993. június-július. Hanti-Manysi Autonóm Körzet - IV. folklórfesztivál. A feszti-
vál idején Hanti-Manszijszkban nemzetközi szeminárium és kirakodóvásár
(nOHCK cpOpM caaoynpasnenaa aőopnream,ix aaponoa oxpyra: Me)f{tlyHa-
ponnas spxrapxa "fOropcKHe poccunsr").

1995. Kudimkar - V. folklórfesztivál
1996. november 16-23. Finnugor Kórusfesztivál Budapesten és szárnos más ma-

gyar városban a Concert Masters International Ltd. rendezésében.
1997. május-június. Petrozavodszk - II. finnugor gyermekfolklór fesztivál
1997. július 17-21. Észtország-szerte szárnos helyen - VI. folklórfesztivál

Észt és orosz nyelvű, illusztrált műsorfüzete:

Soome-ugri rahvaste VI folkloorifestival Eestis 17-21 VII 1997. VI <DHHHo-yrop-
CKHHcjJOJIKJIOpHb'Hrpecrnaarn, B 3CTOHHH.Cexperaps oprcosera Kayxcn
lOJIJIe (Kauksi Olie).

1999. augusztus. Izsevszk - VII. folklórfesztivál. (1999-re halasztva az oroszorszá-
gi gazdasági nehézségek miatt.)

2000. június 21-26. Székesfehérvár - VIlI. folklórfesztivál

X. FINNUGOR SZÍNHÁZI FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK
1992. Izsevszk -1.' (ugyanazon sorszámra több rendezvény is igényt tart)
1993. július II-22. Nurmes, Finnország - Bomba Festival (a Bomba-ház karjalai

rönk-parasztház stílusban újraépített közösségi épület Nurmesben): A Work-
shop for Young Theatre Practitioners (résztvevők a finnugor népek köréből
és a balti államokból).

1994. július 15-24. Nurmes, Finnország - 1.1.Bomba Festival (Finnország): Finno-
Ugrian Theatre Festival .Majatuli''.

1995. július 15-23. Nurmes, Finnország - IL' Bomba Festival: The Borderlands -
Finno-Ugric Theatre Festival in Nurmes. A kolozsvári Magyar Színház
(Ionesco: A kopasz énekesnő), a petrozavodszki Nemzeti Színház (Simo
Ojanen: Pajatso), a svéd-finn határ svéd oldaláról érkezett finn színház, a
Tornionlaakson teatteri (Mikael Niemi: Kuppari) képviselte a fesztivál címé-
nek megfelelöen a határokkal kettészelt kultúrákat, továbbá fellépett az észt-
országi Rakvere színháza (Kivi: Hét testvér), a Komi Folklórszínház
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(Anatolij Szidorov gyűjtése alapján: Ház az erdőben), a helybeli színkör, az
udmurt Olga Alekszandrova egyszemélyes színháza (Budapesten, a Néprajzi
Múzeumban is szerepelt a II. Finnugor Világkongresszus idején) és még több
finn előadóművész. A fesztivál alkalmával tartott szeminárium vezetője Jaan
Kaplinski észt költő volt.

1996. július 7-13. Nurmes, Finnország - n.'. Bomban juhlaviikot (ünnepi hetek):
Finnugor színházfesztivál (finn, észt, magyar, karél és udmurt résztvétellel)
és szemmárium A finnugor világ kelettöl nyugatig (<t>HHlio-yropcKHHMHp
OTBOCToKano 3ana.na) címmel.

1997. október 17-22. Joskar-Ola - HI. A következő színházak szerepeltek a záró-
jelben feltűntetett müvekkel: az Udmurt Nemzeti Színház (J. Zagrebin: Es-
Terek, tragédia), a Karél Nemzeti Színház (R. Mustonen: Hol a házad, an-
gyal? Befejezetlen történet egy felvonásban), a Mordvin Nemzeti Színház (J.
Kilpinen: Fehér rózsák az asztalon, dráma), a komi Viktor Szavin Színház
(G. Juskov: Komi bál, népies kornédia), a Komi-permják Színház (V
Klimov: Testvérek, zenés népmese), továbbá a helyi Sketan Színház többek
között a Kalevala színpadi változatával, valamint volt előadása a joskar-olai
bábszínháznak, a finn, a tartui, a mari és az udrnurt ifjúsági színháznak.

XI. FINNUGOR ÍRÓTALÁLKOZÓK és egyéb írói/irodalmi események
(Az irodalmi társaságoknak az Írótalálkozókkal összefüggő viszontagságait, az egyes eseményekkel
kapcsolatos kiadványokat, ismertetéseket a teljesség igénye nélkül közöljük; a díjakat eddigi ritkaságuk
miatt ernlítjük.)

1989. május 20-28. Joskar-Ola - 1. írótalálkozó.
A Finnugor Írók Nemzetközi Szövetsége (Finnugor Írószövetség) megalapí-
tása (elnöke: M. Ribakov, a Mari Írószövetség elnöke, alelnökök: Leena
Laulalainen, Domokos Péter)
Vcnto, Urpo: Suornalais-ugrilaiset kirjailijat Marinmaalla (Finnugor írók Mari-

földön). Elias 1989/3:10-12.
Saarinen, Sirkka: Kaikkien maiden suomalais-ugrilaiset kirjailijat, Iiiuykaa yhteen!

(Világ finnugor Írói, egyesüljetek') Kieliposti 1989/3 :4-1 O.
Domokos Péter: Jelentés a finnugor Irók 1989-es Joskar-Olai konfercnciájáról.

Anyanyelvünk, irodalmunk ma. A Ill. Finnugor Írótalálkozó jegyzőkönyve.
Szerk. Domokos Péter. Budapest 1995. 119-120.

1990. május 28-29. A Finnugor Írók Nemzetközi Szövetsége mellé (vagy helyett)
Moszkvában létrehozták az Oroszországi Finnugor Írók Társaságát (az
Oroszországi Finnugor Írószövetséget, elnöke: Robert Vinonen, karél rnűfor-
dító, a Gorkij Irodalmi Főiskola tanára, Moszkva; alelnökei: Szemjon Szam-
szonov, az Udmurt Írószövetség elnöke, Juvan Sesztalov, manysi költő - az
alábbi oroszországi forrás, a Parma öt nem említi -, az ellenőrző bizottság
elnöke V. Tyimin, komi költő).
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YCTaB ACCOL\l1aUI1I1rmcareneű cpl1HHo-yropcKHX mrreparyp (A n<1>YJI).
Ilpunar YlJpeJlHTenbHoH KOHcpepeHUl11128 I1IOH~ 1991 r. (!). Kp~}I{KOB, B.
A. COCT.: Craryc ManOlJl1CneHHblX HapOJlOB POCCI1I1. Ilpaaonue axrut 11
JlOKyMeHTbl. Mocxsa, "lOpI1JlHlJeCKa~ rnrreparypa" 1994. c. 337-341.
AccoUHaUI1~ cpl1HHo-yropcKl1x nacareneü (AcCOUl1aUH~ nncareneü cpHHHO-
yropcxnx rnrreparyp An<1>YJI). Ilapua 91/2-3:8.
Domokos Péter: A Finnugor Írók Tanácsáról. Anyanyelvünk. irodalmunk ma. A lll.

Finnugor Írótalálkozó jegyzőkönyve. Szerk. Domokos Péter. Budapest 1995.
123-125.

1991. augusztus 10-14. Espoo (Finnország) - II. írótalálkozó: .Kieli on kotimaani"
(A nyelv a hazám).
Kieli on kotimaani. Helsinki 1991. 50 l.
Elias (Helsinki, a Finn Irodalmi Társaság tagfolyóirata) 1991/3: 1-17, szerkesztöségi

cikk, nyilatkozatok, fényképek és a főelőadás:
Branch, Michael: Mietteita uralilaisten kielten yhteisesta historiasta (Elmélkedések

az uráli nyelvek közös történetéről), Elias (Helsinki) 1991/3:2-17.
Branch, Michael: Y.TO T3Koe epl1HHo-yropcKall 06U.\HOCTb - peam.nocri, HJ/H

MHep?
(Mi az a finnugor közösség - realitás vagy mítosz?)

Domokos Péter: Jelentés a finn ugor írók 1991-es konferenciájáról,
Anyanyelvünk, irodalmunk ma. A Ill. Finnugor Írótalálkozó jegyzőkönyve. Szerk.

Domokos Péter. Budapest 1995. 126--128.
Domokos Péter: Tájékoztatás az espoo-i finnugor irodalmi konferenciáról. A Reguly

Társaság Értesítöje. 2. szám. 1991. szeptember 13.6. old.
1992. január 30. Tallinn - a Nemzetközi Finnugor Írószövetség működésével kap-

csolatos tanácskozás. Az Oroszországi Finnugor Írók Társasága (R. Vinonen
elnök), a Magyar Írószövetség (Koczkás Sándor főtitkár), az Észt Írószövet-
ség (Arvo Valton alelnök) és a Finn Írószövetség (Jarkko Laine elnök) aláírta
a Finnugor Népek Íróinak Tanácsa (Finnugor Írók Tanácsa) néven létesült
nemzetközi szervezet alapító dokumentumát.
Domokos Péter: A Finnugor Írók Tanácsáról. Anyanyelvünk, irodalmunk ma.
A Ill. Finnugor Írótalálkozó jegyzőkönyve. Szerk. Domokos Péter. Budapest, 1995.

124-125.
1993 Az északi, szibériai és távol-keleti kislélekszámú népek képviselőinek egye-

sülete ()],ef1yTaTCKa~ Accavőrres MaJIOlJHCJIeHHblXHapOJlOB Cesepa, CH6H-
pn H )],aJIbHerO Bocroxa) első ízben osztotta ki Hajnalcsillag (3Be3Jla yrpen-
HeH aapn) nevű művészeti-tudományos díját: a finnugorok közül a .Hanti,
vagy Hajnalcsillag" (Xairrsi, HJIH 3Be3Jla YTpeHHeH 3apl1) című regényéért
(1990) a hanti író, J. D. Ajpin, a .Hanti legendák" (XaHTbIHcKHe nereunsr)
című albumáért (1991) G. Rajsev, hanti képzőművész, a tudósok közül Je. 1.
Rombangyejeva a "Manysi (vogu1) nép története és szellemi élete" (HCTO-
pH~ napozia MaHCH (sorynoe) 11era nyxoauas icym.rypa) című monográfiá-
jáért (1993) kapta.
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1993. augusztus 23-28. Eger - Ill. írótalálkozó.
Megyek élő testvéremhez. Finnugor költők antológiája. A Ill. Finnugor íróta-
lálkozó alkalmából, Koczkás Sándor elöljáró szavaival, az eredeti nyelven
és/vagy oroszul, finnül. Budapest, A Magyar Írószövetség kiadványa, 1993.
2331.

Anyanyelvünk, irodalmunk ma. A lll. Finnugor írótalálkozó jegyzőkönyve. Szerk.
Domokos Péter. Budapest 1995. 1391.

H. Varga Gyula: A finnugor népek és nyelvek helyzete napjainkban. A Ill. finnugor
írótalálkozó (Eger 1993. aug. 23-27.) Nyelvünk és Kultúránk 88 (1993.
szept.-dec.):74-77.

Tornai József-Koczkás Sándor-Domokos Péter: Összegző beszámoló a Ill. Finnugor
írótalálkozó eseményeiről. Anyanyelvünk, irodalmunk ma. A Ill. Finnugor
Írótalálkozó jegyzőkönyve. Szerk. Domokos Péter. Budapest 1995. 134-136.

1993. augusztus 25. a lll. Finnugor Írótalálkozón megalakult a Finnugor Irodalmi
Társaság (FUIT), a Heves megyei bíróság Egerben Pk. 60.042/1994/6. szá-
mon nyilvántartásba vette.

1996. augusztus 28-32. Lohusalu - IV. írótalálkozó (az észtországi orosz nyelvű hí-
rekben: írókongresszus). Jelszava: "Hidak", mivel a finnugor nyelvekre és
finnugor nyelvekről fordítás problémái álltak a középpontban. A Finnugor
Írók Társaságának (a Finnugor Írószövetségnek) 7. születésnapja alkalmából
lezajlott tisztújítás eredményeképpen az új elnök: Arvo Valton.
Enne koitu. Soome-ugri luuleklassika kogumik (Napfelkelte előtt. Finnugor - komi,

mari, udmurt - klasszikus költők. 1. Kuratov, Nyobdinsza Vittor (V. Szavin),
Sz. Csavajn, K. Gerd, Asalesi Oki antológiája eredeti finnugor nyelven észt
fordítással). Ford. és vál. Arvo Valton. Bevez. és jegyz. Eva Toulouze. Tal-
linn, Virgela, 1996.

Domokos Péter: Köszöntő szavak a IV. Finnugor Írótalálkozó résztvevőihez. FUD
(Folia Uralica Debreceniensis, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1997) 4:252-255.

1996. december 17-19. Szalehard - az északi kislélekszámú őslakos népek íróinak
találkozója
Nagy Katalin beszámolója 1997. február 25-én ÉI még a lélek címmel a budapesti

Orosz Kulturális Központban.
Nagy Katalin: Obdorszki emlékek. A Reguly Társaság Értesítője 13 (1997. április):

16-19.
1997. október 2-5. Sziktivkar - Fiatal írók találkozója
1997. november l 1. A moszkvai finn nagykövetségen átadták a Castrén Társaság-

nak a finnugor anyanyelven írt oroszországi művekért első ízben odaítélt
finnugor irodalmi díjait (másodszor 2000-ben lesz díjosztás): a díjat Anna
Isztomina komi-permják költő, Vlagyimir Tyimin komi költő, Marija Vol-
gyina hanti költő és meseíró kapta, valamint a mordvin Alekszandr Saronov
a Masztorava címü eposzért.

1998. augusztus 19-22. Sziktivkar - V. Írótalálkozó
2000. augusztus 23-28. Szaranszk - VI. Írótalálkozó
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XII. FINNUGOR ÚJSÁGÍRÓ-TALÁLKOZÓK
1991. április 26-28. Joskar-Ola.
1994. április 14-16. Joskar-Ola - fiatal újságírók találkozója.

XIII. TELEVíZIÓS, RÁDIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS
(Az események sorszámozása, elnevezése nem következetes és gyakorta félreérthető.)

1991. október 14-20. Joskar-Ola - 1. nemzetközi televíziós filmfesztivál és tanács-
kozás a következö címmel: Kym.rypa, HpaBCTBeHHOCTb, .LJ:yXOBHOCTbM
HaL\MOHaJlbHOeB03poJK.LJ:eHMe(<I>MHHo-yropcKHH MMp).

1992. október. Sziktivkar - ll. fesztivál, Finnugor világ (<1>HHHO-yropCKHHMHp)
címmel.

1993. szeptember. 1zsevszk - lIl. fesztivál, Finnugor világ (<l>HHHo-yropcKHH MHp)
címmel.

1994. szeptember 26-30. Szaranszk - IV fesztivál, Finnugor világ (<l>HHHo-yrop-
CKHHMHp) CÍmmel.

1994. november 28-29. Szeminárium az észtországi Lohusaluban a finnugor televí-
ziók, televíziós szakemberek együttmüködéséröl, koordinációs tanácsot
hoztak létre.

1994. december 1. Izsevszk - a Finnugor világ (<l>HHHo-yropcKMH Ml1p) címü
együttműködési program alapítóinak tanácskozása.

1995 nyara. A hanti-manszijszki finnugor telefesztiválon a négy érintett országból
19 televíziós társaság képviseltette magát.

1997. június 14-16. Izsevszk - a VI. nemzetközi telefesztivál a finnugor identitás-
ról.

1999. október Budapest - Médiatalálkozó és filmfesztivál

1993 januárjától kezdődően Finnugor világ (<l>I1HHo-yropcKI1H Ml1p) CÍmmel televí-
ziós újság, illetve vetélkedő (renexypuansr-aaxropmn.r) közvetítésére is sor
kerül.

XIV ÉSZT MŰVÉSZETI FÖISKOLÁSOK EXPEDÍCIÓI
Kaljo Pöllu művésztanár kezdeményezésére a Tallinna Kunstliülikool (a tallinni Képzőművészeti Fő-
iskola v. Akadémia) hallgatói 1979-től kezdve évente rnindig finnugor területre utaztak, vezetőjük
1989 és 1991 között Andri Ksenofontov, 1994-től Kadri Viires. Kaljo Pöllu az 1990-es debreceni
nemzetközi finnugor kongresszus alkalmából a debreceni tudományegyetem aulájában rnutatta be -
nagy sikerrel - munkáit a közönségnek.

Kürnme Soorne-ugri uurimisreisi. ,lI,eCHTb3KCne.l\I1L\I1HK cpI1HHo-yrpaM. Ten expeditions to
the Finno-Ugrians. Tallinn, Olion (!) 1990. 175 1. (Előszó: Paul Ariste, összeállította és
kornmentálta: Kaljo Pöllu, fedlap: Maaja Zolk; gazdagon illusztrált könyv az 1978 és
1987 között tett tíz útról.)
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A meglátogatott népek és területek:

1978 a kolai lappok és Karélia
1979 a hantik
1980 az udmurtok
1981 akomik, jamali nyenyecek
1982 az észtek Hiiumaa szigetén
1983 a manysik
1984 a karélok a keleti területeiken
1985 az erza-mordvinok
1986 a magyarok
1987 a Kola félsziget és a karélok

1988 a karéliai sziklarajzok tárgyában
1989 a lívek
1990 a vepszék
1991 a vótok és az izsórok
1992 az észtek Hiiumaa szigetén
1993 az észtek Hiiumaa szigetén
1994 a kolai lappok
1995 a hegyi és a mezei cseremiszek (marik)
1996 ajamaii nyenyecek
1997 a komi-permjákok

A tallinni Fenno-Ugria Alapítvány a szóban forgó főiskola, az Észt Intézet és más
szervezetek támogatásával közreadott egy nagyméretű 1999-es naptárt (Hőimu-
kalender), amelyet az expedíciók kép-, rajz-, térkép- stb. anyagából állítottak össze
a 20 éves jubileum tiszteletére.

1999-ben jubileumi kiállításra került sor a 20 év expedícióinak eredményeiből.

xv. FINNUGOR NYELVTANFOLYAMOK
(Kiscsoportos finn és 1996-tóI magyar nyelvtanfolyam csak finnugor anyanyelvűeknek. népenként 2-2
főnek.)

1993 Petrozavodszk
1994 Sziktivkar
1995 Joskar-Ola

1996 Szaranszk
1997 Izsevszk
1998 Kudimkar

XVl. IPU - FINNUGOR EGYÜTTMŰKÖDÉS
(IPU - Interparlamentáris Unió: a világ parlamentjei közötti együttműködést 1889 óta elősegítő unió-
nak a magyar parlament - így pl. Jókai Mór képviselő is - alapító tagja.)

1992. június 29. A Legfelső Tanács elnöke, R. Haszbulatov aláírta a világkongresz-
szus megrendezhetőségéről és a parlamenti együttműködés engedélyezéséről
szóló határozatot.

1992 Az I. Finnugor Világkongresszus szervezőitől meghívót kapott a magyar or-
szággyűlés és az IPU Magyar Nemzeti Csoport magyar-orosz tagozata, a
magyar részvételt az I. Finnugor Világkongresszuson ennek az IPU-tagozat-
nak az elnökeként Eke Károly képviselő szervezte meg.

1993. szeptember 13-18. Canberra - IPU-konferencia, amelyen Hannu Kemppai-
nen a finn, Krista Kilvet az észt és dr. Papp Lehel György a magyar nemzeti
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csoport képviseletében aláírt az együttműködésről egy dokumentumot:
Finno-Ugric Parlamentary Group Inauguration.

1994. március 25. Párizsban a 91. IPU-ülésen a finnugor IPU-csoport együttműkö-
dést ajánlott az Oroszországi Föderáció IPU-csoportjának.

1995. február 14. Az IPU Magyar Nemzeti Csoportján belül magyar-finnugor ba-
ráti tagozat alakult, melynek tagjai:

Botka László (MSZP, elnök)
Győriványi Sándor dr. (FGKP, alelnök)
Pécsi Ildikó (MSZP, alelnök)
Avarkeszi Dezső dr. (MSZP)
Bányász Jánosné dr. (MSZP)
Baráth Magdolna (MSZP)
Csizmadia László dr. (MSZP)
Egerszegi László dr. (MSZP)
Géczi József dr. (MSZP)
Hajdú Zoltán (SZDSZ)
Horváth Zoltán (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)

Kertész Zoltán (SZDSZ)
Koltai Tamás (MSZP)
Márfai Péter (MSZP)
Molnár Gyula (MSZP)
Olasz János (MSZP)
Orosz István dr. (MSZP)
Sepsey Tamás dr. (MDF)
Szabó Lajos Mátyás dr. (MSZP)
Szigethy István dr. (SZDSZ)
Tirts Tamás (FIDESZ)
Varga László dr. (KDNP)
Zsigmond Attila (MNDP)

1995. A bukaresti IPU-ülésen a finnugor IPU-csoport megvitatta - többek között -
a felkészülést a II. Finnugor Világkongresszusra.
L. Szilasi Zsolt fclszólalását a II. Finnugor Világkongresszuson.

1996. február 27-29. A magyar IPU-csoport elnöke, Szűrös Mátyás hivatalos láto-
gatást tett Észtországban (a látogatás jegyzőkönyve szerint ez volt a IV. finn-
ugor IPU-találkozó).

1996. A II. Finnugor Világkongresszuson Krista Kilvet észt képviselő említést tett a
finnugor ll'U-csoport tevékenységéről.

1997. március 6-9. Krista Kilvet vezetésével Magyarországra látogatott a két
oroszországi finnugor politikussal kibővült finnugor IPU-csoport.

1998 októbere. A magyar IPU-csoport elnöke, Szűrös Mátyás fogadta a Finnugor
Világkongresszus Konzultatív Bizottságának a Komi Expo alkalmából Ma-
gyarországon tartózkodó elnökét, V. P. Markovot.

1998. Az újjáválasztott magyar parlamentben ismét megalakul a magyar-finnugor
baráti tagozat Géczi József Alajos képviselő elnökletével.

2000 márciusa. Az IPU szervezésében finn ugor képviselők látogattak Budapestre.
A delegációt, amelynek tagjai voltak a finn, az észt, az udmurt, a komi, az
orosz parlament, valamint a szlovák és a szerb parlament magyar származású
képviselői, fogadta Szűrös Mátyás, az IPU magyar tagozatának elnöke.
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XVII. MAFUN (Finnugor Ifjúsági Egyesület)-RENDEZVÉNYEK
Mononexnas aCCOUHaUl1l1<jlI1HHo-yropcKlfxHap01l0B (MA<l>YH)
(Az észt tájékoztatókban: Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni.)

1990. június 13-18. Izsevszk - a finnugor népek ifjúságának első találkozója, téma:
az ifjúság és a kultúra (Morionex 11xym.rypa).
a MAFUN alapítása = a MAFUN 1. kongresszusa (csean), elnök: Alekszandr
Abdulov (Joskar-Ola), alelnökök: Nyikolaj Ariszkin (Mordovia), Jaak
Prozes (Észtország).

1993. október 28-31. Izsevszk (Udmurtia) - a II. kongresszus (csesn). Téma: A
finnugor világ: perspektívák és problémák (<l>I1HHo-yropcKI1H Ml1p: nepcnex-
TI1Bbl 11 npoőneau), elnök: Szvetlana Konsztantyinovna Szmirnova (Udmur-
tia), alelnökök: Nyina Alekszandrovna Nyeszterova (Komi Köztársaság),
Jaak Prozes (Észtország).

1994. július 1-5. Sziktivkar - a finnugor alkotó értelmiség nemzetközi ifjúsági fó-
ruma (Mexnyaaponauü MOJlOllelKHblHdiopy« cpl1HHo-yropcKoH raop-re-
CKOHI1HTerrl1reHI..\I1H)a MAFUN és az Oroszországi Ifjúsági Szövetség (Poe-
CI1HCKHHCOI03 MOrrOllelKH)szervezésében. Felhívás (Oőpauiemre) közzété-
tele.

1994. október 26. A MAFUN konferenciája, téma: Az ifjúság és a finnugor világ
(Mononex 11cpl1HHo-yropcKI1H Ml1p).

1994. november. Sziktivkar - fiatal művészek vándorkiállítása és szemináriuma.
1995. június. Sziktivkar - lll. kongresszus
1997. október 21-25. Sziktivkar - fiatal írók találkozója.
1997. november 18-21. Tallinn - IV. kongresszus.
1998. március 9-13. A MAFUN vezetőségének mint a Finnugor Világkongresszus

ifjúsági szekciójának ülése Magyarországon (Budapest-Szeged).
2000. december. Helsinki - V. kongresszus.

XVIII. FINN UGOR GYERMEKTÁBOROZTATÁS
A Mari Köztársaságban az oroszországi Finnugor Alapítvány (Joskar-Ola) szervezésében
minden évben.

XIX. FINN UGOR DIÁKKONFERENCIÁK és/vagy fesztiválok
Mexziyuaponnaa crynenvecxas KOH<jlepeHUl1l1(óecrnaarn, cryneu-recxoti MOJlOllelKl1)
(A Joskar-Olai Finnugor Alapítvány (a Fond) javaslatára és/vagy támogatásával.)

1993. június. Joskar-Ola-1.
Később rendszertelenül ugyan, de sor került a továbbiakra.

1996. november 11-13. Glazov - lll., téma: a finnugor népek történelme és kultúrája.
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XX. IFUSCO-KONFERENCIÁK
International Finno-Ugrist Students' Conference
(A tinnugrisztikát tanuló egyetemi hallgatók és friss diplomások vi Iágkonferenciáj a (1985-ig kongresz-
szusa); meghívót általában 40--45 egyetemnek szokás küldeni, a résztvevők száma általában 150-200
fő; évente kerül megrendezésre mindig más és más egyetemen, állandó központja, vezetősége nincsen,
mindig együtt határoznak a következő évi rendezvény színhelyéről.)

1. 1984 Göttinga X. 1993 Hamburg
II. 1985 Hamburg XI. 1994 Poznan

Ill. 1986 Groningen XII. 1995 Szeged
IV 1987 Budapest XIII. 1996 Hamburg
V 1988 Helsinki XIV 1997 Turku

VI. 1989 Bécs XV 1998 Pécs
VII. 1990 Tartu XVI. 1999 Sziktivkar

VIlI. 1991 Greifswald XVII. 2000 Tallinn
IX. 1992 Prága

XXI. A ROKON NÉPEK NAPJA
(A Il. világháború elötti magyar neve néprokonsági nap, finnül heimopaiva, észtül hóimpdev, jelenleg
a rokon népek napja, f. sukukansojen paiva 'a rokon népek napja', é. ua., ango Pan-Fenno-Ugric Day,
or. neiu, poncraeuusrx uaponoa.)
Az ötlet Matti Pesonentől, a finnországi finnugor néprokonsági mozgalom vezéralakjától származik
(1929. márc.). 1929-től kezdve, az 1931-es finnugor kultúrkongresszuson "szentesítve", még a világ-
háborús időkben is minden évben mindig október harmadik hetének végén a finnugor nyelvterületeken
az iskolákban megemlékeztek a rokon nyelvet beszélő népekről, iskolai kulturális, tudományos-
ismeretterjesztő rendezvényeken és tantárgyi órákon hívták fel a figyelmet a nyelvrokonokra. 1988-ban
az észtek felújították. 1991-től ismét minden érdekelt országban rendszeresen megrendezett finn ugor
esemény, az iskolákon túl az ún. nagyközönségnek is szánva. Nevezetes esemény volt 1991. október
19-én az első oroszországi rokon népek napja Joskar-Olában, ezen Ny. Gavrilov, a finnugor kulturális
alapítvány (a Fond) elnökeként "B yxpennenaa pcncraenasrx cB513eH- I1CTO'lHI1KlKI13HeHHOH
CI1JJblnauna" (A rokoni kapcsolatok megerősödése a nemzet életerejének forrása) címü terjedelmes
beszédében ismertette a hivatalosan éppen akkor 60 éves rokon népek napja történetét és a finn ugor
mozgalom akkori helyzetét. L. Új Magyarország, 1992. október 24.

XXII. HUNGAROLÓGIAI NYÁRI EGYETEM FINNUGOR ANYANYELVÜEKNEK
Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
1994 óta minden év augusztusában Szombathelyen

(Szíj Enikő)
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Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció
együttműködésének elveiről a nemzeti vagy etnikai, vallási és

nyelvi kisebbségek jogainak biztosítása területén *

A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció, hangsúlyozva, hogy közös céljuk egy olyan
demokratikus rendszer megteremtése, amely a jogálIam keretein belül valamennyi állampol-
gár számára biztosítja az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok teljes gyakorlását,
törvényes érdekeik és törekvéseik szabad kifejezését, a politikai pluralizmust, a szociális
toleranciát és a törvény elötti egyenlőséget, mind az egyének, mind a csoportok törvényes
védelmét, kiindulva a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista
Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló 1991. december 6-i
szerződésből, elismerve, hogy a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek (a továb-
biakban: kisebbségek) jogai, mint az emberi jogok általánosan elismert összetevői iránti
tisztelet és gyakorlásuk elősegítése lényeges tényezői a békének, az igazságosságnak, a biz-
tonságnak, a stabilitásnak és a demokráciának, és szükséges az államok közötti baráti vi-
szony és együttműködés fejlesztéséhez, kifejezve aggodalmukat amiatt, hogy szárnos ország-
ban intoleráns és diszkriminatív jelenségek nyilvánulnak meg, egyebek között a területükön
élő kisebbségek vonatkozásában növekszik az ezen kisebbségekhez tartozó egyénekkel
szemben az erőszakos cselekedetek száma, valamint az etnikai tisztogatások tényei miatt,
messzemenően támogatva a nemzetközi fórumoknak és nem-kormányzati szervezeteknek az
adott területen kifejtett tevékenységét és különleges figyelmet fordítva e tevékenység legu-
tóbbi eredményeire, nevezetesen az ENSZ égisze alatt kimunkált Nyilatkozatra a nemzeti
vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek jogairól, az Európa Tanács
által aláírásra megnyitott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájára, valamint
az EBEÉ által a Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa intézményének felállításáról hozott döntés-
re, figyelembe véve, hogy a kisebbségi jogok szférájában a nemzetközi szabványok kimun-
kálása és kodifikálása további fejlesztést igényel, kinyilvánítják, hogy a kisebbségek jogai-
nak biztosítás terén folytatott politikájukban a következő elvekből indulnak ki:

1. A Felek elkötelezik magukat, hogy következetesen biztosítják a kisebbségek alapvető
jogainak és szabadságjogainak mind egyéni alapon, mind csoportjuk más tagjaival
közösen történő gyakorlását, beleértve törvényelőtti egyenlőségüket és diszkriminá-
ciójuk meg nem engedését.

2. A Felek elkötelezik magukat az adott területen kialakult gyakorlatnak a rendelkezésre
álló nemzetközi jogi dokumentumok alapján történő tökéletesítése mellett, továbbá
megvizsgálják új nemzetközi szabványok kidolgozásának lehetőségeit.

• Az itt közreadott magyar szöveg forrása: Új Magyarország, 1992. november 19. csütörtök, 4. ol-
dal. Itt oroszul is mellékelve.
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3. E célból a Felek együttműködnek a létező nemzetközi fórumokon a meglévő joganyag
egységes értelmezése, továbbá a létező és a kialakulóban lévő intézmények és mecha-
nizmusok tökéletesítése és minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

4. A Felek, abból kiindulva, hogy a társadalmi béke és az egyén szabadsága, valamint
ezek mindenoldalú biztosításának szükségessége egyetemes értékek, legfontosabb fe-
ladatuknak tekintik a kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitása meg-
őrzéséhez és fej lesztéséhez a kedvező feltételek kialakítását. Ezeknek az intézkedé-
seknek az egész társadalom érdekeit kell szolgálniuk és nem vezethetnek más állam-
polgárok jogainak csorbításához.

5. A Felek tiszteletben tartják minden egyén azon jogát, hogy szabadon határozza meg
nemzetiségi hovatartozását, éljen az ezen hovatartozásból következő jogokkal, továb-
bá kinyilvánítják, hogy e döntés nem vonhat maga után rájuk nézve semminemű ne-
gatív következményt. A Felek e tekintetben megállapítják, hogy az említett önmegha-
tározás - mind egyéni alapon, mind csoportjuk más tagjaival közösségben -, a de-
mokratikus társadalomban magába foglalhat olyan lehetőségeket, mint a kisebbségek
ügyeivel foglalkozó választott szervek, továbbá helyi és autonóm igazgatási szervek,
valamint területi elvű autonómiák és a kisebbségek önigazgatásának más formái létre-
hozása, továbbá törvényes érdekeiknek a demokratikus jogálIam alkotmányos keretei-
ben való kifejezésének egyéb módjai.

6. A Felek törvényi vagy más szükséges védelemben részesítik a kisebbségeket bánni-
lyen olyan tevékenységgel szemben - ideérte a propagandajellegűt is -, amely veszé-
lyezteti jogaik érvényesülését vagy identitásukat, erőszakot provokál vagy elősegíti
gyűlölet keltését, illetve a nemzetiségi hovatartozás alapján történő hátrányos meg-
különböztetést, valamint igazolja ezeket.

7. A Felek szükségesnek tartják biztosítani a kisebbségekhez tartozó egyének azon jogá-
nak szabad gyakorlását, hogy hatékonyan részt vegyenek a társadalmi életben mind
egyén ként, mind másokkal közösségben, azaz önálló társadalmi szervezetek és egye-
sületek létrehozása útján, annak érdekében, hogy védelmezzék és kifejezzék törvényes
érdekeiket, beleértve mindazon ügyekben való részvételüket, amelyek identitásuk
megőrzésével és fej lesztésével, a lakóhelyüket érintő döntések meghozatalával és vég-
rehajtásával kapcsolatosak.

8. A Felek kinyilvánítják azon elv érvényesítésének szükségességét, hogya nemzetisé-
gek és a nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó állami szervek demokratikus úton,
az adott területen élő valamennyi nemzetiség, beleértve az azok véleményét kifejező
társadalmi szervezetek, vagy egyesületek részvételével és érdekeinek figyelembevé-
telével hozandók létre.

9. A Felek elfogadhatatlannak tartják azokat az adminisztratív, gazdasági vagy egyéb
intézkedéseket, melyek a kisebbségek erőszakos asszimilálására vagy a kisebbségek
által lakott területeken belül körzetek etnikai összetételének megváltoztatására irá-
nyulnak.

10. A Felek célszerűnek tartják a szükséges törvényi, államigazgatási és egyéb intézkedé-
sek meghozatalát annak érdekében, hogy a kisebbségek mind írásban, mind szóban
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szabadon élhessenek anyanyelvhasználati jogukkal a személyes és a társadalmi élet-
ben egyaránt, ideértve nemzeti keresztneveik és családneveik használatát is. E jog
gyakorlása nem zárja ki az állami nyelv vagy nyelvek tanulásának kötelezettségét.

ll. A Felek tiszteletben tartják a kisebbségek jogát kulturális identitásuk megőrzéséhez és
fej lesztéséhez, ideértve sajátos kulturális örökségük megőrzését és fenntartását.

12. A Felek tiszteletben tartják a kisebbségekhez tartozó hívők azon jogát, hogy vallásu-
kat gyakorolják, ezen belül beszerezzenek, birtokoljanak, előállítsanak és használja-
nak e tevékenység folytatásához szükséges hitbuzgalmi anyagokat anyanyelvükön,
beleértve az anyanyelven folytatott képzést is.

13. A Felek tiszteletben tartják a kisebbségek azon jogát, hogy védelmezzék és képvisel-
jék alapvető érdekeiket, illetve szabadon jussanak információhoz anyanyelvükön, be-
leértve azt a jogot, hogy terjeszthessék és kicserélhessék ezen információkat, és e cél-
ból állami támogatást élvezzenek, a lehetőségek szerint.

14. A Felek minden tőlük telhető módon segítik a kisebbségekhez tartozó egyéneket ab-
ban, hogy bármiféle megkülönböztetés nélkül létesítsenek és tartsanak fenn kapcso-
latokat egymással saját államukon belül, valamint más államok polgáraival, akikkel
közös az etnikai vagy nemzeti eredetük, kulturális örökségük vagy vallásuk.

J 5. A Felek megerősítik azon szándékukat, hogy kétoldalú, továbbá regionális és egyete-
mes szinten elősegítsék a kisebbségek jogainak nemzetközi jogi kodifikálását. Kinyil-
vánítják készségüket az erre irányuló erőfeszítések támogatására az ENSZ-ben és az
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretein belül.

16. A fenti elvek alkalmazása és a megfelelő célok elérése érdekében a Felek összehan-
golják együttműködésüket a különböző nemzetközi fórumokon, törekedve a minél
szélesebb nemzetközi konszenzus megteremtésére és a békés eszközök érvényesítésé-
re a konfliktusok megoldásában.

17. Semmi sem értelmezhető úgy e nyilatkozatból, mint ami bármilyen olyan tevékenység
folytatására vagy cselekményre jogosítana fel, amely ellentétes az ENSZ Alapokmá-
nyának céljaival és elveivel, egyéb nemzetközi jogi kötelezettségvállalásokkal, vagy a
Helsinki Záróokmányban foglaltakkal, ideértve az államok területi épségének elvét is.

Készült J 992. november l l-én Budapesten, két példányban,
mindkettő magyar és orosz nyelven.

[Aláírta:
a Magyar Köztársaság részéről Antall Józsefminiszterelnök,
az Oroszországi Föderáció részéről B. Ny. Jelcin elnök.]
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,[(eKJIapaUHH o npHHUHnaX COTpY.ll.HUqeCTBaMeiK.ll.Y

BeHrepCKOÜ Pecny6JIUKOÜ U POCCUÜCKOÜ cDe.ll.epauueü no

06eCneqeHUIO npaa HaUUOHaJIbHblX UJIU JTHUqeCKUX,

peJIUrU03HbIX U H3bIKOBbIX MeHbIUUHCTB *

BCHrCpCKa$! Pecnyőrnoca H Poccaücxas <l>c,ncpaUH$!

• nonvepxasaa, '1TO HX 06111a$! uens - C03,naHHC 'raxoro ,nCMOKpaTH4CCKoro CTPO$!, KO-

TOpblH 06ccnC4HT BCCM rpaxnaaav B pauxax npaaosoro rocynapcrsa nomtyro peanasa-

UHIO npas H OCHOBHblX csoőon 4CJlOBCKa, CBo60,nHOC supaxenae HX 3aKOHHblX HHTCpCCOB

H 4a$!HHH, nonHTH4CCKHH nmopanaav, COUHaJlbHylO TcpnHMOCTb H paBCHCTBO népen 3aKO-

HOM, npaaoayio saunrry KaK OT,nCJlbHbIX JlHU, TaK H rpynn JlHU,

• HCXo,n$! H3 )l,oroBopa O ,nPY)l(CCTBCHHbIX OTHOWCHH$!X H COTPYAHH4CCTBC

• MC)I(,ny BCHrCpCKOH Pecnyönnxoü H POCCHHCKOH COBCTCKOH <l>c,ncpaTYIBHOH COUHa-

JlHCTH4CCKOH Pecnyőmrxoti OT ACKa6p$! 1991 rona,

• npuaaaaas. 4TO YBa)l(CHHe H CO,nCHCTBHCOCy1llcCTBnCHHIO npas HaUHOHanbHblX HnH

JTHH4CCKHX, pcrHnH03HbIX H $!3bIKOBbIX MCHbWHHCTB, HMCHyCMblX nanee MCHbWHHCTBaMI1,

KaK 4aCTH 06111cnpH3HaHHblx npas 4cnOBCKa $!Bn$!IOTC$!CYlllCCTBCHHblM <paKTopOM MHpa,

cnpaseztnaaocra, őesonacnocra, craőunsnocrn H ,nCMOKpaTYIl1 H $!BJl$!IOTC$!neoőxomoau-

MH ,nn$! pa3BHTH$! ,nPY)l(CCTBCHHbIX OTHOWCHHH H COTpy,nHH4CCTBa MC)I(,ny rocynapcreaau,

• Bblpa)l(a$! o3a604CliHOCTb HMClOlllHMH MCCTO B pxne CTpaH npO$!BnCHH$!MH HCTcpnH-

MOCTH H ,nHCKpHMHHauHH, B 4aCTHOCTH B OTHOWCHHH npoaorsaiountx B HHX MCHbWHHCTB,

pOCTOM HaCHnbCTBCHHblX ACHCTBHH B OTHOWCHHH nHU, npnuannexaumx K :nHM MCHbWHH-

CTBaM, a TaK)I(C <paKTaMH 3THH4CCKHX 4HCTOK,

• BCCMCpHO nOMCp)l(HBa$! OCYlllCCTBn$!CMylO B ,naHHoH 06naCTH ,nC$!TCJlbHOCTH MC)I(AY-

napormstx <pOpyMOB H HcnpaBHTCJTbCTBCHHblX opraHH3aUHH H oőpauras ocoőoe BHHMaHHC

Ha ce cavsre nOCJTc,nHHC HTorH, a HMCHHO - paJpa60TaHHyIO non 3rHAOH OOH )l,cKJlapa-

UHIO O npaaax JlHU, npnnannexaumx K HaUHOHaJlbHblM HJTH3THH4CCKHM, pcnHrH03HblM H

$!3bIKOBbIM MCHbWI1CTBaM, OTKpblTyIO COBCTOM Eaponu ,nJT$!nonnncasua Esponeücxyro
xapTHIO pCrHOHaJTbHblX 1I3blKOB I1JlH 1I3blKOB HaUHOHaJlbHblX MCHbWHHCTB, a TaK)I(C pCWC-

HHC 06 y4pC)I(,nCHHH HHcTHTyTa BCpXOBHOro KOMI1CCapa CECE no nenaa HaUHOHanbHblX

MCHbWHHCTB,

• npHHHMa$! BO BHHMaHHC, 41'0 paspaőorxa H KO,nH<pHKaUHlI MC)I(AyHapo,nHbIX cranzrap-

TOB B 06JlaCTH npas MCHbWHHCTB Hy)l(,nalOTClI B ,naJlbHCHWCM pa3BHTHH,

aaasnmor, 4TO OHH őynyr HCXO,nHTb B CBOCH nOJlHTHKC B 06JTaCTH 06ccnC4CHHlI npas

MCHbWHHCTB H3 CJlC,nyIOIllI1X npI1HUl1nOB:

1. CTOpOHbl 06113ylOTClI nOCJlc,nOBaTCJlbHO 06ccnC4HBaTb pCam13aUHIO OCHOBHblX npas

H CB060,n MCHbWHHCTB, OCYlllCCTBJlllCMbIX KaK Ha HH,nHBH,nyaJlbHOH OCHOBC, TaK H

COBMCCTHO c ,npyrHMH nHI~aMH HX rpynnsr, axmoxaa HX paBCHCTBO népen 3aKOHOM

H uertonyureaae ,nHCKpHMHHaUI-IH_

oYJJ.aneWT, II uosőps 1992 r.
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2. CTOpOHbI 06113y1OTCllcosepuieacraoaars cnoxasuryrocs B ,ll,aHHoH 06nacTH npax-

T/1Ky Ha OCHOBe CYlUecTBylOlU/1X Me)f(,ll,yHapO,ll,HO-npaBOBbIX ,ll,OKyMeHToB, a 'raxzce
/13yqHTb B03MO)f(HOCT/1pa3pa60TK/1 HOBbIX Me)f(,ll,yHapO,ll,HbIXcrannaproa.

3. C aroii nem-ro CTOpOHbI őynyr B3a/1MO,ll,eHCTBOBaTbHa Me)f(,ll,yHapO,ll,HbIXrpopyMax B

uerrax eznraooőpasaoro TonKOBaHHll ,ll,eHcTByIOlU/1Xrtpasoasrx ,ll,OKyMeHToB, a raroxe

COBepweHCTBOBaH/111/1 1-Ja/160nee3rprpeKT/1BHOrO /1CnOnb30BaH/111CYlUeCTBylOlUHX /1

C03,ll,alOlU/1XCll/1HCTHTyTOBH MeXaH/13MOB.

4. CTOpOHbI, ncxona /13 nOH/1MaH/111yH/1BepCanbHOCTH TaK/1X l~eHHOCTeH,KaK COU/1anb-

HbIH MHp /1 csoőona nHqHOCTH, /1 He06xo,ll,HMOCTH HX scecroponaero oőecnexenas,

paCCMaTpHBalOT B xasecrse Ba)f(HeHweH saztauy coananas őnaronpnarm,rx ycnoanü

,ll,nll coxpaaeanx H pa3B/1T/1113THHqecKoH, xyrn.rypnoű, 113bIKOBOHH penHrH03J-lOH

caM06bITHOCT/1 MeHbWHHCTB. 3TH Mepbl ,ll,On)f(Hbl cnyxorrs H/1TepeCaM acero 06lUe-

CTBa /1 He MoryT npnaoznrn, K YlUeMneH/11Onpas zrpyrnx rpaxnan.

5. CTOpOHbI YBa)f(aIOT npaao scex Jl/1U CB060,ll,HO onpenensrn, CBOIO HaU/10HanbHylO

npnnannexaocrs, /1CnOnb30BaTb BblTeKalOlU/1e /13 3TOH npnnanrrexnocru npasa, a

raioxe saannmor, qTO raxoe peurerme He rtortxoto npasomrn, K KaK/1M 6bI TO HH

6bIJlO He6Jlaronp/111THbIM ,ll,nll H/1X nOCJle,ll,CTB/111M.B 3TOM KOHTeKCTe CTOpOHbl OT-

MeqarOT, qTO TaKali CaMOH,ll,eHTHrpHUHKaU/111,KaK Ha HH,ll,HBH,ll,yanbHoHOCHOBe,TaK H

COBMeCTHOc ,ll,pyrHMH qJleHaMH HX rpynrn-r, MO)f(CTBKJlIOqaTb B ,ll,CMOKpaTHqeCKOM

06lUCCTBC TaKHe B03MO)f(HOCTH,KaK C03,ll,aHHCBbl60pHblX opHaHOB no ,ll,CnaM MCHb-

WHHCTB, MCCTHblX H aBTOHOMHbIX opranoa ynpasnenas, aBTOHOMHIO Ha TCppHTO-

pnam.noü OCHOBe,a TaK)f(C npyrne rpOpMbI caaoyrtpaanennx MCHbWHHCTBH npyrue

B03MO)f(HOCTH aupaxeans HX 3aKOHHbIX HHTCpCCOBB pasncax KOHCTHTyUHoHHoro

ycrpoiicrsa ,ll,CMOKpaTHqeCKoro npasoaoro rocyztapcraa.

6. CTOpOHbI őyzryr OKa3aTb MeHbWHHCTBaM saunrry nyrex npuaarns aaxoaonarens-

HbIX HnH zrpyrux He06xo,ll,HMbIX Mep nporna JlIo60H nearem.nocrn, sxmovaa H npo-

narannacrcxyio, xoropas yrpcxaer OCYlUCCTBnCHHIOHX npas HnH caM06bITHOCTH,

noncrpexaer K HaCHnHIO HnH cnocoőcrsyer B036y)f(,ll,CHHIOHCHaBHCT/1HJlH ,ll,HCKpH-

MHHaU/1/1no npnanaxy HaUHOHaJlbHOH npnaannexuocrn Hn/1 ortpasm.maer /1X.

7. CTOpOHbl CqHTaJOT Hc06xo,ll,HMbIM oőecneunaan, csoőonnoe ocyuiecraneane rtpn-

Ha,ll,ne)f(alUHMH K MCHbWHHCTBaM nHuaMH npasa Ha 3rprpCKTHBHoe ysacrue B 06-

lUecTBeHHoH )f(H3HH KaK Ha HH,ll,HBH,ll,yanbHoHOCHOBe,TaK H COBMeCTHOc ApyrHMH,

T.C. nyreu coaztanns caaocroarerrsnsrx 06lUCCTBCHHbIX opraHH3aUHH H 06bC,ll,HHe-

HHH B uenax BbIpa)f(eHHll H 3alUHTbI HX 3aKOHHbIX HHTepeCOB, aronouas ysaeme B zte-

rrax, OTHOClllUHXCll K coxpaneumo H pa3BHTHIO HX caMo6bITHOCTH, K npHHllTHIO H

ncnonnennro peurenait no sonpocaa, xacarounoacs MCCTa/1Xnpoxcaaamcr.

8. CTOpOHbl aaaansror o Hc06xo,ll,HMOCTH npnnepxoraarsca npnauana, B COOTBCTCTBHH

c KOTOpbIM rocyrtapcraeaasie opransr, 3aHHMalOlUHeCll ,ll,enaMH nannonam.nocreü H

MeHbWHHCTB, rpOpMHpyIOTCll AeMOKpaTl1'leCKHM nyrev c ysacrne« H yqCTOM HHTe-

pecos scex nauaonansuocreű, npO)f(HBaIOWHx na ,ll,a!-IHoHreppnropna, B TOM -mcne

BbIpa)f(alOlUHX HX MHeHHe 06lUeCTBeHHbIX opranmanneü HnH aCCOUHaUHH.
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9. CTOpOHbl C4HTaIOT HCnpHCMJlCMblMH aD:MHHHC1'pa1'HBHbIC, 3KOHOMH4CCKHC HJlH

HHblC MCpbl, HanpaBJlCHI'lbIC Ha HaCHJlbC1'BCHHylO aCCHMHJlllUHIO MCHbWHHC1'B HJlH Ha

113MCHCHHC3THH4CCKoro COCTaBa paHOHOB B npenenax TCppHTOpHH, rD:C npO)((HBaIOT

MCHbWHHCTBa.

10. CTOpOHbl C4H1'alOT UCJlCC006pa3HblM npHHlITHC HC06XOD:HMbIX 3aKOHOD:aTCJlbHbIX,

aD:MHHHCTpaTHBHbIX H HHblX MCp B narepecax roro, 41'06bl MCHbWHHCTBa MOrJlH

CB060D:HO peanasosa'n, CBOC npaao HCnOJlb30BaHHSI pOD:HOrO 513biKa B JIH4HOH H

06W.CCTBCHHOH )((H3HH KaK B mlCbMCHHOH <jJOpMC, TaK H B yCTHOH pe-ra, BKJII04all

HCnOJIb30BaHHC CBOHX HaUHOHaJIbHblX HMCH H <jJaMHJIHH.

nOJIb30BaHHC 3THM npaeov HC HCKJII04aCT 06l13aHHOCTH H3y4CHHlI rocynap-

CTBCHHoro 513biKa HJIH lI3bIKOB.

II. CTOpOHbl YBa)((aIOT npaso MCHbWHHCTB Ha coxpaneaae H pa3BHTHC HX KyJIbTypHOH

caM06bITHOCTH, B TOM 4HCJIC Ha coxpanenue H HcnOJIb30BaHHC C06CTBCHHoro KyJIb-

rypnoro HaCJICD:HlI.

12. CTOpOHbl YBa)((aIOT npano npHHaD:JlC)((aIUHX K MCHbWHHCTBaM BCpyIOW.HX HCnOBCD:O-

san, CBOIO pCJlHrHIO, B TOM 4HCJlC npH06pC1'a1'b, HMCTb BO BJlaD:CHHH, npOH3BOD:HTb H

HCnOJlb30BaTb pCJIHrH03HblC MaTCpHaJlbl H OCYW.CCTBJIlITb pCJlHrH03HyIO D:ClITCJIb-

HOCTb, BKJII04aSl 06pa30BaHHC, Ha pOD:HOM lI3b1KC.

13. CTOpOHbl YBa)((aIOT npaao MCHbWHHCTBa Ha 3aW.HTy H npCD:CTaBHTCJlbCTBO HX OCHO-

BOnOJlaraIOU~HX HHTCpCCOB H Ha CB060D:HbIH D:OCTyn K HH<jJopMaUHH Ha CBOCM pOD:-

HOM S13bIKC,BKJII04all npaso pacnpocrpaua'n, raxyto HH<jJopMaUHIO H 06MCHHBaTbClI

CIO H nOJlb30BaThClI B 3THX UCJllIX rOCY,[l3pCTBCHHOH nOMCp)((KOH B COOTBCTCTBHH c

HMCIOIUHMHClI B03MO)((HOCTlIMH.

14. Cropouu 6YD:YT D:CJIaTb BCC OT HHX aaancsuiee no OKa3aHHI0 rtovoum JIHuaM, npo-

HaD:JlC)((aw.HM K MCHbWHHCTBaM B TOM, 4T06bl OHH MOrJIH 6C3 KaKOH-JIH60 D:HCKPH-

MHHaUHH yCTaHaBJlHBa1'b H nOMCp)((HBaTh MC)((D:Y C060H KOHTaKTbl B npenenax

csoero rOCYD:apTCBa, a TaK)((C c rpaxnauaan zrpyrax rocynapcra, c KOTOpblMH OHH

HMCIOT oőuiee 3THH4CCKOC HJlH HaUHOHaJIbHOC npOHCXO)((D:CHHC, KyJIbTypHOC HaCJIC-

,LI,HCHml pCJIHrHIO.

15. CTOpOHbl nOD:TBCp)((D:aIOT CBOC aauepenae cnoc06CTBOBaTb MC)((D:yHapOD:HO-npaBO-

BOH KOD:H<jJHKallHH npas MCHbWHHCTB KaK Ha D:ByCTOpOHHCM, TaK H Ha peruonans-
110M H 1'J106aJIbHOM ypOBHlIX. OHH 3aSlBJIlI10T o CBOCH rOTOBHOCTH BClIllCCKH nOMCp-

)((HBaTb rrpezmpmrsm.re B OOH H B pavxax COBcw.aHHlI no 6C30naCHOCTH H COTPYD:-

HH4CCTBy B Eapone yCHJlHlI B 3TOM HanpaBJICHHH.

16. B unrepecax pCaJlH3aUHH BbIWCH3JIO)((CHHbIX npHHUHnoB H D:OCnl)((CHHlI COOTBCT-

CTBYW.HX UCJICHCTOpOHhl 6YD:YT cornacoaunari, CBOH D:d1cTBHlI Ha pa3JIH4HblX MC)((-

D:yHapOJlHbIX <jJopyMax, CTpCMSlCbK D:OCTH)((CHHlOHaH60JIcc untpoxoro MC)((JlyHapOD:-

aoro xoaceacyca H HCnOJlb30BaHHI0 MHpHblX CpCD:CTBB pCWCHHH KOH<jJJIHKTOB.

17. HH OD:HOH3 nOJlO)((CHHH aacroaureü ,L\cKJlapaUHH HC MO)((CT TOJlKOBaTbClI TaKHM 06-

pa30M, 41'0 OHO npCD:OCTBaJlllCT npaao Ha OCYW.CCTBJlCH~ICJII060H D:ClITCJlbHOCTl1HJlH

COBCpWCHHC JIIo60ro D:CHCTBHlI, nporusope-raunrx UCJIlIM H npHHUHnaM YCTaBa

OOH, JlpyrHM 06l13aTCJlbCTBaM B COOTBCTCTBHH c MC)((D:yHapOD:HbIM npaaov, HJIH
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nOJIO)/(eHI1HM XeJIbCI1HKCKOrO 3aKJIIOlJI1TeJIbHOrO axra, BKJIIOlJaH 11 npaauan 'reppa-

TOpl1aJIbHOH ueJIOCTHOCTI1 rocyztapcrs.

COBepweHHO B Eynaneurre II HOH6pll 1992 rona B zrayx 3K3eMnJIlIpaX, Ka)/(,n;bIH Ha

BeHrepCKOM 11pyCCKOM 1I3blKax.

3a Benrepcxyro Pecny6JII1Ky

Ho)/(eljJ AHTaJI

3a POCCI1HCKyIO <De,n;epaUI1IO

6. H. EJIbUI1H

425





Néhány fontos oroszországi jogi dokumentum *

(felsorolás)

1. FÖDERÁCIÓS JOGSZABÁLYOK
<1>e,ll,epaITbHble npaaoasre aKTbI I

1. Nyilatkozat az Oroszországi Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság (Oroszországi
SzSzSzK) szuverenitásáról. Az Oroszországi SzSzSzK népi küldötteinek első kongresz-
szusán elfogadott nyilatkozat, 1990. június 12. (l5. pont: A jelen nyilatkozatba foglaltak
alapján kell kidolgozni az OSzSzSzK új alkotmányát, megkötni a Szövetségi szerződést
és tökéletesíteni a köztársasági szintű törvényhozást.).
)J,eKITapaUHSI o cysepeurrrere POCCHHCKOH COBeTcKoH <1>e,ll,epanIBHoH COUHaITHCTH-
lJCCKOHPecny6JJHKH. TIpHHSlTa 1 Cbe3,ll,OM napozmux zrenyraros PC<1>CP 12 mOHSI 1990
r. CT. 15: Hacrosuiaa )J,eKJJapaUHSI SlBJJSleTCSIOCHOBOH,ll,ITSIpaspaőorxa HOBOH KOHCTH-
TYUHH PC<1>CP, 3aKJ1I04eHHSI COlO3Horo ziorosopa H COBepweHCTBOBaHHSI pecnyőrra-
xancxoro 3aKOHO,ll,aTeJJbCTBa.
Kp5DKKOB 1994: I15- I17.

2. Az Oroszországi Föderáció alkotmánya. Népszavazás fogadta el 1993. december 12-én.
KOHCTHTYUHSI POCCHHCKOH <1>C.ll,CpaUHH.TIpHHSlTa BCeHapO.ll,HbIM rOJJOCOBaHHeM 12
nexaőps 1993 r.
Kp5DKKOB 1994:113-115 (H3BJJe4eHMe: CT. 5, 9,19,26,29,36,55,65,66,68,69,71,72).

3. Az Oroszországi Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság népeinek nyelveiröl. Az
OSzSzSzK törvénye, 1991. dec. 25.
O Sl3bIKax naponos PC<1>CP. 3aKoH PC<1>CP OT 25 OKTSl6pSl 1991 r.
Kp5DKKOB 1994: 129-138.

• Különös tekintettel a 90-es évek első felére. Napjainkban egyes területeken az események oly ör-
vendetesen szaporodnak, hogy figyelemmel kísérésük már nem lehet ennek a kiadványnak a feladata.

I Az említett dokumentumok többsége oroszul összegyűjtve megtalálható az alábbi művekben:
Kp5DKKOB 1994KpSIlKKOB, B. A.( COCT.): Craryc MaJlO'lHCJleHHbIX HapO.QOB POCCI1I1.
Ilpasousre aKTbI 11.QOKyMeHTbl. Mocxsa, "fOpH.QH4eCKa5I rrrrreparypa", 1994. 488 c.
Kp5DKKOB 1997Kp5IlKKOB, B. A. (COCT.): Ilpaaonuü craryc KopeHHbIX uaponos npunonspm.rx
rocynapcra.
Marepaansi KOIH!lepeHl.\HH - Mocxsa 26-28 <jJeBpaJl5I 1997 r.
Mocxaa, POCCI1HCKHHyaaaepcnrer .QpylK6bl aapoztoa 1997. 192 c. (Ilpaaoaue aKTbI C. 5-124.)
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4. Nyilatkozat az Oroszországi SzSzSzK népeinek nyelveiről. Elfogadta az Oroszországi
SzSzSzK Legfelső Tanácsa 1991. október 25-én.
,QeKnapaUl1l1 o lI3blKax HapOAOB Poecan. Ilpiorsra BepxoBHblM COBeToM PCcDCP 25
OKTlI6pll 1991 r.
Kp5DKKOB 1994: 139-140.

5. Az Oroszországi SzSzSzK népeinek nyelveiről szóló törvény végrehajtásáról. Az
OSzSzSzK Legfelső Tanácsának határozata, 1991. október 25.
O nopsnxe BBeAeHl1l1 B neücraae 3aKoHa PCcDCP ,,0 Sl3blKax HapOAOB PCcDCP".
nOCTaHOBneHl1e Bepxoanoro COBeTa PCcDCP OT 25 OKTlI6pll \99\ r.
Kp5DKKOB 1994: 138-139 (naaneueane).

6. Az északi, szibériai és távolkeleti kislélekszámú népek parlamenti tagozatáról.
Az Oroszországi SzSzSzK Legfelső Tanács Elnökségének határozata, 1991. július 8.
O nenyrarcxoü Accaaőnee ManOl..jI1CneHHbIX HapoAOB Cesepa, CJof6JofpJofJof,QaJlbHerO
Bocroxa, nOCTaHOBJleHJoIe Ilpeanrmyua Bepxoanoro COBeTa PCcDCP OT 8 nrons
1991 r.
Kp5DKKOB 1994: 142.

7. Az OSzSzSzK területén élő kislélekszámú népek és etnikai csoportok fejlesztésére szánt
Nemzetközi Alap tevékenységének néhány kérdéséről. Az OSzSzSzK Legfelső Tanácsa
elnökének rendelete, 1991. július 5.
O nexoropsrx sonpocax AellTeJlLHOCTJof Mexnynaponnoro cpoHLl.a pa3BJofTJoISIMaJlblX
HapOAOB H 3THHl..jeCKHXrpynn Ha reppnropaa PCcDCP. Pacnopaxenne Ilpencenarens
Bepxosnoro COBeTa PCcDCP OT 5 JoIIOflSl1991 r.
Kp5DKKOB 1994:147-148.

8. A kislélekszámú északi népek gazdaságának és kultúrájának áIIami fejlesztési programja
1991- 1995. Az OSzSzSzK Minisztertanácsának 145. határozata, 1991. március ll.
O rocynapcraennoű nporpavue pa3BJofTJoIlI3KOHOMJofKJofJofxym.rypu MarrOl..jJofCneHHbIX
HapOAOB Cesepa B 1991 -1995. nOCTaHOBJleHJofe COBeTa MJofHI1CTpOB PCcDCP OT 1 1
MapTa 1991 r.NQ 145.
Kp5DKKOB 1994: 151-1 58 (naane-reuae).

9. A kislélekszámú északi népek gazdasági, szociális körülményeinek megjavítására irá-
nyuló kiegészítő intézkedések. A Szovjetunió minisztertanácsi kabinet jének és az
OSzSzSzK Minisztertanácsának 84. sz. határozata, 1991. március 11.
O AOnOJlHHTeJlbHblX Mepax no yJlyl..jWeHI1IO COI~l1aJlbHO-3KOHOMI1l..jeCKI1XyCJlOBI1H )l(H3-
HJofMaJlOl..jJolCJleHHbIXnaponon Cesepa Ha 1991-1995 rom.r, nOCTaHOBJleHl1e Ka611HeTa
MHHJofCTpOBCCCP JolCOBeTa MI1HJoICTpOBPCcDCP OT II MapTa 1991 r. N2 84.
Kp5DKKOB 1994: 158-167.
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10. A Tyumenyi Terület, a Hanti-Manysi és aJamali Nyenyec Autonóm Körzet szociális-
gazdasági problémáinak megoldására vonatkozó halaszthatatlan intézkedések foganato-
sításáróI. Az OSzSzSzK Minisztertanácsának 591. határozata, 1991. november 8.
O HeOTJ10)!{HbIX Mepax no peuieamo COUl1aJ1bHO-3KOHOMI14eCKI1Xnp06J1eM TIOMeHcKoH
06J1aCTI1, XaHTbI-MaHCI1HCKOrO 11 51MaJIo-HeHeUKoro aBTOHOMHbIX oxpyros, DOCTa-
HOBJ1eHl1e COBeTa MI1HI1CTpOB PC<DCP OT 8 aoaőps 1991 1. NQ 591.
Kp5DKKOB 1994: 169 (113BJ1eCleHl1e).

11. A finnugor népek nemzetközi kongresszusáról és az Interparlamentáris Unió keretében
létrehozandó finnugor IPU-csoportról. Az Oroszországi Föderáció Legfelső Tanácsának
határozata. 1992. június 29.
O Me)!{)J,yHapO)J,HOM xonrpeccc 11 napJ1aMeHTCKoH aCCOUl1aL(1111cpI1HHO-yropCKI1X Ha-
pO)J,OB. DOCTaHOBJleHl1e Bepxonnoro COBeTa MI1HI1CTpOB POCCI1HCKOH<De)J,epaL(1111OT
29 I1IOH}!1992 r.
Kp5DKKOB 1994: 197 (113BJle4eHl1e, csak a parlamenti együttműködésről szóló pont).

12. Az északi kis népek életben maradása, gazdasági és kulturális fejlesztése érdekében lét-
rehozott alapítvány tevékenységének kérdéseiről. Az OSzSzSzK kormányának 15. sz.
rendelete. 1992. január 4.
Bortpoet-r )J,e}!TeJIbHOCTI1<DoH)J,a BbI)!{l1BaHl15I,pa3BI1Tl1}! 3KOHOMl1Kl1l1 xyns-rypsi MaJIO-
CIl1CJleHHbIX lIapO)J,OB Cesepa. DOCTaHOBJIeHl1e DpaBl1TeJIbCTBa PC<DCP OT 4 }!HBap5I
1992 r. NQ 15.
Kp5DKKOB 1994:201-203.

13. Az északi kislélekszámú népek lakóhelyének és gazdasági tevékenységének védelmével
foglalkozó halaszthatatlan intézkedésekről. Az Oroszországi Föderáció elnökének ren-
delete, 1992. április 22.
O HeOTJIO)!{HbIX Mepax no saunrre MeCT npoxuaaana l1 X03}!HCTBeHHOH )J,e5ITeJIbHOCTl1
MaJIOLJl1CJIeHllbIX HapO)J,OB Cesepa. YKa3 Dpe3l1)J,eIITa POCCl1HCKOH <De)J,epaUl111 OT 22
aripena 1992 r.
Kp5DKKOB 1994: 199 (I13BJICLJClll1e).

14. Az Északkal és a kislélekszámú népekkel ügyeivel foglalkozó föderációs tanács bizottsá-
gának létrehozásáról - kiegészítés (az alkotmány 101. pontja értelmében). Az Oroszor-
szági Föderáció föderációs gyűlésének föderatív tanácsa által hozott határozat, 1994. áp-
rilis 5.
)J,onOJIHCHI1C 06 oőpaaoaanan KOMl1TeTa COBeTa <De)J,epaUl1l1 no )J,eJIaM Cesepa 11
MaJIOL/l1CJIeHHbIXnaponoe. DOCTaHOBJ1eHl1e COBeTa <De)J,epaUI1I1 <De)J,epaJIbHOrO C06pa-
Hl1}!POCCl1HCKOH<De)J,epaUI1l1 OT 5 aripena 1994 r.
Kp5DKKOB 1994:476.

15. Az északi területek szociális-gazdasági fejlesztésének állami szabályozása az Oroszor-
szági Föderációban - alapelvek. Föderációs törvény, 1996. június 19. (1/6.: Észak kislé-
lekszámú öslakos népeinek minősülnek azok a népek, amelyek őseik hagyományos lakó-
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helyén élnek, őrzik sajátos életmódjukat, lélekszámuk Oroszországban 50 ezer főnél ke-
vesebb, és magukat önálló etnikai közösségnek tartják.)
06 OCHOBax rocynapcraeaaoro per-ynapoaanaa COUHanbHO-3KOHOMH'IeCKOrO pa3BHTHSI
Cesepa POCCHikKOH <l>e.ll.epaUHH. <l>e.ll.epanbHbIH 3aKOH OT 19 HIOHSI1996 r.
Kp5DKKOB 1997:20-21 (naanesenae Ha pyCCKOM, 21-22 Ha aHrJIHHCKOM Sl3.) (CT. 1/6:
Kopenm.re MaJI04HCJIeHHble naporu.t Cesepa - aaponsi, npoacaaaroume Ha reppirropa-
SIXTpa.ll.I1UI10HHOrO npO)!{I1BaHI1S1CBOI1X npeAKOB, coxpaHSlIO~I1K caMo6blTHblH yKJIaA
)!(113HH,HaC'II1TbIBalO~l1e B POCCI1I1MeHee 50 TbICSI'I 'IenOBeK H OC03HalO~He ce6S1 casro-
CTOSlTenbHblMH 3THI1'1eCKI1MI106~HOCTSlMI1.)

16. A repressziót elszenvedett népek rehabilitálásáróI. Az Oroszországi Föderáció Legfelső
Tanácsának határozata, 1991. ápril is 26.
O pea611nl1TaUI1l1 penpeccapoeaanux naponoe. Ilocrauoaneune Bepxosuoro COBeTa
PCcDCP OT 26 aripena 199 I r.
Hnrepuaanaanus, - Ha4aJIo B03pO)!{AeHI1S1N2 2. Camcr-Tlerepőypr 1996. c. 31.

17. Az ingermanlandi finnek problémáival foglalkozó munkabizottság feláJlításáróI. Az
Oroszországi Föderáció nemzetiségügyi minisztériumának utasítása, hivatkozással az
Oroszországi Föderáció kormányának 1997. április 2-i rendeletére, 1997.július 15.
06 OpraHl13aUI1H AeSlTenbHOCTI1 paőoxeá rpynrn.r no npoőneaaa pOCCHHCKI1XrjJHHHOB.
B uensx C03.ll.aHHSI 11 OpraHl13aUHI1 .ll.eSlTeJlhHOCTH pa604eH rpyrmsr no KOMnJIeKcy
npoőnev pOCCI1HCKHXrjJl1HHOBB COOTBeTCTBHI1C nopysenue« rIpaBI1TenbCTBa POCCI1H-
CKOH cDe.ll.epaUI1I1 N2 BC n- 11-09889 OT 2 aripena 1997 rena.
rIpHKa3 MHHl1cTepcTBa POCCI1HCKOHcDe.ll.epaUI1H no AeJlaM HaUI10HaJlbHOCTeH 11rpene-
paTHBHhlM OTHOLlleHTSlMOT 15 1110JlSl1997 r.

18. Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció együttműködésének elveiről a
nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogainak biztosítása területén. Buda-
pest, 1992. november ll. Az Oroszországi Föderáció részéről aláírta: B. Ny. Jelcin el-
nök.
,UcKnapaUI1S1 o npuuunnax COTpY.ll.HI1'1eCTBa Me)!{AY Benrepcxoű Pccny6JII1KOH 11
POCCHHCKOH <l>eAepaUl1eH no 06eCnel.JeH1110 npas nauuouam.asrx I1nl1 3THH4eCKI1X,
peJlHrH03HbIX H Sl3blKOBblX MeHbWHHCTB. Cosepuieao B Eynaneurre II HOSl6pSl 1992
rorra B CBSl3Hc orjJHUHaJlhHblM BH3HTOM npeanzteara POCCHH B BeHrpHIO.
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[1. REGIONÁLIS JOGSZABÁLYOK
Pernonam.nue npasoaue aKTbI

1. A Komi Köztársaság államnyelveiröl. A Komi Köztársaság Legfelső Tanácsának határo-
zata, 1992. május 28. Melléklet: Határozat a köztársasági terminológiai és helyesírási bi-
zottságról (a komi nyelvbizottságról).
O rocynapcraenaux S13bIKax Pecnyőrnnor KOMH. Ilocrauoanenae Bepxosuoro COBeTa
Pecnyőnnxa KOMH OT 28 MaSl [992 r.
HHcpOpMal.\HOHHblH őtonnerem, N2 \. MHHHcTepcTBo no ,ll.enaM Hal.\HoHaJTbHOCTeH
Pecnyőrurxa KOMH. Cuxrusxap 1994. B HeM \2-14: fIoCTaHOBJTeHHe o pecnyőnaxaa-
CKOH repunno-opdiorpaóauecxoit KOMHCCHH.2

2. Az Udmurt Köztársaság alkotmánya. Elfogadta az Udmurt Köztársaság Legfelső Tanácsa
1994. december 7. (9. pont: Az Udmurt Köztársaság államnyelve az orosz és az udmurt
nyelv.')
KOHCTHTYI.\HSIY)1,MypTCKOH Pecnyőnnxn, npHHSlTa5! Bepxoam.ru COBeTOM Y,ll.MypTCKOM
Pecnyőnnxa 7 aexaőps \994 r. (CT. 9: Focynapcraemn.raa S13bIKaMH Y,ll.MypTCKOH
Pecnyőmnca S1BnSllOTCSIpyCCKHM li y,ll.MypTCKHM S13bIKH.)

3. Az Udrnurt Köztársaság állami programja az udmurt nyelv és az Udmurt Köztársaságban
tömbben élő más népek nyelvének megőrzéséről és fejlesztéséröl, Az Udmurt Köztársa-
ság Minisztertanácsának 318. sz. határozata, 1994. június 14.
Focynapcraeanas nporpavua Y,ll.MypTCKOH Pecnyőnmoi no coxpaueumo H pa3BHTHIO
ylJ,MypTcKoro 5!3blKa H S13bIKOB naponos, KOMnaKTHO npO)f(HBalOl1.(HX B YIJ,MypTCKOH
Pecnyőnaxa. YTBep)f(lJ,eHO nOCTaHOBneHHeM COBeTa MHHHCTpOB YIJ,MypTCKOH Pecnyő-
nHKH OT 14 HIOHSI 1994 r. N23\8.
DJOJTJTeTCHh Pecny6JTHKaHCKoH repauao-oprporpadmsecxoü KOMHCCHH no ylJ,MypT-
CKOMy S13blKy npa Ilpencenarene Focynapcraennoro COBeTa Y,ll.MypTCKOM Pecny6JTHKH.
H)f(eBCK 1998. N2 1:62-77.

4. A köztársasági terminológiai és helyesírási bizottság (udmurt nyelvbizottság) létrehozá-
sáról. Az Udmurt Köztársaság Államtanácsának és kormányának 103/316. sz. határozata,
1995. október 30.
O pecny6JIHKaHCKoH repsomo-opóorpadnrsecxoü KOMHCCHH no y).l.MypTCKOMy S13bIKy.
nOCTaHOBJIeHHe npe3HIJ,HyMa Focynapcraeaaoro COBeTa H fIpaBHTeJIbCTBa YIJ,MYPT-
CKOMPecny6JlHKH OT 30 OKTSl6pSl 1995 r. NQ 103/316.
DIOJTJICTCHb Pecny6JIHKaHCKoH TCpMHHo-opcporpacpHlJeCKOH KOMHCCHH no ylJ,MypT-
CKOMy S13blKy npn Ilpencenarene Focynapcraenuoro COBeTa Y,ll.MypTCKOH Pecny6JTHKH.
N2 1: 57. H )f(eBCK 1998.

2 Eredményeiről lásd Llunaaoa, E. 11.: 513bIKoBa5! nOJllHHKa H KOMH mrreparypnsni 113bIK. ApT
1997. Nl! 2: 198-·206.

3 Az Udmurt Köztársaságban nem nyelvtörvényt, hanem nyelvi programot fogadtak el.
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5. A(z udmurt) köztársasági terminológiai és helyesírási bizottság (udmurt nyelvbizottság)
müködési szabályzata és személyi összetétele.
Ilonoxeaae o pecnyőrnncancxoű repuauo-opóorpaóusecxoü KOMHCCHH.COCTaB pec-
ny6JlHKaHCKoH repvauo-opdiorpadiacecxon KOMHCCHHno YJJ.MypTCKOMy5l3bIKy. Eron-
nCTCHb Pecnyőnnxaacxoű TCpMHHo-op<porpa<pHYCCKOH KOMHCCHH no YJJ.MypTCKOMy
5l3bIKy npn Ilpencenarene rOCYJJ.apcTBcHHoro COBeTa YJJ.MypTCKOH Pecnyőnaxu. NQ 1:
57 -61. 11)/(eBCK 1998.

6. A Mari Köztársaság (Mari El) alkotmánya. Elfogadta a Mari Köztársaság Alkotmányozó
gyűlése 1995. június 24-én. (15. pont: A Mari Köztársaság államnyelve a mari - a hegyi
és a mezei mari - és az orosz nyelv. Az alkotmányt oroszul, hegyi mari és mezei mari
nyelven tették közzé.)
KOHCTHTYUH51Pecnyőnaxu MapHH 3n. TIpHHHTO KOHCTHTYUHOHHbIMC06paHHeM Pec-
nyőrnuca MapHH 3n 24 HIOH511995 r. (CT. 15: rOCYJJ.apcTBcHHbIMH 5l3blKaMH Pecny6-
JlHKH MapHH 3Jl 5lBJl5lmTC5IMapHHcKHi1 (ropm.tii, nyrosoü) H pyCCKHi1 5l3bIKH.)

7. A Mari Köztársaság (Mari El) nyelvtörvénye. NQ 290-1f1. V. Zotyin köztársasági elnök
1995. október 26-án írta alá.
O 5l3blKaX B Pecnyőmrxe MapHH 3J1. C06paHHe 3aKOHOJJ.aTem,CTBa Pecny6JlHKH Mapnit
3Jl. Nl II: 31-40. MowKap-Ona 1995.

8. A Karél Köztársaságban élő karélok, vepszék és finnek nemzeti kongresszusának doku-
mentumairól. A Karél Köztársaság Legfelső Tanácsának elnökségi határozata. 1993. ja-
nuár 21. (1. pont: 1993-ban jóváhagyatni a Karél Köztársaság Legfelső Tanácsával "a
karél, a vepsze és a finn nyelv újjászületésének állami programját".)
O MaTepHaJlaX Hauuouam.noro KOI'IrpeCCa xapenos, BenCOB H <pHHHOB Pecnyőnuxn
KapeJlH5I. TIoCTaHOBJleHHe TIpe3HJJ.HyMa Bepxosnoro Co nera Pecny6JlHKH KapeJlH51 OT
21 51HBap511993 r.
Kp5DKKOB 1994:275-276 (CT. 1: TIoJJ.roToBHTb B 1993 rony K yTBep)/(JJ.CHHm Ha Bep-
XOBIIOM COBeTe PK "rOCYJJ.apCTBeHHym rtporpasrwy B03pO)/(JJ.eHH51513bIKa H xym.ryps:
xapcnoa, BenCOB H <pHHHOB").

9. A Karél Köztársaság finn ugor (karél, vepsze, finn) iskoláinak fejlesztési koncepciója,
1996. október 17. Jóváhagyta a Karél Köztársaság kormányának 225. sz. elnöki határo-
zata, 1997. április 25.
KOHuenUH51 pa3BHTH51 <pHHHo-yropcKoi1 WKOJlbl Pecny6JlHKI1 Kapenns (17 OKT516p51
1996 r.). YTBep)/(JJ.eHa nOCTaHOBneHHeM TIpeJJ.ceJJ.aTeJI51 TIpaBHTeJlbCTBa Pecny6JlHKH
KapeJlH51 OT 25 arrpena 1997 rOJJ.a NQ 225.
I1HrepMaHJlaHJJ.Ubl - Hasano B03pO)/(JJ.eHH51NQ 3. CaHKT-TIeTep6ypr 1997. c. 34-37.
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10. A természeti kincsek elsődleges kiaknázására a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben élő
őslakosságnak kijelölt területek státusa. A Hanti-Manysi Autonóm Körzet népképviselői-
nek tanácsában hozott határozat melléklete. 1990. május 6.
Craryc Teppl1TOpl111 npaopa remoro npl1po,UonOJIb30BaHI1~ tcopeanoro HaCeJIeHI1~
XaHTbI-MaHCl1i1cKOrO aBTOHOMHoro oxpyra. Ilpnnoxeane K peWeHI1IO COBeTa napon-
HbIX zrenyraron XaHTbI-MaHCI1HCKOrO aBTOHOMHoro oxpyra OT 6 Ma~ 1990 r.
Kp5DKKOB 1994:309.

ll. Rendelet a nemzetségi földek státusáról a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben. A Hanti-
Manysi Autonóm Körzet népképviselőinek tanácsában jóváhagyott állásfoglalás.
nOJIOlKeHl1e o craryce pO,UOBbIXyro,UI1H B XaHTbl-MaHCI1HCKOM aBTOHOMHOM oxpyre.
YTBeplK,UeHo peuieaneu COBeTa napozuu,rx ztenyraroa XaHTbl-MaHCI1HCKOrO aBTOHOM-
uoro oxpyra OT 5 rpespans 1992 r.
Kp5DKKOB 1994:310-320.

12. Rendelet a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben létrehozott Északi Alapítványról. A Han-
ti-Manysi Autonóm Körzet népképviselőinek tanácsában jóváhagyott állásfoglalás, 1993.
február 9.
DOJIOlKeHl1e o Cesepnov cjJoH,Ue(XaHTbI-MaHCI1HCKoro) aBTOHOMHoro oxpyra, YTBep-
)j{,Uello peurenaev Manoro COBeTa COBeTa HapO,UHbIX nenyraros XaHTbI-MaHCI1H-
cxoro aBTOHOMHoro oxpyra OT 9 rpeapana 1993 r.
Kp5DKKOB 1994:321-324.

13. A Hanti-Manysi Autonóm Körzet Alapokmánya (alaptörvénye). Elfogadta az Autonóm
Körzet Dumája (parlamentje), 1995. április 26-án.
YCTaB (OCHOBHOH3aKoH) XaHTbl-MaHCI1HCKOrO aBTOHOMHoro oxpyra, Ilpnaar .Ll.YMOH
aBTOHOMHoro oxpyra 26 anpens 1995 r.
Kp5DKKOB 1997:22-24 (I13BJIelJeHI1e Ha pyCCKOM, 25-26 Ha aHfJII1HCKOM~3.).

14. AJamali Nyenyec Autonóm Körzet Alapokmánya (alaptörvénye). Elfogadta az Autonóm
Körzet Dumája (parlamentje), 1995. szeptember 19.
YCTaB (OCHOBHOH 3aKoH) 5IMaJIo-HeHel\KOrO aBTOHOMHoro oxpyra, Ilpaaar .Ll.YMOH
aBTOHOMHoro oxpyra 19 ceirrsőps 1995 r.
Kp5DKKOB 1997:27--30 (H3BJIeqeI-II1e Ha pyCCKOM, 30-33 Ha aHfJIl1HCKOM~3.).
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rn. TÁRSADALMI SZERVEZETEK DOKUMENTUMAI
.LJ:oKyMeHTbIoőurecrnennux opraaasauaü

1. Konvenció-26 (A huszonhatok konvenciója). A Szovjet Észak Kislélekszámú Népeinek
Egyesülete által megfogalmazott dokumentum. Elfogadta az Egyesület tanácsa 1990.
október l ó-án Jakutszk városában. ("Mi, 26 nép képviselői ... kijelentjük, hogy ... né-
peink a kipusztulás határán vannak.")
KOHBeHllHSI-26. Accouuaunn MaJI04HCJIeHHbIX naponoe Cesepa Cosercxoro COlOJa.
Ilpnasra COBeTOM ACCOllHalll1H MaJI04HCJIeHHbIX naponos Cesepa 16 OKTSl6pll 1990
rona B r. 5I.KyTcKe.
Kp5DKKOB 1994:331-332 ("MbI, npe,nCTaBHTeJII1 26 aaponon ... 3allBJIlIeM, 4TO ... aaum
uapozn.r naxonsrcs Ha rpaua I1C4e3HOBeHI1S1.").

2. Az Észak, Szibéria és a Távol-Kelet kislélekszámú népeinek parlamenti csoportja - alap-
szabály. Az északi kislélekszámú népek népi küldötteinek első kongresszusa fogadta el
1991. május 7-én.
Y CTas ,nenyTaTCKOrO ACCaM6JIell MaJI0411CJIeHHbIX naponos Cesepa, CI16Hpl1 H .LJ:aJIb-
uero Bocroxa. Ilpl11I5IT IlepBbIM Cl,e3,nOM naponaux nenyraros OT MaJI0411CJIeHHbfX
aaponos Cesepa 7 Ma5I 1991 r.
Kp5DKKOB 1994:332-337.

3. Az Oroszországi Föderáció északi, szibériai és távol-keleti kislélekszámú őslakos népei-
nek Egyesülete nevű társadalmi-politikai mozgalom alapszabálya. Elfogadta az Egyesület
kongresszusa 1993. november 24-én.
Y CTaB o6mecTBeHHO-nOJIHTI14eCKOro ,ll,BI1)f(eHI15IAccouaauns KopeHHbIX MaJI04I1CneH-
HbIX naponoe Ceaepa, CI1611pl-l H .LJ:anbHero BOCTOKa POCCI1HCKOH<l>e,ll,epalll1l-l.IlpI1H5lT
Cueanov Accouaauaa KopeHHbIX Man0411cneHHblX naponos Ceaepa, CI1611pl1 11.LJ:aJIb-
nero BOCTOKa POCCl1i1cKOH<l>e,nepaUI1I124 H05I6p5I 1993 r.
Kp5DKKOB 1994:325-330.

4. A(z oroszországi) Finnugor Írószövetség (APFUL) alapszabálya. Elfogadta a Szövetség
alakuló ülése 1991. június 28-án.
YCTaB Accounauan nl1CaTeJIeH <jJI1HHo-yropcKl1x JII1TepaTyp [A Il <l>YJI], Ilpl1HlIT Yl.fpe-
znrrem.noű xoarpepeauneá 28 I1lOH5I1991 r.
Kp5DKKOB 1994:337-341.
Vö. az ismétlődő finnugor események felsorolásában a Finnugor Írótalálkozók c. részben
az alakuló ülés ideje: 1991. május 28-29.
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5. Az Oroszországi Föderáció finnugor népeinek egyesülete (AFUN) - (ideiglenes) alap-
szabály.
Y CTaB Aceonnanau cpl1HHo-yropCKI1X HapOJJ,OB (A<DYH). YTBep)((JJ,eH BCepOCCI1HCKI1M
Cbe3JJ,oM cpl1HHo-yropCKI1X naponon 16 Ma511992 r. (r. !1)((CBCK)
Kp5DKKOB 1994:378-381.
Ilapua 92/1 :4-5. Az AFUN ideiglenes alapszabálya, bevezetésként az AFUN rövid tör-
ténete. L. még az AFUN dokumentumait A finnugor világkongresszus vázlatos története
c. fejezetben.

6. A Finnugor Alapítvány alapszabálya. Elfogadta az alakuló ülés Joskar-Olában 1992. jú-
nius 17-én.
Y CTaB <DI1HHo-yropcKoro diouna. npl1H5IT Y4peJJ,I1TeJlbHbIM coőpanaea 17 HIOH5I1992 r.
Kp5DKKOB 1994:386-391.

7. "A manysi nép kongresszusa" nevű társadalmi szervezet alapszabálya. Elfogadta az ala-
kuló ülés 1992. december 25-én Hanti-Manszijszkban.
YCTaB oőuiecraennoro o6beJJ,I1HeHI151.Konrpecc HapOJJ,a MaHCI1". YTBep)((JJ,eH Ha co6-
paHl111 ynpenjrrerrek 25 JJ,eKa6p51 1992 r.
Kp5DKKOB 1994:393-397.

8. A karélok, a finnek és a vepszék nemzeti kongresszusának határozata a nemzeti kultúrák
és nyelvek újjáélesztéséről és fejlesztéséről, 1992. november 21.
PC30mOl\H5I Hal\110HaJIbHOrO xonrpecca xapenon, cpHHHOB11BenCOB o B03pO)((JJ,eHI1HH
pa3Bl1Tl1l1 Hal\110HaJlbHbIX xynsryp H 513bIKOB.npl1H5ITa 21 H05l6p51 1992 r.
Kp5DKKOB 1994:397-400.

(Összeállította: Szíj Enikő)
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A Finnugor Népek Ifjúsági Szervezetének (MAFUN)
, .*legfontosabb rendezvenyel

1990-1992
(elnök: Alekszandr Abdulov, Mari EI Köztársaság)

A MAFUN 1. kongresszusa (a finnugor népek fia- 1990. június
taljainak első találkozója)
Az IFUSCO (International Finno-Ugrist Students' 1990
Conference) VIr. konferenciája"
Fiatal politikusok és társadalmi aktivisták szemi- 1991
náriuma
Fiatal politikusok és társadalmi aktivisták szemi- 1992
náriuma
"A finnugorok és Oroszország" elnevezésű sze- 1992. október
minárium

Udmurt Köztársaság

Észt Köztársaság

Észt Köztársaság

Mordvin Köztársaság

Észt Köztársaság

1993-1994
(elnök: Szvetlana Szmirnova, Udrnurt Köztársaság)

A MAFUN koordinátorainak találkozója magyar,
észt, udmurt és mari részvétellel
A MAFUN Tanácsának ülése
Finnugor egyetemi és főiskolai hallgatók nem-
zetközi fesztiválja
A MAFUN Tanácsának ülése
A MAFUN II. kongresszusát előkészítő szervező
bizottság ülése
A finnugor népek mai nemzeti érzelmű dalait
előadó énekesek r. versenye

1993. március

1993. május
1993.június

1993. augusztus
1993. október

1993. október

Mari EI Köztársaság

Észt Köztársaság
Mari EI Köztársaság

Mari EI Köztársaság
Udmurt Köztársaság

Udmurt Köztársaság

• A felsorolás vegyesen tartalmazza a MAFUN saját rendezvényeit, a Finnugor Alapítvány
(Joskar-Ola) és a Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizottsága által támogatott gyermek- és
ifjúsági rendezvényeket.

.* Az rFUSCO korábbi és ezutáni konferenciáit, a szervezet rövid ismertetését l. kötetünkben Szíj
Enikő: A finn ugor mozgalom rendszeresen ismétlődő fontosabb eseményei című cikkében.
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Szvetlana Konsztantyinovna Szmirnova

.Finnugor világ: hagyomány és korszerűség" el-
nevezésű, kiállítással egybekötött szeminárium fi-
atal képzőművészek részére
A MAFUN II. kongresszusa
A MAFUN Tanácsának ülése
A finnugor diákok oktatásával, a diákcserével és
a fiatal tudósok külföldi tanulmányútjainak le-
hetőségeivel foglalkozó szeminárium
A MAFUN Tanácsának ülése
Fiatal újságírók szemináriuma
Tudományos és gyakorlati diákkonferencia
Fiatal képzőművészek és az etnofuturizmus té-
makörében publikáló írók szemináriuma
Fiatal képzőművészek kiállítása szemináriummal
egybekötve
A finnugor népek mitológiájáról és sajátosságai-
ról rendezett szeminárium
A finn ugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszemléje
A MAFUN Tanácsának ülése
"Az ifjúság és a finnugor világ" elnevezésű nem-
zetközi elméleti és gyakorlati jellegű konferencia
A finnugor népek mai nemzeti érzelmű dalait
előadó énekesek II. versenye

1993. október

1993. október
1993. december
1994. március

1994. április
1994. ápril is
1994.
1994. május

1994. június

1994. július

1994. július

Udmurt Köztársaság

Udmurt Köztársaság
Udmurt Köztársaság
Észt Köztársaság

Mari EI Köztársaság
Mari EI Köztársaság
Komi Köztársaság
Észtország

Komi Köztársaság

Mari EI Köztársaság

Udmurt Köztársaság

1994. szeptember Udmurt Köztársaság
1994. október Udmurt Köztársaság

1994. november Mari EI Köztársaság

1995-1996
(elnök: Nyina Nyesztyerova, Komi Köztársaság)

A MAFUN Tanácsának ülése
Egyetemi és főiskolai hallgatók tudományos és
gyakorlati konferenciája
A finnugor népek mai nemzeti érzelmű dalait
előadó énekesek lIT. versenye
Fiatal képzőművészek kiállítása szemináriummal
egybekötve
A finnugor népek mitológiájáról és sajátosságai-
ról rendezett szeminárium
Egyetemi és főiskolai hallgatók tudományos és
gyakorlati konferenciája
Fiatal újságírók szemináriuma
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1995. március
1995. április

1995. május

1995

1995

1995

1995

Mordvin Köztársaság
Udmurt Köztársaság

Komi Köztársaság

Komi Köztársaság

Finn Köztársaság

Komi Köztársaság

Mordvin Köztársaság



A Finnugor Népek ljjúsági Szervezetének (MAFUN) legfontosabb rendezvényei

A MAFUN Ill. kongresszusa
A finnugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszemléje
"Vozsodür" elnevezésű, expedícióval egybekötött
néprajzi szimpózium
A MAFUN Tanácsának ülése
Finnugor egyetemi és főiskolai hallgatók I. nem-
zetközi fesztiválja
Szeminárium a pogány hitvilágról
Finnugor gyerektábor
A MAFUN Tanácsának ülése
A finnugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszemléje
Konferencia az etnofuturizmusról
A MAFUN Tanácsának ülése
Finnugor egyetemi és főiskolai hallgatók tudo-
mányos és gyakorlati konferenciája
A "Jurgan-96" elnevezésű esztrád dalfesztivál

1995. június
1995. július

1996. január

1996. március
1996. május

1996. június
1996. július
1996. augusztus
1996. augusztus

1996. szeptember
1996. október
1996. október

1996. december

1997-2000
(elnök: Jaak Prozes, Észt Köztársaság)

A MAFUN Tanácsának ülése
A MAFUN Tanácsának ülése
A MAFUN Tanácsának ülése
A finnugor egyetemi és főiskolai ifjúság II. fesz-
tiválja
A finnugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszemléje
A MAFUN Tanácsának ülése
A finnugor népek fiatal alkotóművészeinek nem-
zetközi fesztiválja
Fiatal finnugor képzőművészek nemzetközi kiál-
lítása
Fiatal finnugor költők és és Irók szemináriuma
A MAFUN lY. kongresszusa

1997. január
1997. március
1997. április
1997. június

1997.július

1997.július
1997. július

1997

1997. október
1997. november

Komi Köztársaság
Udmurt Köztársaság

Udmurt Köztársaság

Baskír Köztársaság'
Mordvin Köztársaság

Mari EI Köztársaság
Mari EI Köztársaság
Magyar Köztársaság
Udmurt Köztársaság

Észt Köztársaság
Udmurt Köztársaság
Udrnurt Köztársaság

Komi Köztársaság

Mordvin Köztársaság
Észt Köztársaság
Komi Köztársaság
Komi Köztársaság

Udmurt Köztársaság

Moszkva
Mari EI Köztársaság

Finn Köztársaság

Komi Köztársaság
Észtország

• A baskírok a török népekhez tartoznak, de köztársaságuk területén jelentős finnugor kisebbség él,
elsősorban a keleti marik csoportja
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Szvetlana Konsztantyinovna Szmirnova

Népdalénekesek "Jurgan-9T' elnevezésű feszti-
válja
A MAFUN Tanácsának ülése
A MAFUN Tanácsának ülése
Fiatal képzőművészek és az etnofuturizmus té-
makörében publikáló írók szemináriuma
Nemzetközi finnugor tábor
.Radlun", nemzetközi gyerektábor
A MAFUN Tanácsának ülése
Fiatal képzőművészek és az etnofuturizmus té-
makörében publikáló írók szemináriuma
"A nyár szépségei" elnevezésü gyermek foIklór-
fesztivál
A finnugor népek nemzetközi gyerektábora

A finnugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszemléje
A MAFUN Tanácsának ülése

A MAFUN Tanácsának ülése
Esztrád dalok előadóinak fesztiválja
A MAFUN megalakulásának 10. évfordulója al-
kalmából tartott rendezvények
A finnugor iskolák felső tagozatos tanulóinak se-
regszernléje
Az alkotó ifjúság etnofuturizmussal kapcsolatos
szemináriuma
A MAFUN V. kongresszusa

1997. december Komi Köztársaság

1998. március Magyar Köztársaság
1998. május Udmurt Köztársaság
1998. május Udmurt Köztársaság

1998. július Magyar Köztársaság
1998. július Komi Köztársaság
1999. február Baskír Köztársaság
1999. május Észt Köztársaság

1999. június Észt Köztársaság

1999. július Hanti-Manysi Auto-
nóm Körzet

1999. augusztus Udmurt Köztársaság

2000. január Tveri Terület
(Oroszország)

2000. június Mari EI Köztársaság
2000. június Mari EI Köztársaság
2000. június Mari EI Köztársaság

2000. augusztus Udmurt Köztársaság

2000. szeptember Finn Köztársaság

2000. december Finn Köztársaság

(Összeállította: Szvetlana Konsztantyinovna Szmirnova)
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v.

STATISZTIKAI, DEMOGRÁFIAI,
ÉLETRAJZI ADATOK





Az uráli népek lélekszáma és lakóhelye,
az uráli nyelvek családfája

Az uráli népek csoportosítása államformájuk és közigazgatásuk szerint:

nép államforma lakóhely főváros
független, államalkotó nemzetek

Magyarország, valamint a történelmi Magya-
rország területe (a trianoni békeszerződés óta
Szlovákiához, Ukrajnához, Romániához,
Szerbiához, Horvátországhoz, Szlovéniához
és Ausztriához tartozó területek), magyar kö-
zösségek élnek még Nyugat-Európa orszá-
gaiban, az amerikai kontinensen és Ausztráli-

.....................•...................................................•....~.~~:!..i.~ ; .
finn : Finn Köztársaság : Finnország, jelentős finn közösség él még : Helsinki

i i ezenkívül Svédországban, Oroszországban i
.....................1... 1...Q~.~~:.\.1:i.:!~.~~t~~..~.~.~.~~.~.~.~!~.~.~~.L. .

észt : Észt Köztársaság : Észtország, észtek élnek még nagyobb szám- : Tallinn
i i ban Svédországban, Oroszországban és i
i i Észak-Amerikában is i

magyar Magyar Köztársaság Budapest

nép államforma lakóhely fóváros

Oroszországon belül névleg független, gyakorlatilag az autonómia bizonyos formáit élvező
államalakulatokban élő népek

a Finnország és Oroszország határán elterülő
Karél Köztársaság + Tver városának környé-
ke (tveri karjalaiak), valamint Szentpétervár

. . és Murmanszk körzete .
···~·~~d~i;;·T··M·~;:d~i·~"Kö~tá~~·~~ig······T·M·~~·d~i·~·"Kö·~tá;~~~ág~··~·"Kö·~ép~v~·ig~··~;dék···r···S·~;;;~;;~·~k···

: : déli részén, a Moksa és a Szura folyók men- :
: : tén + Oroszország szomszédos részei: Nyizs- :
: : nyij-Novgorodi, Tambovi, Penzai és Szim- :
j i birszki Területek, továbbá a Csuvas Köztár- i
: : saság és Baskortosztán, de élnek kisebb cso- :

.....................1... l...p.~~~~.~.~.i.~~!.!~~.~~.!.~ .L. .
mari i Mari El j Mari Köztársaság: a Vjatka és a Vetluga fo- j Joskar-

: [Mari Köztársaság] : lyók által bezárt területen, valamint aSzura : Ola
: : folyó torkolatvidéke + keleti marik Baskor- :
: : tosztánban, aBelaja és az Ufa folyók mellé- :
j j kén j

karjalai
v. karél

Karél Köztársaság Petro-
zavodszk
[petroskoi]
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Klima László

nép államforma lakóhely főváros

Oroszországon belül névleg független, gyakorlatilag az autonómia bizonyos formáit élvező
államalakulatokban élő népek

az Oroszország európai részének északkeleti
végében lévő Komi Köztársaság: a Vicsegda,
a Vim, a Sziszola, a Mezeny és a Pecsora fo-

. . lyók mentén + az Urál hegységben eredő .
.....................1... 1...J.~~.~.f<?!y.~..~~.~.Il~~.~.O'~~~1l.i..~<?~!.~L .L. .

udmurt i Udmurt Köztársaság i Udmurt Köztársaság: a Vjatka és a Káma alsó i Izsevszk
: : folyása mentén + Oroszország Kirovi Terü- :
i ilete, Baskortosztán és Tatársztán i

komi Komi Köztársaság Sziktivkar

Oroszországon belül nem önálló állami ranggal bíró autonóm közigazgatási egységekben élő népek
nép államforma lakóhely főváros

vepsze : Vepsze Nemzeti Körzet ] a Ladoga-, az Onyega- és a Fehér-tó vidéke, Seltozero
i (a Karél Köztársaság volt i három különálló csoportban élnek, az egyik
: Seltozeroi járása) : korlátozott autonómiával rendelkezik a Vep-

.....................1... 1...~~~.~~~.~~.~i}<:~~?:~!~.~.~ ; .
korni- i Komi-permják Autonóm i Felső-Káma vidéke i Kudimkar
permják* j Körzet (a Penni Terüle- j j

.....................l..~~~>. 1.. .l. .
manysi : Hanti-Manysi Autonóm: az Ob és mellékfolyóinak vidéke : Hanti-
(vogul) i Körzet (a Tyumenyi Te- i i Manszijszk

.....................1.E~.I.~!~~2. L .1. .
hanti : Hanti-Manysi Autonóm: az Ob és mellékfolyóinak vidéke : Hanti-
(osztják) i Körzet (a Tyumenyi Te- i i Manszijszk

i rületen) i i·····················04································....................•............................................................................................. ~ .
nyenyec i Nyenyec Autonóm Kör- i i Natjan-Mar

: zet (az Arhangelszki Te- : :
.....................>~.1.~!~~L l Oroszország északi tundraövezete: a Nagy és L. .

i Jamal-Nyenyec Autonóm i a Kis Tundra a Pecsora mellékén, a tyimani i Szalehard
: Körzet (a Tyumenyi Te-: és a kanyini tundra, Novaja Zemlja déli része; :

.....................J..t:~.1.~!~~.L. ; Nyugat-Szibériában a Jarnal- és a Gidan- L.. .
: Tajmiri Dolgan-Nyenyec ] félsziget : Dugyinka
i Autonóm Körzet (a i i

.....................L~~.~.~~.':l:~j!~·.~~~~.i..T~E~.\~!~~.Ü .t.. .
enyec : Tajmiri Dolgan-Nyenyec ] a Jenyiszej alsó folyásának, illetve torkolatá- : Dugyinka

i Autonóm Körzet (a i nak mentén Voroncovo és Potapovo falvak i

.....................L~:.~.~~.~.~J.~.~~~~..T~E~.\~!~~.Ü .L. .
nganaszan i Tajmiri Dolgan-Nyenyec i Tajmir-félsziget i Dugyinka

: Autonóm Körzet (a: :
i Krasznojarszki Területen) i i

* (a komi nép külön területen élő etnikai csoportja)
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Az uráli népek lélekszám a és lakóhelye, az uráli nyelvek családfája

Az autonómia semmilyen formájával nem rendelkező, Oroszországban élő népek
nép lakóhely

vót korábban Északkelet Észtországtói a Ladoga-tóig terjedő terület, a 19-20. szá-
zadban már csak Nyugat- és Észak-Ingermanland falvai, a Narva folyótól

. északkeletre
"i~~Ó;""""""""""""T'~'h'~jd~;:;i"i;:;g~;;;;~~'i~~~C'~'Fi;:;~~'öböi"é~'~"L~d~g~~tÓ"k'Ö~Ött:"~'Né~~'f~iyó"két'"
....................................L..P.~!1i~~ .
inkeri finn' : a hajdani Ingermanland, a Finn-öböl és a Ladoga-tó között, a Néva folyó két

....................................L..P.~!1i~~ .
szölkup j az Ob középső folyása és az Ob mellékfolyóinak vidéke (a Tomszki Területen)

....................................L.:!:.:r:'!.Y.~~g.~~~.~~!.~~~.\~~~..~}~!!.l.~!~..~~..~.9.!.~~~.~f.~.'.~.?:\g.~.U~.~.~.~.~L~~~.P.~.r:!L.
lapp (Kola- j Kola-félsziget
félszigeti CSOPOl·t)j

Lettországban élő, autonómiával nem rendelkező nép töredék
nép lakóhely
lív évszázadokkal ezelőtt a Nyugati-Dvina folyó és Dél-Észtország között, valamint a

kurlandi félsziget, a 20. században már csak Kurland északi részének tengerparti falvai a
mai Lettország területén + szétszóródva Lettországban

Norvégia, Svédország, Finnország területén
a kulturális és közizazzatási autonómia különböző formáit élvező nép

nép lakóhely
lapp Észak-Norvégiától és Svédországtói Finnország legészakibb részein át az Oroszország-

hoz tartozó Kela-félszigetig terjed

• Az inkeri finnek valójában nem tekinthetők önálló népnek, csak egy finn etnikai csoportnak. Te-
kintettel azonban arra, hogy már évszázadok óta betelepültek mai lakóhelyükre, s az I920-as években
komolyan felmerült autonómiájuk lehetősége, felsorolásunkban külön szerepeltetjük őket.
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Klima László

Az uráli népek lélekszáma és az anyanyelvüket beszélők száma

nép lélekszám: az anyanyelvüket beszélők száma
finn 5 100000 5 100000'

:::~~~~:::::::::::::::::::::::::I:::::::::::i:jQ~:Q~~:::::::r::::::::::::::::j:J~~::~2~:::::::::::::::::::::::::::::::::
...~.~~J.~~~! l... ~.~.Q.~.Q9l... ~2..~2~ .
...~.~.p.?~~ L. !.?.Q~2 L. ~..~2~ .

inkeri finn : 60 000: 21 000···i·~~ó~·······················r·················i···S·ÖÖ······r·····························iöo··········· .
···i·i~···························T"·····················23Ö······T··································S·••····· .

:::~:~<::::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::::::::::::~~:::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::~Q::::::::::::::::::::::::::::::::
..J~p.p. l. ~.~.~.2.~.22 L. }~ ..~2~ .
...~~~?~.i.~ L. J..~.~.2..~Q2 L. .?.?.2..~2~ .
...~~~L(?~~!.~~.~~.~l..l...?.?.9..~.9.2 L. ~.~9...~9.9 .
...~.?~.~J~~~i.~~LL. ~.~9..~.9.9L. J?9. ..~9.9 .
...!-!.?~.~~J'~:~~j.~~Ll.....!.~.9..QQ9 l... ~.?~..~9.9 .
...~~~~.~.~ L. ~.~.9.~9..Q9.9 l... !.~.9.~9...~9.9 .
...~~~Y..~.iJ~:?~~~L..l... ~..~.9.2 t. J.!.9.~ .
...~.~~~.iJ?~.~~J.~~LL. ?~..~.Q9 i. J?..?.9.~ .
...~.:t.~~~.~.? l... }}.Q9.9 l... ??.?.9.~ .
...~.~.:t.~~ L. ~.Q9 l... !.9.9 .
...~.~~~.~.~~~!.l: l... 1..~.9.9 L ?9.9 .

szölkup : 4 000 l 500
összesen: 23 623 190'" 22 573 538

(Klima Lász/ó)

• Mintegy 6% svéd anyanyelvű .

•• Nyolcan anyanyelvi szinten beszélnek lívül, kb. negyvenen pedig még valamennyire emlékez-
nek nyelvükre .

••• Az összlétszámban a lappok 80 ezer fóvel szerepelnek.
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Az uráli nyelvek családfája:

finn-volgai nyelvek
,,,,,,,,

balti finn nyelvek :, ,, ,, ,
'. ', ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

'. ', ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
""

finn

észt

karjalai

vepsze

izsór

vót
lív

lapp (számi)
.j::.
.j::.
-..l

finn-permi nyelvek

volgai nyelvek

mari (cseremisz)

mordvin

me/ja, muroma

(kihaltak)

Finnugor nyelvek

Uráli nyelvek

permi nyelvek

komi (zürjén)

udmurt (votják)

ugor nyelvek

magyar hanti (osztják)

manysi (vogul)

szamojéd nyelvek

észak szamojéd nyelvek déli szamojéd nyelvek

nyenyec

enyec

nganaszan

szölkup

szajáni szamojéd

nyelvek (kihaltak)

kamassz
[alcsoport ja:
kojbáf]

mator
[alcsoportjai: tajgi
karagassz]
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A finnugor világ fejlődésének problémái

Az oroszországi uráli népek műveltségi szintje
a 15 év felüliek között 1000 főből iskolai végzettséggel rendelkezik:

mordvin 1979 27 8 74 181 257 240 212.................................................................................................................................................................
1989 52 9 147 277 196 184 l35

udmurt 1979 31 10 75 200 324 222 137.................................................................................................................................................................
(vo~iák) 1989 56 10 l39 323 237 159 76
mari 1979 28 9 66 182 345 229 140
(cseremisz) ··"i"9S·9···········51················"i"ö················i"34··············3i~··············2·42"·············"i"55·················75·······
komi 1979 50 13 l35 152 329 197 124.................................................................................................................................................................
(zürjén) 1989 77 12 191 251 262 139 68
komi-
permják

felsőfokú befejezetlen szakmai általános befejezetlen alsó fokú befejezetlen
felsőfokú középfokú középfokú középfokú alsó fokú

1979 nincs' adat /nincsadat nincs adat nincs adat nincs-adat' 'nincs adat Hincsadat. "', :',' " .,,' . ," " "'.,' '" .................................... .
1989 47 10 164 230 270 176 102

karjalai 1979 35 9 104 129 279 271 172.................................................................................................................................................................
1989 61 10 164 223 236 212 94

nyenyec 1979 II 4 55 83 267 291 288.................................................................................................................................................................
1989 23 6 102 243 278 179 169

)989 35 -8 159 250 260 170 118
hanti
(osztják)

1979 ·Í1inésadat nincsadafnil1cs adat.riincsadlJE 'nlnésadat nji:)csa.d!1tnincsadat

1989 55 12 184 269 281 136 63
manysi
(vogul)

1979ninCsadatnincs1l.datnírics adat nincs adat nincs'adat nincsládai; Tiiincsadat
•••••••••••••• : ••• ~':'.': ••• :'~";".:.. : •••••••••••••••••. ~''''. ..: ::' ••• .-:. :' ••• ,. :'~:: .: •••••• : •• :': •• ;" •• .-.. ..; •••••••• : •••••• ,.; .'. .'0. :: ••• ,'; ••• "0 ~~: ••• : : •••••• : ••••••••• ; .';.

1979 45 12 101 130 246 326 140.................................................................................................................................................................
1989 76 II 156 204 222 251 80

finn

A családok átlagos létszáma
Az Oroszországban' élő egy-

nemzetiségű uráli családok száma
népek 1979 1989 1979 1989

mordvinok 174336 158957 3,5 3,1::::~~~~i~~~:~i?~:~~~:Ú::::::::::::::::::j#:~:~:~::::::::::[:::::::::::i:?7::~Ú:::::::::::::::::::::::::~~:?:::::::::::::r::::::::::j~:~::::::::::::::
....~~:.~~..<~~~:.~.~!.~~~.~)~.~.~..?~~ l ~.?~.?~~ ~?? L.. )A .

komik (zürjének) 53 432 1 54 849 3,5 1 3,3

• beleértve a finnugor tagköztársaságokat és autonómiákat
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Karl Ponomarjov

A családok átlagos létszáma
Az Oroszországban' élő egy-

nemzetiségű uráli családok száma
népek 1979 1989 1979 1989

...~.?'~.~~p'~:.~j~~?~ :.:.:~!~?~..~~~~:::.;:..; ??J.g} ~!.~~~.~~~L~ ~.:~ .
karjalaiak 17341 : 14677 2,9: 2,7

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + •••••••••••••••••••••••••••••••••• ··································1··················· .

...~~.~~~ ~..??? i ???.~ ~.:? L ?.:? .
nyenyecek 4503 : 5 126 4,8: 4,6.................................................................................. ;. ··································1··················· .

...?~.~S!~~.?~ ~..?~.? L ~..?.?.? ~:.~ L ~:g .
vogulok 729: 655 4,2: 3,7................................................................................. ;. ··································4..·················· .

...~.~.p.~~~~ ?.I.~ i ~.~.? ~.'.? .l ?:? .
szölkupok 353: 293 3,8: 3,3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + •••••••••••••••••••••••••••••••••• ··································4··················· .
....I.~p.p..?~ ~.~.~ i J?? }:? l ~.:g .

nganaszanok 132: 123 4,7: 4,7

...~~:.~~.i.~~.~ ?g.?}g.? ..L.~.?.~.L~~?!.????.L.?.?.~..g.??. F?~.~Q i..}.~.?..~.~.?.
marik (cseremiszek) 170612 : 168889 357865: 381 988 71 008: 92 746....................................................... ·····················10·····················.....................•........................................... + •••••••••••••.•.••••.

...~.~~.~~?~..(~.?!j.~~~~.L ~.~.~..g~L.L ~.~.~..~.~.~ ~~.?~.~.?l ~?.~.?..?.~ ?~.?:?:~L..~.~.?~.??.
komik (zürjének) J?,.~.9.~...: 77 616 .J.??..~'?'~..,: 201 168 .: ~.<?}.?}...: 57 467

...~.?~.~~J?~:~j~~.?~ ~~~~~~"~9.~~:l..?~.?..~L..~!~.~~..~~~~:!l~.~..?~~ ;~!.~~~.~9.~~.L~.?.~:?:~.
karjalaiak 16101: 15201 83650: 71 163 33404: 38525

.............................................................................•...................... ·····················10··········································10·····················

...!.IX~~!.'.~.?~~ ~.~..L~.?.l ~.?.g.?.Q ~.~.???.l ~.~.~.?.?. :?:.?.?.?.L ?.~.~.?..
hantik (osztjákok)bincsadat : 7 252 riincsadat: 13 410 nincs-adat : 1 611........................................................................ ,.....•............................................•...........................................•......................

...~~.l:~~ ~~~~~:~9.~~.l???L ~.i.~~~.~~.~~~L..~.?g.??. ~~~~~.~9.~~.1~.~..~.~.?.
manysik (vogulok) nincs adat: 2340 nincs adat : 5 169 nincs adat : 768

:::~:~:p.~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ri.~~{~~:~fL::::::~~:?::::::~:(~~~:~~:~tI::::::Lú~::::r:(~~~:~~:~~::::::::::Ü:~:~::::
szölkupoknincsada( 808nincsada( 1 694 nincs adát'] 375.. .. ... ... .... .... ... ..... . ..~ ~l." i-.. . •. •••••• ••• ••••••• •••• , ••• ; •• ". ',' •• ','" 10...... ....... . :•......................

...~.~~~.~.~~~!.I.~~ ~;~~~~:~~.~~.1~~.? :~i~~~.~9.~(i?~.~ ti~~~~.~9.~~:L~.~.
lappoknincs ádat : 397 nincs adat: 982 nincsada( 234
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Az Oroszországban' élő uráli népek összetétele életkor szerint
munkaképes életkor munkaképes munkaképes életkor

népek alatti életkorú feletti
1979 1989 1979 1989 1979 1989

• beleértve a finnugor tagköztársaságokat és autonómiákat



A jinnugor világ fejlődésének problémái

A születések száma Oroszország uráli népei nél
népek 1988 1989 1990 1000 főre (1989)

.....!:l.?~.::r.~~~..(~.?~J.á.~~~) 1..~..~~.3 .t ???.~ i ?...~?..1 ~.~?l .

.....~~~.i.~.(~~~.~~.~i~~~~) Ls.~? [ ~..?.~.s. L ?..~??. .2.!.:~ .
komik (zürjének) 6 129 : 5 144 4705 17,6

.....~.?~.i.~p.~~.~~~~.?~ ~..?~? l ~..?..I.~.......•........1..?5..? 1.??? .
mordvinok 5 757 : 5 351 : 4965 17,1.................................................................................. ; ;. .

.....~'.l:~J.'.l:I.~~~.~ ~.}.?~ l }..?.~.! l L.~?~ !.?:.? .
nyenyecek 1 058 : 1 085 : 1 201 35,8..................................................................................•......................... ;. .

.....~~~~.~.~ ?~~ .l s.~.~ l ~s..! I.!.:? .
hantik(osztjákok) 541 : 602 : 638 35,7.......................... ::.......................................................•......................... ;. .

.....~~~!.'.~.i.~.\~~~~!.?~J !.?O l l.~.? l !.~.6 }.??~ .
szö1kupok 101: 97: 90 34,4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••• i- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.....?.~~~.~.~!.~.~~~ ?~ l ?.?. i ?~ ~.?2 .
lappok 14: 26: 20 nem kiszámítható- '.

A halandóság Oroszország uráli népeinél

népek 1988 1989 1990 1000 főre (1989)

udmurtok (votjákok) 4820: 4840 : 5072 9,7... . ~ ,.......................... . .
komik(zürjének) 3289 : 3133 : 3191 10,7

.....~.?~.i.~J?~~!.Il~~~.~~ I ..?~? l I I?.S. l ~.?~~ 1.?:.? .

.....~~:.?~.i.~?~ ?.3.~~ .l }..?.~.5 l 3...?~? l.~:? .

.....~~~.i~.\~~.~~·~.~~~~~~L???~ .l ???? L. ?...?~?. ??? .

.....~.'.l:~i.~.I.~~~~ ~..I.?~ j ~..?~.? L ~..?~L !.?:? .
észtek 934: 909: 919 19,6

:::::~:;~~;~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i.~~L::::::l:::::::::::i.~:~:::::::l:::::::::::3.~9.:::::::::::::::::::::::::::::::::::?;:~:::::::::::::::::::::::::
.....~.'.l:~~.i.~.(~~~~J.á.~?~~ !.~.~[ I.?? L.. ?~~ !.!.:? .
.....~~~}.~~J?~~ ?? .t ~.?. L s..~ !}:.8 .
.....~~~!.'.~.i.~.(~~.~~!.?~J ~.~ [ ~.? ..t ?.~ !.~:.~ .

1appok 12: 20: 20 nem kiszámítható
·····~g~~~·~~~~~k·········································12·······r··············j·6·······r··············j·S·································j·ii:S-························
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Természetes szaporulat Oroszország uráli népeinél

népek 1988 1989 1990 1000főre (1989)

.....!-!.?~.~~~~..(::.?~J.~~~~) ~.}.~~ l ~.J~.~L ~..o.~2. ~.o.~~ .

.....~~~.i.~.(~~.~r~.~!~?:~~) ~..?~? l L?.~.~ .L ~..~~? ~.?~.? .
komik (zürjének) 2 839 : 2 011 : 1 514 6,9

.....~.?~.i.~p.~~.~~~.?~ ?~? [ ~.!.~i ~~L ?~.~ .
mordvinok 2431 : 2016 : 1 336 6,5.................................................................................. ;.........................•...................................................................................

.....~.?:~~>.'.~.~.~~ .??.~ l ~~.o. .L ~7.3 ??~? .

.....~.~~.i.~.(~~?:~J.~~~!0. ~~.~ ..l ~~.? .L ~~~ .?~:L .
karjalaiak 223: 64: - 121 0,8................................................................................... ; ;.. .

.....~~~?'.~.i.~Jy.~~~I?~) J~3 l !..1.? L ~~ ??:.? .

.....~?:9.1.~~P.~~ ~~ l ~.~l ~?. ?o.:~ .
nganaszanok 28: 14: 20 16,5

::::::(~p.p.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::[::::::::::::::::~::::::I::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::~:~~:~(i.~~~j:~~~~~::::::::::::
észtek - 330 : - 365 : - 468 - 7,9

(Karl Ponomarjov táblázatainak felhasználásával)
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Jelentősebb finnugor kutatók'

AAVIK (eredeti nevén RANDVERE), Johannes (Köiguste, ma Észtország, 1880. 12. 8. -
Stockholm," 1973. 3. 18.) Svédországba települt észt nyelvész, fordító. Az észt nyelv-
újítás vezéregyénisége.

ADELUNG,Friedrich von (Stettin, ma Szczecin, Lengyelország, 1768. 2. 25. - Szentpétervár,
1843. 1. 30.) német származású nyelvész, a keleti nyelvek tudósa volt.

AGRICOLA (eredeti nevén OLAVINPOlKA),Mikael Olai (Torsby, Finnország, 1510 k. -
Kyrönnierni, Finnország, 1557.4.9.) finn püspök, költő, író, nyelvújító, fordító volt. A
finn nemzeti irodalom megtererntője, az első finn ábécéskönyv szerzője, a Biblia első
finn nyelvre fordítója.

AHLQVIST(felvett nevén OKSANEN),Karl August Engelbrecht (Kuopio, Finnország, 1826. 8.
7. - Helsinki, 1889. 11.20.) finn költö, nyelvész, kritikus. A mordvin, mari (cseremisz),
csuvas, balti finn és obi-ugor nyelvek kutatója volt.

AKCORIN, Vitalij Alekszandrovics mari (cseremisz) származású folklorista. Érdeklődése a
mari folklórt illetően a történeti kutatásokra irányul, az általános finnugrisztikai párhu-
zamokat is vizsgálja.

ALFÖLDIAndrás (Pomáz, Magyarország, 1895. 8. 27. - Princeton, Anglia, 1981. 2. 12.)
Svájcba települt magyar régész, ókortörténesz. A hun korszak modern régészetének meg-
alapítója.

ALHONIEMI,Alho Esa Vesa (Suomussalmi, Finnország, 1933.5. 14. -) finn nyelvész. A mari
(cseremisz), mordvin és finn nyelv kutatója. Főként mondattani kérdésekkel foglalkozik.

ALMBERG1.JALAVA

ALVRE, Paul (Tartu, Észtország, 1921. 1. 3. -) észt nyelvész, filológus. A mai finn nyelvvel
és a balti finn nyelvek történeti alaktanával foglalkozik.

AMINOFF, Torsten Gustaf (Nilsia, Finnország, 1838. ll. 1. - Helsinki, l881. 8. 18.) finn
nyelvész, a permi filológia müvelöje volt.

ANDERSON,Nyikolaj Ivanovics (Viru Jaagupi, ma Észtország, 1845. 10. 6. - Narva-Jóessuu,
ma Észtország, 1905. 3. 22.) észt nyelvész. Kazányban volt egyetemi tanár, a finnugor
tanszék vezetője, a finnugor és az indoeurópai nyelvek kapcsolatának kutatásával foglal-
kozott.

• Az összeállítás készítésekor a Finnugor Életrajzi Lexikon anyagát vettük alapul.
•• Fővarosok esetében nem adjuk meg az országot.
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ANDERSON,Walter Aleksander (Minszk, 1885. 10. 10. - Kiel, Németország, 1962,8.23.)
oroszországi észt-német családból származó, Németországba települt folklorista, iroda-
lomtörténész. Fö kutatási területe az összehasonlító és észt népköltészet- és népmeseku-
tatás volt.

ANDUGANOV,Jurij Vlagyimirovics (Regykino, ma Baskortosztán [Oroszország], 1949. 7. 23. -)
mari (cseremisz) nyelvész, a mari nyelv szó- és mondattanát kutatja.

ANNIST(eredeti nevén ANNi), August (Vöisiku, ma Észtország, 1899. 1. 28. - Tallinn, 1972.
4. 6.) észt irodalom- és népköltészetkutató, fordító. Kutatási területe a 19. századi észt
irodalom, és annak népköltészeti háttere, valamint az eposzok voltak.

ARANYA(lbert). László (Betlér, ma Betliar, Szlovákia, 1909. 9. 19. - Rozsnyó, ma Rozűava,
Szlovákia, 1967. 10. 13.) szlovákiai magyar nyelvész, nyelvjáráskutatással, nyelvtörté-
nettel foglalkozott.

ARISTE (eredeti nevén BERG), Paul (Torma, ma Észtország, 1905. 2. 3. - Tartu, ma Észt-
ország, 1990. 2. 2.) észt nyelvész, az észt fonetika, szókincs, irodalmi nyelv és nyelvjá-
rások valamint a balti finn nyelvek kutatója, a tartui észt finnugrisztikai iskola megalapo-
zója volt.

AUSTERLlTZ,Robert (Bukarest, 1923. - New York, USA, 1994. 9. 9.) morvaországi osztrák
családból származó, Romániából Amerikába települt nyelvész. Anyelvtudományban je-
lentöset alkotott a finnugrisztika, altajisztika, paleoszibirisztika terén.

BAKRÓ-NAGYMarianne (Budapest, 1946. Il. 2. -) magyar nyelvész. Az obi-ugor medve-
kultusz és történeti szemantika, az alapnyelvi morfológia és rekonstrukció áll kutatásai-
nak középpontjában.

BALANGYIN,Alekszej Nyikolajevics orosz származású tudós, tankönyvíró, fordító, a modern
manysi (vogul) írásbeliség egyik megteremtöje.

BALÁZSJános (Nagyalásony, Magyarország, 1914. Il. 4. - Budapest, 1989. 3. 16.) magyar
nyelvész. Kutatási szakterülete a magyar, finnugor és indoeurópai nyelvészet volt.

BÁLINT Csanád (Kassa, ma Kosice, Szlovákia, 1943. 9. 24. -) magyar régész. A Kárpát-
medence és az eurázsiai sztyeppe koraközépkori régészetévei foglalkozik.

BÁN (eredeti nevén BANNWARTH)Aladár (Várpalota, Magyarország, 1871. II. 3. - Buda-
pest, 1960. 9. 26.) magyar műfordító, irodalomtörténész, folklorista. A rokon népek, el-
sösorban a finnek, észtek és a szetu népcsoport egyik elsö népszerűsítője volt hazánkban.

BARAKSZANOV,Gennagyij Grigorjevics (Sziktivkar, 1934. - t) komi (zürjén) nyelvész. EI-
sősorban a komi dialektológia és irodalmi nyelv kérdésköre foglalkoztatta. A komi
nyelvtudomány nemzetközileg elismert szaktekintélye.

BARÁTHOSIBALOGHBenedek (Lécfalva, ma Let, Románia, 1870.4.4. - Budapest, 1945.2.
3.) magyar tanító, távol-keleti utazó, mandzsu-tunguz kutató, a turáni őstörténeti elmélet
egyik képviselője.
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BÁRCZI Géza (Zombor, ma Sombor, Jugoszlávia, 1894. 1. 9. - Budapest, 1975. ll. 7.) ma-
gyar nyelvész, nyelvtörténész, a nyelvtudomány nyelvtörténeti iskolájának egyik legki-
válóbb képviselője.

BARNA Ferdinánd (Nagykároly, ma Carei, Románia, 1825.5.23. - Budapest, 1895.7.21.)
magyar nyelvész, műfordító, könyvtáros, a teljes Kalevala első magyar fordítója.

BARTENS, Hans Hermann német nyelvész. A finnugrisztika egész területén tájékozott, de
elsősorban lappológiai kérdések foglalkoztatják.

BARTENS (korábban JOKINEN), Raija Raakel (Vaasa, Finnország, 1933. 10.25. -) finn nyel-
vész, elsősorban alapp, komi (zürjén), udmurt (votják), mordvin és mari (cseremisz)
nyelv alak- és mondattanának kérdéseit kutatja.

BARTHA Antal (Budapest, 1927. 4. 3. - 1999. 12. 13.) magyar történész. Elsősorban a ma-
gyar őstörténet kutatója volt, az utóbbi években azonban finnugor történelmi problémák-
kal is foglalkozott. A finnugor történészkonferenciákon a finnugor népek nemzeti tudatá-
ról és az udmurt falusi közösségekről taliott előadásokat. Az oroszországi finnugor népek
képviselői számára szervezett szombathelyi nyári egyetem egyik alapítója és rendszeres
előadója volt.

BÁTHORI Ferenc (Balkány, Magyarország, 1860. 5. 8. - Szászrégen, ma Reghin, Románia,
1936. 7. 28.) magyar utazó, útleíró, tanár. Elsősorban a lappoknál folytatott gyűjtőmun-
kát.

BÁTKY Zsigmond (Kocs, Magyarország, 1874. 1. 5. - Budapest, 1939.8.28.) magyar nép-
rajztudós, az összehasonlító finnugor nyelvészet, valamint az észt és finn etnográfia ku-
tatási eredményeinek népszerűsítője.

BEDE Anna (Budapest, 1926. 7. 14. -) magyar költö, műfordító. Munkásságában jelentős
helyet foglal el a manysi (vogul), hanti (osztják), lapp és mordvin költészet tolmácsolása.

BEKE Ödön (Komárom, Magyarország, 1883. 5. 20. - Budapest, 1964. 4. 10.) magyar nyel-
vész, elsősorban a mari (cseremisz) nyelv kutatója. A megjelenés alatt álló mari nyelvjá-
rási szótár anyagának összegyűjtője és rendszerezője volt.

BELICER, Vera Nyikolajeva (Rjazany, Oroszország, 1903. 3. 23. - Moszkva, 1983. 4. 2.)
orosz etnográfus. Főként a permi és a mordvin népek anyagi kultúrája foglalkoztatta.

BÉL Mátyás (Ocsova, Magyarország, 1684. 3. 24. - Pozsony, ma Bratislava, 1749. 8.29.)
magyar lapszerkesztő, tanár, evangélikus lelkész, a korai hungarológia jelentős képvise-
lője volt.

BENKŐ Loránd (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1921. 12. 19. -) magyar nyelvész, a ma-
gyar nyelv történetének kutatója, a magyarországi nyelvtudomány meghatározó egyéni-
sége.

BERECZKI András (Budapest, 1962.4.3. -) magyar-észt történész. Főként Finnország, Észt-
ország és a kisebb balti finn népek újabb kori történetét kutatja.
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BERECZKI Gábor (Békés, Magyarország, 1928. 3. 24. -) magyar nyelvész, műfordító. A
finnugor-török areális nyelvi kapcsolatok és a mari (cseremisz) nyelv nemzetközileg is
egyik legkiválóbb kutatója, jelentős mari, mordvin, udmurt (votják), tatár és baskír népi
folklór gyűjtője és közreadója, a finnugor nyelvű irodalmak kiváló magyar fordítója.

BERECZKIUrmas (Parnu, ma Észtország, 1957. 8. 1. -) magyar-észt történész, műfordító,
keramikus, újságíró. Elsősorban aBaltikum történetével és kultúrájával foglalkozik.

BERTAÁrpád (Hódmezővásárhely, Magyarország, 1951. 7. 28. -) magyar nyelvész, turkoló-
gus. A Volga-vidéki török nyelveket kutatja, foglalkozik ezen nyelvek finnugor kapcso-
lataival is.

BLOMSTEDT,Oskar August Frithiof (Kurku, Finnország, 1833.4. 5. - Helsinki, 1871. 2. 18.)
finn nyelvész. A finn nyelvet és rokon nyelveit kutatta.

BOGORAZ-TAN,Vlagyimir Germanovics (Ovrucs, Oroszország, 1865.4. 15. - Úton a Don
menti Rosztov felé, Szovjetunió, 1936. 5. 10.) orosz néprajzkutató, nyelvész. Oroszföld
északi és keleti kis népeinek életét kutatta.

BORISZOV(másik nevén TROKAJ), Trofim Kuzmics (Kuzsekovo, Oroszország, 1891. Il. 19.
- Csimkent, ma Kazahsztán, 1943. 6. 4.) udmurt (votják) orvos, politikus, folklorista,
nyelvész. Anyanyelvére vonatkozó népköltészeti és nyelvészeti munkái tették ismertté
nevét.

BRANCH, Michael (Langlep, Anglia, 1940. 3. 23. -) angol filológus, tudománytörténész, a
finn irodalom, nyelv, népköltészet közvetítője hazájában.

BUBRII!, Dmitrij Vlagyimirovics (Szentpétervár, 1890. 7. 26. - Leningrád, ma ismét Szent-
pétervár, Oroszország, 1949. 11. 30.) orosz nyelvész, a szovjet finnugrisztika megterem-
tője és szervezője. Szlavisztikával, tudománytörténettel is foglalkozott.

BUDENZ József (Rasdorf, Németország, 1836. 6. 13. - Budapest, 1892. 4. 15.) Magyar-
országra települt német nyelvész. Megalapozta és nemzetközi színvonalra emelte a ma-
gyarországi modern finn ugor összehasonlító nyelvészetet.

BUGÁT Pál (Gyöngyös, Magyarország, 1793.4. 12. - Pest, 1865.7.9.) orvos, nyelvész, a
magyar orvosi műnyelv egyik megteremtője. A nyelv- és történettudomány kérdései is
foglalkoztatták, jártas volt a finnugor nyelvhasonlításban.

BUZAKOV,Ivan Szemjonovics (Lobaszki, ma Mordvin Köztársaság [Oroszország], 1931. 8.
16. - Szaranszk, 1982. 6. 27.) mordvin nyelvész. Tudományos munkásságában nagy
hangsúlyt kaptak a mordvin nyelv mondattani, lexikológiai és dialektológiai kérdései.

CASTRÉN, Matthias Aleksanteri (Alexander) (Tervola, Finnország, 1813. 12. 2. - Helsinki,
1852.5.7.) finn nyelvész, a finnugrisztika kiemelkedő alakja. Az ő nevéhez is fűződik az
ún. "ázsiai finnugor őshaza" elmélete.
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CEMBER, Andrej Andrejevics (Uszty-Sziszolszk, ma Sziktivkar, 1874. 3. ll. - Sziktivkar,
1957.) komi (zürjén) tanár, könyvkiadó, tájkutató. A komi nyelvű könyvkiadás egyik
megindítója, a komi föld kutatója, a helytörténeti gyűjtemény első vezetője, a helyi köz-
könyvtár létrehozásának kezdeményezője volt.

CIGANKIN,Dmitrij Vasziljevics (Moksalja, ma Oroszország, 1925. 10. 22. -) mordvin nyel-
vész, az erza és moksa nyelvek kutatója, főleg a mordvin nyelvjárások morfológiájával
foglalkozik.

CiGANOV, Nyikolaj Fjodorovics (Macskassza, Oroszország 1904. - Szaranszk, 1971. 10.
20.) mordvin nyelvész, filológus. Elsősorban az erza nyelv lexikológiájával foglalkozott,
szótárakat adott ki.

COATES,John Gordon (Acomb, Anglia, 1918.8.8. -) angol irodalomtörténész, finnugrista, a
komi (zürjén) irodalom és nyelv kutatója.

COLLlNDER,Björn (Sundsvall, Svédország, 1894. 7. 22. - Uppsala, Svédország, 1983. 5.
20.) svéd nyelvész, az általános nyelvészet és a finnugrisztika rangos müvelöje, főként a
nagy nyelvcsaládok alapnyelveit, és ezen alapnyelvek egymás közti kapcsolatait kutatta.

COMENIUS,Johannes Amos (Nivnic, ma Csehország, 1592. 3. 28. - Amszterdam, Hollandia,
1670. Il. 15.) magát magyarnak valló cseh pedagógus, író, a művelődés- és pedagógia-
történet világhírű alakja. Egyike volt a finnugor nyelvrokonság korai felfedezőinek.

COMPARETTI,Domenico (Róma, 1835. 7. 7. - Firenze, Olaszország, 1927. 1. 20.) olasz
klasszika-filológus, irodalomtörténész. Az antikvitás és a középkor irodalmával foglalko-
zott, azon belül az eposzok eredetével és a finn nemzeti eposszal is.

CORNIDESDániel (Liptószentmiklós, ma Liptovsky Mikulás, Szlovákia, 1732. 7. 1. - Pest,
1787. 10.4.) magyar történetíró, könyvtáros. Az első magyar tudományos igényű mitoló-
gia megalkotója volt.

CZEGLÉDYKároly (Pápa, Magyarország, 1914. 12.21. - Budapest, 1996. 6. 20.) magyar
orientalista, nyelvész. Az eurázsiai sztyeppövezet nomádjainak történetér, és a magyar
őstörténetet kutatta.

CSARNOLUSZKIJ,Vlagyimir Vlagyimirovics (Szentpétervár, 1894. - Leningrád, ma ismét
Szentpétervár, Oroszország, 1969. 3. 16.) orosz geográfus, folklorista, nemzetközi leg is
elismert lappológus volt.

CSAVAJN,Szergej Grigorjevics (Izi Karamasz, Oroszország, ma Mari Köztársaság [Orosz-
ország] 1888. 10. 6. - Joskar-Ola, 1937. 11. 11.) mari (cseremisz) író, költő, műfordító.
Széleskörű irodalom szervezői, elméleti és szép írói munkásságot folytatott, a mari nép-
költészet kiváló ismerője.

CSEKEY István (Szolnok, Magyarország, 1889. 2. 2. - Pécs, Magyarország, 1963. 8. 17.)
magyar jogász, tudománytörténész, Tartuban egyetemi tanár. Főként a magyar-finn-észt
kulturális kapcsolatok kérdései foglalkoztatták.
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CSENGERYAntal (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1822.6.2. - Budapest, 1880.7. 13.)
magyar politikus, publicista, közgazdász, történetíró. A finnugor őstörténet módszertaná-
val foglalkozott, s a finnugor és altaji kutatások akkori eredményeit ő emelte akadémiai
állásfoglalássá.

CSEPREGIMárta (Budapest, 1950. 12.23. -) magyar nyelvész, osztjakológus. A finn nyelv
mellett elsősorban hanti (osztják) és szamojéd nyelvi problémák foglalkoztatják.

CSERNYECOV,Valerij Nyikolajevics (Moszkva, 1905. 3. 17. - Moszkva, 1971.) orosz szár-
mazású régész, folklorista, etnológus. Elsősorban a manysik (vogulok) világa foglalkoz-
tatta.

CSEUSZOV, Alekszej Alekszandrovics (Viigort, Oroszország, 1882. 10. 3. - Pezmogszkij
lager, ma Oroszország, 1940.) komi (zürjén) költő, tájkutató, publicista, tanár. Yrjö
Wichmannt segítette komi nyelvjárásgyűjtő útjain.

Csúcs Sándor (Szeged, Magyarország, 1943. 4. 7. -) magyar nyelvész. A permi nyelvek
kutatója, elsősorban az udmurt (votják) nyelv történetével, dialektológiájával foglalkozik.

CSUPORZoltán Mihály (Perenye, Magyarország, 1919.9.15. -) magyar tanár, tordasi (Fejér
m.) plébános, a szalézi rend tagja. Fö kutatási területe a finnugor nyelvrokonság bizo-
nyítékainak és Sajnovics életművének a gyüjtése és dokumentálása.

CSÜRY Bálint (Egri, Magyarország, 1886. 2. 13. - Debrecen, Magyarország, 1941. 2. 13.)
magyar nyelvész. Érdeklődésének középpontjában a nyelvhasonlítás, a nyelvjáráskutatás
és népnyelvkutatás állt. Társszerzőkkel kiadta y. Wichmann moldvai csángó szótárának
anyagát.

DAMBERG, Pétör (Sikrog, Lettország [Oroszország], 1909. 3. 9. - Adazsi, ma Lettország,
1987.4.25.) lív tanár, művelődés- és oktatásügyi szakember, a lív kultúra avatott isme-
rője, népszerüsítöje, nyelvi anyagainak gyűjtője volt.

DÉcSY Gyula (Negyed, ma Neded, Szlovákia, 1925.3. 19. -) szlavisztikával, majd német-
országi tevékenysége idején finnugrisztikával foglalkozó, az USA-ba települt magyar
nyelvész. A finnugor nyelveken kívül anyelvszövetségek kérdéskörévei, nyelvszocioló-
giával is foglalkozik.

DEMÉNYIstván Pál (Nagyenyed, ma Aiud, Románia, 1949. 4. 28. -) Erdélyben élő magyar
irodalomtörténész, folklorista, az obi-ugor hősepika kutatója.

DIENES István (Nyíregyháza, Magyarország, 1929.8. IS. - Budapest, 1995. 10.29.) magyar
régész. A honfoglaló magyarok anyagi kultúrájával és az ősi magyar hitvilág kérdésköré-
vei foglalkozott. Több tanulmányában tárgyalta a honfoglaló magyarok tárgyi és szellemi
kultúrájának finnugor gyökereit.

DIÓSZEGIVilmos (Budapest, 1923. 5.2. - Budapest, 1972. 7. 22.) magyar néprajzkutató,
orientalista. A magyar hitvilág, östörténet, ősvallás kiemelkedő kutatója volt, az általa
gyííjtött hatalmas anyag révén vált kutathatóvá a szibériai sámánizmus.
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DOBROVSKY, Josef (Rábagyannat, Magyarország, 1753. 8. 17. - Brno, ma Csehország,
1829. 1. 6.) szlovák nyelvész. A "szláv filológia atyja"-ként tartják számon, finnugrisz-
tikai érdeklődése is számottevő.

DOLGIH,Borisz Oszipovics (Puza, Oroszország, 1904.4. 5. - Moszkva, 1970. 12. 31.) orosz
néprajzkutató, folklorista, Szibéria-kutató, Kiemelten foglalkozott a szamojéd népek
kultúrájával.

DOMOKOSPéter (Gyergyóalfalu, ma Joseni, Románia, 1936. 1. 15. -) magyar irodalomtörté-
nész. Az uráli népek népköltészetének és irodalmának kutatója, az uráli irodalomtudo-
mány szakmai megalapozója. A magyar-finn kapcsolatok története és az uralisztika tll-
dománytörténete is foglalkoztatja.

DONNER,Kai (Karl) Reinhold (Helsinki, 1888.4. 1. - Helsinki, 1935.2. 12.) finn nyelvész,
filológus. Igen jelentős szamojedológus volt.

DONNER,Otto (Kokkola, Finnország, 1835. 1. IS. - Helsinki, 1909. 9. 19.) finnországi svéd
családból származó finn nyelvész, az összehasonlító nyelvtudomány professzora, politi-
kus.

DUBROVINA,Zinaida Mihajlovna (1928. -) orosz nyelvész, finnugrista. Fő kutatási területe a
finn nyelv, azon belül az infinitfvusz problémaköre.

DULZON, Andrej Petrovics (Preuss, ma Krasznopolje, Oroszország, 1900. 2. 9. - Tomszk,
ma Oroszország, 1973. 1. 15.) oroszországi, volgai német származású nyelvész. Szárma-
zása miatt a 2. világháború során családjával együtt Tomszkba telepítették. Ott vált a sza-
mojéd és paleoszibériai nyelvek kutatójává. A szölkup helynevekkel, a szölkup és a ket
nyelv szerkezetéveI foglalkozott elsősorban. Iskolateremtő tudós volt, megkezdett mun-
káját tanítványai folytatják.

ECKHART,Johannes Georgius von (Duingen, Németország, 1664.9.7. - Würzburg, Német-
ország, 1730. 2. 9.) német nyelvész. Kutatásaiban a finn ugor nyelvészet és az uráli nyel-
vek összehasonlítása terén tett bizonyos kezdeményező lépéseket.

ÉDER Zoltán (Budapest, 1931.4. II. -) magyar nyelvész, tudománytörténész, hungarológus.
Kutatási területe a magyar és finnugor nyelvtudomány története, a hungarológia története,
elmélete és gyakorlata.

EIRAS (eredeti nevén KULMALA),Yuokko Anneli (Tampere, Finnország, 1941. 6. II. -) finn
nyelvész. Elsősorban a manysi (vogul) nyelv kutatója.

ERDÉLYIIstván (Nagytétény, Magyarország, 1924. - Hannover, Németország, 1976. 5. 8.)
magyar nyelvész, pap-tanár, a piarista rend tagja. Finnugor nyelvész. Főként a szamojéd
témák foglalkoztatták, de rnordvin és hanti (osztják) tárgyú munkák kiadásában is közre-
működött.

EROÖOIJózsef (Vágújhely, ma Nové Mesto nad Váhorn, Szlovákia, 1908.10.13. - Budapest,
1980. 9. 25.) magyar nyelvész. A volgai finn ugor nyelvek kutatója volt, emellett mitoló-
giai, néprajzi, művelődéstörténetí kérdésekkel is foglalkozott.
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ERNITS,Villem (Pala, ma Észtország, 1891. 8. 16. - Tartu, ma Észtország, 1982. 5. 10.) észt
nyelvész, szlavista, modern polihisztor, publicista. Évekig az észt és finn nyelv varsói
lektoraként tevékenykedett.

EUROPAEUS,David Emanuel Daniel (Savitaipale, Finnország, 1820. 12. 1. - Szentpétervár,
1884. Il. 15.) finn nyelvész, őstörténész, néprajzkutató. Főként a balti finn nyelvekkel és
összehasonlító morfológiával foglalkozott. Elsőként használta szemléltetésre a családfát.

FÁBIÁNIstván (Tamási, Magyarország, 1809.9.2. - Győr, Magyarország, 1871. 7.19.) ma-
gyar nyelvész, katolikus pap. Finn nyelvkönyvet írt, Kalevala-fordítást készített.

FABRíCIUS-KovÁcs Ferenc (Debrecen, Magyarország, 1919.9.8. - Budapest, 1977. 12.3.)
magyar nyelvész, tanár, fordító. Tevékenysége kiterjedt a magyar és finn nyelvre, az ál-
talános és alkalmazott nyelvészetre és a pszicholingvisztikára is.

Cs. FALUDIÁgota (Budapest, 1925. 5. 18. - 1963.) magyar nyelvész. Az obi-ugor nyelvek-
kel, elsősorban azok morfológiájával foglalkozott.

FANCSALYÉva (Sátoraljaújhely, Magyarország, 1954. Il. 26. -) magyar nyelvész. Kutatási
területe a szamojéd morfológia, az uráli és finnugor alapnyelv rekonstruálhatósága, a ma-
ri (cseremisz) nyelv.

FARKAS Gyula (Julius von Farkas) (Kismarton, ma Eisenstadt, Ausztria, 1894. 9. 27. -
Göttingen, Németország, 1958.7. 12.) magyar irodalomtörténész, nyelvész, hungaroló-
gus. Finnugristaként elsősorban a finnugor tudomány történet foglalkoztatta.

FAZEKASJenő (Bugyi, Magyarország, 1906. 3. 21. - Uppsala, Svédország, 1979. 6. 16.)
Helsinkibe, majd Uppsalába települt magyar nyelvész. Ezekben a városokban magyar
lektorként tevékenykedett, emellett manysi (vogul) és hanti (osztják) nyelvészeti problé-
mákkal, néprajzzal is foglalkozott.

FEHÉR Géza (Kunszentmiklós, Magyarország, 1890. 8. 4. - Budapest, 1955. 4. 10.) magyar
régész. Fő tudományos érdeklődési területe a bolgárok régészete és a magyar őstörténet.

FEHÉRVÁRIGyőzö (Budapest, 1946. 6. 17. -) szerkesztő, műfordító. Az észt irodalom alapos
ismerője és avatott műfordítója.

FELFÖLDILászló (Szeged, Magyarország, 1947. 8. 12. -) magyar néprajzkutató, a magyar
tánchagyomány gyűjtésével, elemzésével foglalkozik. Érdeklődik a nyelvrokon népek
mozgáskultúrája, archaikus, rituális és modern táncai iránt is.

FEOKTYISZTOV,Alekszandr Pavlovics (Sztaroje Zaberjozovo, ma Oroszország, 1928.8.27.
-) mordvin nyelvész, fordító, a mordvin nyelvtudomány egyik vezető személyisége. EI-
sősorban a mordvin nyelvtörténet, ill. a dialektológia kutatója.

FISCHER,Johann Eberhard (Esslingen, ma Németország, 1697. 1. 10. - Szentpétervár, 1771.
9. 13.) német származású orosz nyelvész. Kutatásaival az oroszföldi nemzetiségek törté-
netét, néprajzát és nyelvét vizsgálta. A modern finnugor nyelvhasonlítás egyik előfutárá-
nak tekinthető.
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FODORIstván (Zenta, Jugoszlávia, 1943.9.9. -) magyar régész, muzeológus. Tudomány te-
rülete a magyar és finnugor őstörténet, honfoglalás kori és középkori régészet.

FOGEL, Martin (Hamburg, Németország, 1634.4. 17. - Hamburg, 1675. 10.21.) német or-
vos, nyelvész. A magyar és finn nyelvi megfelelések kutatásával foglalkozott, a nemzet-
közi és anémet finnugrisztika jelentős előfutára volt.

FOKOS(-FUCHS) Dávid (Raphael) (Bisenz, ma Csehország, 1884. 12. 10. - Budapest, 1977.
7. II.) magyar nyelvész. Elsősorban a komi (zürjén) és udmurt (votják) nyelv elismert
specialistája, a permi nyelvek grammatikai struktúrájának kutatója volt.

FORTUNATOY,Filipp Fjodorovics (Vologda, Oroszország, 1848. 1. 14. - Kosaima, ma Karél
Köztársaság [Oroszország], 1914. 10. 3.) orosz nyelvész. Munkásságában jelentős helyet
foglalt el a szláv és a balti nyelvek kapcsolatainak, összehasonlító szintaxisának vizsgá-
lata.

FROMM,Hans (Berlin, 1919.5.26. -) német nyelvész, germanista. A finn nyelv és irodalom
terén is jelentős kutató.

FUTAKYIstván (Nyírcsaholy, Magyarország, 1926.5. 12. -) Németországba települt magyar
nyelvész, a göttingeni Finnugor Szeminárium professzoraként hanti (osztják) nyelvi
problémákkal, továbbá tudomány- és kapcsolattörténeti kérdésekkel foglalkozik.

GÁLDI(eredeti nevén GÖBL) László (Miskolc, Magyarország, 1910.5.23. - Budapest, 1974.
2. 5.) magyar nyelvész, elsősorban romanista. Finnugor verstani megnyilatkozásai a
szakma alapműveinek tarthatók.

GALKIN, {van Sztyepanovics (Rosnya, ma Oroszország, 1930. 9. 16. -) mari (cseremisz)
nyelvész. Fö szakterülete anyanyelvének történeti és leíró szempontú vizsgálata.

GAUTHIOT,Robert (Párizs, 1876.6. 13. - Párizs, 1916. 10 II.) francia nyelvész, a francia-
országi finnugrisztika egyik első képviselője.

GENETZ, Arvid Oskar Gustav (felvett nevén JANNES,Arvi) (Impilahti, Finnország, 1848. 7.
1. - Helsinki, 1915.5.3.) finn nyelvész, költő. Alapp, hanti (osztják), manysi (vogul),
komi (zürjén), mari (cseremisz) és mordvin nyelvjárások kutatásával, szöveg- és szójegy-
zékek, nyelvtanok összeállításával foglalkozott. Nyelvhasználata hozzájárult anyanyelve
irodalmi normáinak megszilárdításához.

GEORGI, Johann Gottlieb (Wachholzhagen, Németország, 1729. 12. 31. - Szentpétervár,
1802. 10. 27.) német származású nyelvész, néprajzkutató, kémikus. Gyűjtöútjairól készí-
tett néprajzi és folklorisztikai feljegyzései nagy fontosságúak.

GERD, Kuzebaj (eredeti nevén CSAJNYIKOY,Kuzma Pavlovics) (Pokcsivuko, Oroszország,
1898. 1. 2. - Szoloveckij sziget, ma Oroszország, 1937. ll. 2.) udmurt (votják) költő,
folklorista, szerkesztő. A modem udmurt filológia megteremtője, egyúttal az udmurt
szépirodalom világirodalmi rangú alkotója.
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GHENO, Danilo (Romano d' Ezzelino, Vicenza, Olaszország, 1944. 5. 8. -) olasz nyelvész.
Kutatási területe a volgai nyelvek morfológiája, a finn és a magyar nyelv szókincse, a
múlt olasz finnugristái.

GLEZGYENYEV,Pavel Petrovics (Tambagusz, Oroszország, 1867.4.22. - Vjatka, ma Orosz-
ország, 1923.) mari (cseremisz) tanár, szerkesztő, fordító. A nemzetiségi írásbeliségek
megteremtésének kérdéseivel foglalkozott, részt vett az első mari nyelvű újságok kiadá-
sában.

GMELlN, Johann Georg (Tübingen, Németország, 1748. 8. 8. - Göttingen, Németország,
1804. II. 1.) német tanár, utazó, útleíró. Szibériai útjai során értékes finnugor, elsősorban
manysi (vogul) vonatkozású néprajzi és folklorisztikai megfigyeléseket tett.

GOMBÁR Endre (Balassagyarmat, Magyarország, 1938. 5.12. -) magyar irodalomtörténész,
műfordító, író. A finn irodalom kiemelkedő fordítója, kiváló, felkészült ismerője.

GOMBOCZ Zoltán (Sopron, Magyarország, 1877. 6. 18. - Budapest, 1935. 5. 1.) magyar
nyelvész. Széleskörű munkásságában fontos helyet kapott a finnugor hangtan, a finnugor
nyelvek története, hangtörténete, a Kalevala nyelvi elemzése, az ural-altaji öszehasonlító
nyelvészet.

GORGYEJEV,Fjodor Ivanovics (Irmucsas, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1929. 3. 28. -
) mari (cseremisz) nyelvész. Kutatási területe a mari etimológia, lexika és morfológia, a
mari nyelv szókészletének fejlődéstörténete.

GRi\GGER Róbert (Aranyosmarót, ma Zlaté Moravce, Szlovákia, 1887. Il. 7. - Berlin, 1926.
II. 10.) Németországba települt magyar irodalomtörténész, hungarológus. Sokat tett a
magyar tudomány külföldi - elsősorban német nyelvterületen történő - elismertetéséért.

GRUZOV, Leonyid Petrovics (Berezkino, Oroszország, 1931. 12. 7. - 1996. 5. 14.) mari
(cseremisz) nyelvész. Kutatási területe a mari gramrnatika, finnugor és mari fonológia.

GUi\GNINI, Alessandro (Verona, Olaszország, 1538. - Krakkó, Lengyelország, 1614.) olasz
történész, utazó. A hitvilág és a népszokások kérdésköre foglalkoztatta, ezekkel kapcso-
latos megállapításai figyelemreméltó előzményei a mai kutatásoknak.

GUL..IAJEV,Jevgenyij Szemjonovics (Gyerevjanszk, ma Komi Köztársaság [Oroszország],
1928. 3.4. - Sziktivkar, 1977.4.4.) komi (zürjén) nyelvész. Főként a nyelvtörténet kér-
dései foglalkoztatták, a permi nyelvek egyik legismertebb etimológusa volt.

GULYAJános (Budapest, 1933. 2. 1. -) Németországban élő magyar nyelvész. Kutatásainak
középpontjában az obi-ugor nyelvek állnak, különösen a hanti (osztják) mondattan, ős-
történet, tudomány történet. Ezek mellett tudornányszervezői, szerkesztői, fordítói tevé-
kenysége is jelentős.
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GUNDA Béla (Ternesfüves, ma Fibis, Románia, 1911. 12. 2. - Debrecen, Magyarország,
1994. 7. 30.) magyar néprajzkutató, történész. Fö kutatási területe az általános etnológia,
a magyarság és a különböző kelet-európai népek anyagi kultúrája, a zsákmányoló gaz-
dálkodás problémái. Tudományos tevékenységében kiemelten támaszkodott a finn nép-
rajztudomány módszereire, eredményeire.

GYARMATHISámuel (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1751. 7. 15. - Kolozsvár, 1830.
3.4.) magyar nyelvész, orvos. Elsősorban a nyelvrokonság kérdésköre foglalkoztatta, sok
máig helytálló finnugor etimológiát ő vetett fel elsőként. A finnugor összehasonlító
nyelvtudomány úttörő jelentőségű alakja.

GYÖRFFYGyörgy (Szucság, ma Suceagu, Románia, 1917.8.26. -) magyar történész. A ma-
gyar őstörténet, a honfoglalás és az Árpád-kor kutatója. Fő munkaterülete az etnogenezis,
a történeti földrajz és forráskritika.

GYÖRKE (eredeti nevén GEORGOVITS)József (Celldömölk, Magyarország, 1906. 12.21. -
Budapest, 1946. 9. ll.) magyar nyelvész. Kezdetben a manysi (vogul), később főként a
szamojéd nyelvek kutatásával foglalkozott.

HAARMANN,Harald (Braunschweig, Németország, 1946. 4. 16. -) német nyelvész. Az álta-
lános nyelvészet (nyelvszociológia, nyelvtipológia) mellett munkásságában helyet kapnak
a finnugor tárgyú, főként nyelvszociológiai munkák.

HAJDÚ Péter (Budapest, 1923. 12.27. -) magyar nyelvész. Az uralisztika általános kérdései-
vei, a komparatisztika, a rekonstrukció metodológiai problémáival, a szamojéd nyelvek
vizsgálatával foglalkozik. Korunk kiemelkedő nyelvésze.

HAKULlNEN,Lauri (Turku, Finnország, 1899. 10. 6. - Helsinki, 1985. 3. 2.) finn nyelvtörté-
nész, nyelvrnűvelő, nyelvújító. A finnségi nyelvek etimológiai kutatásában szemantikai-
strukturalista irányzatot képviselt.

HALÁSZ(eredeti nevén FISCHER)Ignác (Tés, Magyarország, 1855. 5.26. - Budapest, 1901.
4. 9.) magyar nyelvész, irodalomtörténész. A magyar szamojedológia egyik megalapo-
zója, lappológus, az első uráli hangtörténet megalkotója.

HALlKOV, Alfred Haszanovics (Kurmanajevo, ma Tatársztán [Oroszország] 1929. 5. 30. -
Kazany, 1994. 7. 24.) tatár régész, az uráli régészet és őstörténetkutatás egyik legkiemel-
kedőbb képviselője volt. Különböző kultúrák és népek lelőhelyeit tárta fel az őskőkortói
a középkorig. Elsőként tárta fel a volgai bolgárok emlékeit. Ezen ásatásai régészeti bizo-
nyítékokkal szolgáltak a volgai bolgárok és az ősmagyarok kapcsolatára. Több finnugor
őstörténeti összefoglaló mű szerzője.

HALLAP,Valmen (Tali inn, 1928. 12. 28. - Tallinn, 1987. 12. 13.) észt nyelvész. Finnugor
nyelvekkel, főként a mordvinnal és az észttel, később a vóttal foglalkozott, érdekelték a
szófajok körülhatárolásának problémái. Irányította a Bibliographia Uralica sorozat szer-
kesztését.
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HALOGALANDI,Ottar (Kr. u. 9. sz.) utazó, Nagy Alfréd angol király észak-norvégiai hűbérese
volt. Útjai során fölfedezte a "keleti finnek és a lappok nyelvrokonságát". "A finnugor
nyelvhasonlítás atyja."

HANNUS, Merja (Haukipudas, Finnország, 1955.4.7. -) finn kereskedelmi és ügyviteli ok-
tató, a Finn-Orosz Társaság főtitkára 1989-től, a Finnugor Világkongresszus Konzultatív
Bizottságának alelnöke a bizottság megalakulása óta, Finnország koordinátora.

HARMATTAJános (Hódmezővásárhely, Magyarország, 1917. 10.2. -) magyar nyelvész, tör-
ténész. A finnugor népek életének rekonstruálása szempontjából fontosak az indoeurópai
ősnépek vándorlásával kapcsolatos elképzelései. Foglalkozott a finnugor őshaza egyes
kérdéseivel, a magyarság sztyeppi tartózkodásának problémáival is.

HARMS, Robert Thomas (Peoria, USA, 1932. 4. 12. -) amerikai nyelvész. Főként fonológiá-
val, történeti és uráli nyelvészettel foglalkozik.

HARUZIN,Nyikolaj Nyikolajevics (Moszkva, 1865. 3. 25. - Moszkva, 1900. 4. 7.) orosz
néprajzkutató. A Kola-félszigeten tartózkodva gazdag anyagot gyűjtött az ott élő lappok
történetéröl, szokásairól, életviteléről. Foglalkozott a manysik és hantik (a vogulok és
osztjákok) néprajzával is.

HARVA(eredeti nevén HOLMBERG), Uno Nils Oskar (Ypaja, Finnország, 1882. 8. 31. -
Turku, Finnország, 1949. 8. 13.) finnországi svéd valláskutató, etnológus, szociológus,
folklorista, fölszentelt pap. A finnugor népek ősvallásának egyik legjelentősebb kutatója
volt. Szociológiával is foglalkozott, a finn és karjalai folklórról is írt tanulmányokat.

HASSELBLATT,Cornelius (Hildesheim, Németország, 1960. 8. 17. -) Finnországban élő né-
met irodalomtörténész, nyelvész. Az észt (főleg a modern, ernigráns) irodalom avatott
ismerője, az Estonia c. folyóirat alapító szerkesztője.

HAUSENBERG,Anu-Reet (Vöru megye, Észtország, 1941. 3. 9. -) észt nyelvész. Fő kutatási
területe a komi (zürjén) nyelv, valamint a balti finn és permi nyelvek kapcsolatai. Ura-
lisztikai témájú bibliográfiákat is szerkeszt.

HAKKINEN,Kaisa (Kouvola Finnország, 1950. II. 17. -) finn nyelvész. A finn szókincs finn-
ugor elemeivel, hangtörténeti és fonológiai vizsgálatával foglalkozik, továbbá vizsgálja a
finnugor etimológiai kutatások elméleti-módszertani alapjait is.

HAMALAlNEN,Eila Marjatta (Suodenniemi, Finország, 1940.5.6. -) finn nyelvész, nyelv-
tanár. Kutatási szakterülete a finn mint idegen nyelv. Külföldiek számára készített tan-
könyvei és jegyzetei világszerte nélkülözhetetlen segédanyagai a finn oktatásnak.

HEINAPUU,Andres (Tali inn, 1954.3. 16. -) észt bölcsész, a Finnugor Népek Tájékoztatási
Központjának vezetője 1994 óta. A Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizottságá-
nak alelnöke és Észtország koordinátora 1993-1999 között.

HELlMSKI, Eugen (korábban HELlMSZKIJ,Jevgenyij Arnoldovics; Odessza, ma Ukrajna,
1950. 3. 15. -) Németországba települt orosz nyelvész, a paleoszibériai nyelvek kiváló
kutatója.
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HELL Miksa (Selmecbánya, ma Banská Stiavnica, Szlovákia, 1720. 5. 15. - Bécs, 1792. 4.
14.) magyar csillagász, jezsuita pap. Szerzetestársával, Sajnovics Jánossal együtt fontos
adatokat gyüjtött a magyar-Iapp nyelvrokonságra, a lappok életére, szokásaira, műveltsé-
gi állapotára vonatkozóan. Erősen érdekelték a nyelvrokonság kérdései.

HERBERSTEIN,Sigismund (Wippach, Ausztria, 1486. 8. 23. - Bécs, 1566. 3. 28.) osztrák
diplomata utazó. A komplex finnugor kutatások egyik előfutára. Főként az obi-ugorok
hitvilágát, szokásait tanulmányozta.

HERDER,Johann Gottfried (Mohrungen, Németország, 1744. 8.25. - Weimar, Németország,
1803. 12. 18.) német költő, esztéta, folklorista. Világhírű dalgyűjteményében finnugor
szövegeket is szerepeltetett. Az ö lapp és észt szemelvényei révén lépett ki a finnugor né-
pek költészete először a világ elé.

HERMANOttó (Breznóbánya, ma Brezno, Szlovákia, 1835.6.26. - Budapest, 1914. 12.27.)
magyar természettudós, néprajzkutató, politikus, a magyar tárgyi néprajzi kutatások első
jelentős alakja. Őstörténeti vonatkozásokban gazdag témát dolgozott föl a magyar halá-
szatról szóló művében, munkáihoz figyelemmel kísérte a finnugor etnográfiai irodalmat.

HERVASy PANDURO,Lorenzo (Horcajo de Santiago, Spanyolország, 1735. 5. 10. - Róma,
1809.8.24.) spanyol szerzetes, nyelvész. Szótári anyag alapján ő is megállapította a ma-
gyar nyelv finnugor mivoltát. Munkái a nyugat-európai finnugrisztika kézikönyveinek
szám ítottak.

HINT, Mati (Tartu, Észtország, 1937. 8.28. -) észt nyelvész, publicista, politikus. Tanulmá-
nyai jelentek meg az észt nyelv fonológiájának és morfológiájának kérdéseiről, áttekin-
tést adott a nyelvnek mint rendszernek lényegéről és működéséről. Kétnyelvűség-ellenes
publicisztikája is ismertté tette a nevét.

HODIREVA,Marina Germanovna (Alnaszi, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország], 1963. 2.
2. -) udmurt (votják) folklorista. Kutatási területe az északi udmurt népi énekhagyomány
és folklór.

HOLMBERG1.HARVA

HONTI László (Lengyeltóti, Magyarország, 1943.8.27. -) jelenleg Olaszországban élő ma-
gyar nyelvész. Elsősorban az obi-ugor nyelvek problematikája foglalkoztatja, mely terü-
letnek - és számos más uráli nyelvészeti kérdéskörnek is - elismert szaktekintélye.

HOPPÁLMihály (Kassa, ma Kosice, Szlovákia, 1942. 10. 31.-) magyar néprajztudós, folklo-
rista, a népi hiedelemvilág és uráli összehasonlító mitológia elismert kutatója, a finnugor
hitvilág, a sámánizmus és az etnoszemiotika közismert szaktekintélye.

HORGER Antal (Lugos, ma Lugoj, Románia, 1872.5. 18. - Budapest, 1946.4. 14.) magyar
nyelvész. Tudományos munkásságának főbb területei a magyar hangtörténet, az etimoló-
gia és a székely nyelvjárás vizsgálata voltak.
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HRISZTOLJUBOVA,Ljudmilla Sztyepanovna (1939. 3. 26. -) udmurt (votják) néprajzkutató.
Fő kutatási területe az udmurt családi ünnepek, az udmurt néprajzi tudománytörténet és
bibliográfia.

HUGYJAKOV,Mihail Georgijevics (Malmizs, Oroszország, 1894.9. 15. - mai Oroszország
területén, 1937.) orosz régész, néprajzkutató, a volgai és permi finnugor népek néprajzá-
nak és történelmének tudósa.

HUNFALVY(eredeti nevén HUNSDORFER)Pál (Nagyszalók, ma Vel'ky Slavkov, Szlovákia,
1810.3.12.- Budapest, 1891. 11. 30.) magyar nyelvész, néprajzkutató, történetíró. Mun-
kásságával ő kezdte megszervezni és kiépíteni a komplex szemléletű magyar uralisztika
bázisát és szervezeti kereteit. Anyelvrokon, elsősorban a manysi (vogul) és hanti (oszt-
ják) irodalom népszerűsítője, az etnolingvisztika magyar előfutára és az észt irodalom el-
ső külföldi felfedezőinek egyike volt.

HUPEL, August Wilhelm (Buttelstedt, Németország, 1737. 2. 25. - Paide, ma Észtország,
1819. 1. 18.) balti német publicista, néprajztudós, nyelvész. Földrajztudományi munkás-
ságán kívül nyelvészként észt nyelvtant és szótárt írt.

HURT, Jakob (Vana-Koila, ma Észtország, 1839.7.22. - Szentpétervár, 1907. 1. 13.) észt
teológus, folklorista, nyelvész, politikus. Nyelvészként az új észt helyesírás meghonosítá-
sán és a nyelv fejlesztésén fáradozott, az észt nemzeti mozgalom egyik polgári demokrata
szószólója volt.

HUSZTIAndrás (Huszt, ma Ukrajna, 1700 k. - Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1755.)
erdélyi magyar jogtanár, jogi és történeti Író. Történeti munkássága során állást foglalt a
magyarságnak az ural-altaji népekkel (manysi [vogul], hanti [osztják], mordvin, finn)
fennálló rokonsága mellett.

IGUSEV,Jevgenyij Alekszandrovics (Pozsna, ma Komi Köztársaság [Oroszország], 1939. 3.
ll. -) komi (zürjén) nyelvész. Tudományos érdeklődésének középpontjában a komi
nyelvnek a finnugor ill. más nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel való kapcsolata áll, de
foglalkozott a komi fonetika, morfológia, szintaktika kérdésköréveI is.

IHRE, Johannes (Lund, Svédország, 1707. 3. 3. - Uppsala, Svédország, 1780. 9. 26.) svéd
nyelvész. Kutatásaink középpontjában a lapp nyelv állt.

IKOLA, Osmo (Joensuu, Finnország, 1918. 2. 26. -) finn nyelvész, filológus. Munkássága
kiterjedt a finn nyelv kutatásának minden területére, továbbá a balti finn nyelvekre, első-
sorban az észtre. Legjelentősebbek a szintaxis kérdéskörét érintő munkái.

ILMINSZKIJ,Nyikolaj Ivanovics (Penza, Oroszország, 1822.4.23. - Kazany, 1891. 12.27.)
orosz származású nyelvész, tanár, az llminszkij-féle pedagógiai iskola megteremtője, a
Kazany környékén élő finnugor és török népek értelmiségének képzésében volt kiemel-
kedő szerepe.

IMAJKINA,Marija Dmitrijevna (Icsalki, ma Mordvin Köztársaság [Oroszország], 1936. -)
mordvin nyelvész. Kutatási területe a mordvin szószerkezetek, a mordvin és orosz nyelv
összehasonlító grammatikája.
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IpOLYIArnold (Ipolykeszi, ma Kosihy nad Ipl'om, Szlovákia, 1823. 10. 18. - Nagyvárad, ma
Oradea, Románia, 1886. 12. 2.) magyar néprajzkutató, történész, régész, katolikus pap.
Fő kutatási területe a magyar mitológia. Nála jelent meg először programszerűen a rokon
népek hitvilágára, folklórjára vonatkozó adatok felhasználásának igénye.

ISZANBAJEV,Nyikolaj Iszanbajevics (Nyizsnyij Kacsmas, ma Baskortosztán [Oroszország],
1929.2.27. -) mari (cseremisz) nyelvész. Fő kutatási területe a mari nyelv fonetikája, le-
xikája. Dialektológiai kérdésekkel is foglalkozott.

ITKONEN,Erkki Esaias (Inari, Finnország, 1913.4.26. - Helsinki, 1992. 5. 28.) finn nyel-
vész. Munkássága igen sokoldalú tudósként állítja elénk: behatóan foglalkozott lappoló-
giával, finnugor nyelvtörténettel (hangtörténet, alak- és mondattan), etimológiai kutatá-
sokkaI, finnugor és finn őstörténettel.

IVANOV,lvan Grigorjevics (Csodrajal, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1935.5. 15. -)
mari (cseremisz) nyelvész. Kutatási témája a mari nyelvjárások, a szókincs és a mari iro-
dalmi nyelv története.

JAANITS,Lembit (Tartu, Észtország, 1922. 1. 22. -) észt történész, régész. Főleg a kőkorsza-
ki kultúrákkal foglalkozik.

JAKABLászló (Kemecse, Magyarország, 1930.8. 18. -) magyar nyelvész. A finnugrisztikán
belül a finn nyelvvel foglalkozik. A magyar-finn közép szótár egyik szerzője.

JALAVA,Antti (eredeti nevén ALMBERG),Anton Fredrik (Masku, Finnország, 1846.7. 18. -
Helsinki, 1909.7. 3.) finn újságíró, népművelő. Úti leveleiben, könyveiben népszerűsí-
tette a magyar népet, kultúrát, számos magyar témájú cikket publikált, magyar műveket
fordított.

JANHUNEN,Juha Antero (Po ri, Finnország, 1952.2. 12. -) finn nyelvész. Kutatásainak kö-
zéppontjában a szamojéd nyelv áll, különös tekintettel a hangtörténetre és a nyelvek ta-
golódására, általában az urálisztika kérdéseire.

JANALOV,Vaszilij Georgijevics (Orsai kerület, ma Mari Köztársaság [Oroszország] 1952. 3.
24. -) mari származású pedagógus, újságíró. A Mari Köztársaság elnökének sajtótitkára,
a nemzeti könyvtár igazgatója, majd a Mari Köztársaság kulturális és nemzetiségügyi mi-
niszterének helyettese. A Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizottságának tagja,
koordinátor. A Finnugor Híradó (Finnougorszkij Vesztnyik) főszerkesztője.

JANKó János (Pest, 1868.3.13. - Borszék, ma Borsec, Románia, 1902.7.28.) magyar nép-
rajzkutató. A harmadik Zichy-expedíció tagjaként néprajzi és antropológiai gyűjtést vég-
zett a hantik (osztjákok) földjén. Történeti szempontú néprajzi vizsgálataival ő rakta le a
magyar és összehasonlító finnugor tárgyi néprajz alapjait.

JANURIKTamás (Szarvas, Magyarország, 1938. 8. 20. -) magyar nyelvész. Fő kutatási terü-
lete a szamojedisztika, ezen belül egyes szölkup szófajok morfológiai típusainak áttekin-
tése, a szölkup igeképzők funkciórendszere.
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JASIN, Danyiil Alekszandrovics (Vuzs Kakszja, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország],
1929. 12.24. - Izsevszk, 1988.) udmurt (votják) folklorista, költő, a permi népek folk-
lórkutatója. Az irodalomtörténet lírikusként és műfordítóként is számontartja.

A(damik Tamásné). JÁszó Anna (Budapest, 1942.7. 14. -) magyar nyelvész, tanár. Kutatási
területe a finnugrisztikán belül a hanti (osztják) nyelv, kiemelten az igenevek.

JÁVORI Jenő (Középbogárd, Magyarország, 1931. 3. 30. -) magyar bibliográfus, recenzens,
könyvtáros. Elkészítette az uráli népek irodalmának két kötetes bibliográfiáját, mely hé-
zagpótló jelentőségű az uralisztika tanulmányozásában és oktatásában.

JANNES, 1. GENETZ

JERMAKOV, Foma Kuzmics (Bolsoje Golkovo, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország], 1927.
4. 30. -) udmurt (votják) irodalomtörténész, kritikus. Irodalomtörténeti, irodalom-
elméleti, kapcsolattörténeti. folklorisztikai cikkei jelentősek.

JERNEY János (Dorozsma, Magyarország, 1800. 5. 12. - Pest, 1855. 12. 24.) magyar őstörté-
nész, nyelvész, utazó. Elsősorban az őshazára és a rokon népekre vonatkozó kérdések ér-
dekelték. A magyar őshaza felkutatására expedíciót szervezett.

JEVSZEVJEV, Makar Jevszevjevics (Cjarmun, Oroszország, 1864. 1. 18. - Kazany, 1931. 5.
10.) erza-mordvin folklorista, nyelvész. Elsősorban a mordvinok nyelvének, történelmé-
nek, népköltészetének kutatója, ezen témákban gyűjteményes kötetek szerkesztője, az el-
ső mordvin tudós- és írónemzedék mestere volt.

JOKI, Aulis J(ohannes). (Viipuri, Finnország, 1913.6.2. - Helsinki, 1989.2.8.) finn nyel-
vész. Otthonos volt az uralisztikában, altajisztikában, indoeuropeisztikában. Munkássá-
gának középpontjában a szamojedisztika állt. Etimológusként is kiemelkedőt alkotott a
finn etimológiai szótár szerkesztésével,

JÖGEVER, Jaan (Maasi, ma Észtország, 1860. 6. 27. - Tartu, ma Észtország, 1914. ll. 6.)
észt irodalomtudós, néprajzkutató, nyelvész. Nyelvészként a nyelvjárások érdekelték, el-
sősorban a hangtan. Részt vett a tudományos és irodalmi közéletben, foglalkozott az észt
népköltészet gyűjtésével és kiadásával.

JUHÁSZ Jenő (Gálszécs, ma Seöovce, Szlovákia, 1883. 3. 15. - Budapest, 1960.) magyar
nyelvész, bibliográfus. Érdeklődött a finnugor népek és nyelvek iránt, mordvin nyelvi
anyagot gyűjtött, és e témában publikációi is jelentek meg.

JULIANUS barát (13. sz. első fele) magyar domonkosrendi szerzetes, utazó. A magyar őshaza-
kutatás legendás alakja. Kétszer is felkereste az "őshazában" maradt "magyarokat". Az
elsők egyikeként tudósította a világot, a tudományt a rnordvinokról,

KÁLLAY Ferenc (Debrecen, Magyarország, 1790. 12.2. - Buda, 1861. 1. 1.) magyar jogász,
őstörténész, nyelv- és valláskutató. Ö írta az első magyar nyelvű összefoglalást a rokon
népekről és a finnugor nyelvészet korabeli eredményeiről. Az elsők egyikeként vetette
egybe a pogány magyarok hitvilágát az uráli népek vallásának képzeteivel.
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KÁLMÁN Béla (Lakompak, ma Lackenbach, Ausztria, 1913. 2. 28. - Debrecen, Magyar-
ország, 1997. 8. 22.) magyar nyelvész, A manysi (vogul) nyelv világszerte elismert spe-
cialistája, a manysi népköltészet és az észt szépirodalom jeles fordítója volt.

KÁLMÁNYLajos (Szeged, Magyarország, 1852.5.3. - Szeged, 1912. 12.5.) magyar nép-
rajzkutató, népköltési anyagok gyűjtője, római katolikus pap. Különösen érdekelte a ma-
gyar néphit és ősvallás. Munkáiban felhasználta a finn ugor nyelvek összehasonlító vizs-
gálatának és a finn néprajztudománynak az eredményeit is.

KALMÁRGyörgy (Tapolcafö, Magyarország, 1726 előtt - ismeretlen hely, 1782. 9. 4. után)
magyar nyelvész. A keleti nyelveket tanulmányozva a magyart elsősorban a héber és a tö-
rök-tatar nyelvekkel rokonította.

KANORAKabos (Jakab) (Felsöbánya, ma Baia Sprie, Románia, 1843.4.29. - Eger, Magyar-
ország, 1905. 6. 1.) magyar néprajzkutató, történész, katolikus pap. Fö művében, a ma-
gyar mitológiakutatás romantikus korszakának egyik utolsó opuszában megkísérelte a
magyar hitvilág bemutatását.

KANGASMAA-MINN,Eeva (Lempaala, Finnország, 1919. 4. 14. -) finn nyelvész. Fő kutatási
területe a mari (cseremisz) nyelv, a finnugor mondattan, a finn hangtörténet. Irodalom-
kritikusi és fordítói tevékenysége is jelentős.

KANGRO, Bernard (Bernhard) (Vana-Antsla, ma Észtország, 1910. Il. 18. - 1994.) Svéd-
országban élt észt költő, író, irodalomtörténész. Kutatásai az észt kultúrtörténetre és iro-
dalomtörténetre is kiterjedtek.

KANNISTO,Artturi Juha (Kylmakoski, Finnország, 1874,5. 12. - Helsinki, 1943.3.10.) finn
nyelvész. Kutatási területe a manysi (vogul) nyelv, főleg a hangtan, a manysi és hanti
(osztják) népzene, tudomány történet és a finn nyelvművelés volt.

KARA Ferenc (Esztergom, Magyarország, 1886. 8. 29. - Budapest, 1920. 3. 13.) magyar
nyelvész, tanár. Finnugor összehasonlító nyelvtudománnyal foglalkozott, különösképpen
az északi osztják (han ti) nyelvjárásokat tanulmányozta.

KARELSON,Rudolf (Parumaa, Észtország, 1929. 8. 6. -) észt lexikográfus, nyelvész. A balti
finn nyelvekkel, főleg lexikológiával és lexikográfiával, valamint az észt nyelvvel
(értelmező szótár) foglalkozik.

KARHU, Eino Henrikovics (Finno-Viszockoje, ma Oroszország, 1923. 11. 27. -) karjalai
irodalomtörténész. A finn folklórral és szép irodalommal foglalkozik, továbbá a finn
nyelven keletkezett karjalai irodalomnak is avatott szakembere.

KAR.lALAINEN,Kustaa Fredrik (Kajaani, Finnország, 1871. 8. 21. - Loviisa, Finnország,
1919. 9. 5.) finn nyelvész. Karjalai és hanti (osztják) szótári anyag gyűjtésével, hanti
hangtörténettel, rokonságnevekkel és az obi-ugor népek vallásával foglalkozott.

KARLSSON, Fred (Turku, Finnország" 1946. 2. 17. -) finnországi svéd nyelvész. Általános
nyelvészettel (taxonomika, fonológia, morfofonológia, morfológia), kézikönyvek írásával
(mondattan), újabban számítógépes nyelvészettel foglalkozik.
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KARMAZIN,Gurij Gavrilovics (Isimovo, Oroszország, 18823. 15. - Joskar-Ola, 1938.) mari
(cseremisz) tanár, nyelvész, műfordító. A mari nyelv kialakulását és fej lődését kutatta, a
mari nyelv latin betűs írásmódjáért indított mozgalom élharcosa volt. A mari kutatók kö-
zül az elsők között foglalkozott finnugor összehasonlító nyelvészettel.

KASK, Arnold (Parnu, ma Észtország, 1902. 8. 10. - Tartu, Észtország, 1994. 7. 30.) észt
nyelvész, tanár. Kutatási területe az észt irodalmi nyelv története, az észt nyelvjárások és
a mai észt nyelv problémái voltak. Részt vett szótárak, nyelvtanok írásában és összeállí-
tásában.

KATONALajos (Vác, Magyarország, 1862.6.4. - Budapest, 1910.8.3.) magyar folklorista,
irodalomtörténész, tanár. Fő témája a magyar nép mesék összehasonlító vizsgálata volt.
Mesetípus-rendszerezésre vonatkozó kutatásai közben felfigyelt a finn népköltészetre is.

KATZ, Hartmut (Stuttgart, Németország, 1943.7.9. - München, Németország, 1996.9.26.)
német nyelvész. A szamojéd nyelvek kutatója volt, kiemelten foglalkozott a szölkup
nyelvvel. Kutatta a komi vokalizmus történetét, és foglalkozott generatív fonológiával is.

KAUKONEN,Vainö (Kuopio, Finnország, 1911. 3. 18. -) finn folklorista, irodalomtörténész.
Gyűjtőútjain Karjalában járt, és több ezer sornyi népköltészeti anyagot gyűjtött. Munkái-
val, a Kalevaláról vallott nézeteivel teljesen új irányba vitte a népköltészeti kutatásokat.
Sokat tett a magyar-finn kulturális kapcsolatok fejlesztéséért is.

KAZANCEV,Dmitrij Jegorovics (Musztajevo, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1932. 2.
20. -) mari (cseremisz) nyelvész. A mari nyelvjárások fonetikai adottságait kutatja, to-
vábbá lexikológiával és etimológiával foglalkozik.

KAHRIK, Aime (Tartu, ma Észtország, 1942.7.7. -) észt nyelvész. A dél-vepsze nyelvjárá-
sokat, valamint ezeknek az irodalmi nyelvvel való kapcsolatát kutatja.

KECSKEMÉTIIstván (Budapest, 1937. 3. 6. - Helsinki, 1975. 5. 31.) Finnországba települt
magyar nyelvész, folklorista, bibliográfus, műfordító. Turkológiával, könyvészeti szak-
munkákkal foglakozott, finnugor nyelvészeti és néprajzi munkákat írt, magyar szépiro-
dalmat fordított.

KELMAKOV,Valentyin Kelmakovics (Sztaraja-Jumja, ma Tatársztán [Oroszország], 1942. 1.
14. -) udmurt (votják) nyelvész. Tudományos érdeklődésének homlokterében az udmurt
nyelv történeti és összehasonlító vizsgálata áll. Jelentős művekkel gyarapította mind a
permisztikát, mind az általános finn ugor nyelvtudományt.

KÉPES Géza (Mátészalka, Magyarország, 1909.2. 1. - Budapest, 1989. 8. 19.) magyar költő,
müfordító, filológus. Érdeklődött a finnugrisztika és a magyar ősköltészet iránt, vitákat
kibontakoztató tanulmányokat is írt ez utóbbi témában. Az egyetlen jelentős költőnk, aki-
nek életművében kiemelkedő helyet foglal el a finnugor népek irodalmának magas szintű
tolmácsolása.

KERESZTESLászló Pál (Kisvárda, Magyarország, 1941. ll. ll. -) magyar nyelvész, finnug-
rista. Az obi-ugor nyelvekkel, főként azonban a mordvin, finn és lapp nyelvvel foglalko-
zik. Érdekli a finn nyelv és a magyar mint idegen nyelv oktatása.
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KERT, Georgij Martinovics (Kamenka, Oroszország, 1923. 2. 1. -) a lapp nyelv kutatója, a
kolai lappok körében több gyűjtőúton járt, nyelvjárásukról szárnos jelentős müvet írt.

KERTÉSZManó (Orosztony, Magyarország, 1881. 10. 15. - Budapest, 1942.4.4.) magyar
nyelvész, tanár. Főleg finnugor mondattannal, nyelvjárási kérdésekkel, a magyar szókincs
történetének kutatásával foglalkozott.

KETTUNEN,Lauri (Joroinen, Finnország, 1885. II. 10. - úton Finnország és Svédország kö-
zött, 1963. 2. 26.) finn nyelvész. A balti finn nyelvek legismertebb, legsokoldalúbb finn
kutatóinak egyike, vendégtanárként az észtországi finnugrisztika fellendítője, becses
memoárkötetek szerzője volt.

KIISK, Mai (Bereczki Gábomé) (Koonga, Észtország, 1929. 2. 27. -) Budapesten élő észt
tanár, az észt nyelv oktatója a budapesti egyetemen. A magyarországi újabb kori észt fi-
lológia megalapozója, az észt nyelvet és kultúrát népszerűsítő számtalan kötet összeállí-
tója, szerkesztője.

KIRÁLYGyörgy (Oravicabánya, ma Oravita Montaná, Románia, 1887. 12. 1. - Budapest,
1922. 4. 25.) magyar irodalomtörténész, műfordító. A maga korában nagy vihart kiváltó,
finnugor vonatkozásokat is tartalmazó tanulmányait a magyar ősköltészetröl írta.

Sz(abó Dezsőné). KISPÁLMagdolna (Szatmárnémeti, ma Satu Mare, Románia, 1910.5.30.
- Hága, 1984.6. 15.) magyar nyelvész. Főleg finn és obi-ugor témákkal, továbbá a nap-
szakok, évszakok és világtájak finnugor elnevezéseivel foglalkozott. Érdeklődése kiter-
jedt a nyelv és folklór határterületeire, az ugor-török, magyar-török érintkezés problé-
makörére is.

KISS Antal Lajos (Debrecen, Magyarország, 1941. 3. 23. -) magyar nyelvész. Kutatási terü-
lete az udmurt (votják) nyelv alak- és mondattani kérdései, a magyar nyelv bizonyos
mondattani és stilisztikai problémái. Udmurt és finn szépirodalmat is fordít.

KISS Jenő (Mihályi, Magyarország, 1943. 2. 1. -) magyar nyelvész. Elsősorban a dialektoló-
gia, szótan, etimológia és a magyar mint idegen nyelv oktatásának kérdései foglalkoztat-
ják, de a finnugor nyelvek jövevényigéiről, a mari (cseremisz) térszínformanevekről is írt
tanulmányokat.

KLAPROTH,Heinrich Julius (Berlin, 1783. 10. 11. - Párizs, 1835. 8. 28.) német nyelvész.
Expedíciói és gyüjtései révén világhírű orientalista, aki kutatásaiban a finn ugor nyelveket
is érintette.

KLEJEROVA,Tatyjana Szemjonovna (HamvaI, ma Karél Köztársaság [Oroszország] 1949. 4.
20. -) karél származású pedagógus. "A karél kultúra érdemes munkatársa" cím kitünte-
tettje, Karélia koordinátora a Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizottságában.

KLEMM Imre Antal (Léka, ma Lockenhaus, Ausztria, 1883. 9. 1. - Pécs, Magyarország,
1963. 12. 23.) magyar nyelvész, tanár, bencés szerzetes. A magyar nyelvtörténet és a
finnugor nyelvészet szerteágazó kérdéseivel foglalkozott, mordvin tárgyú kutatásai mel-
lett nélkülözhetetlen tanulmányokat írt a magyar nyelv leíró és történeti kérdéseiről.
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KLIMA László (Budapest, 1957. 12. 26. -) magyar régész. A finnugor népek régészetévei és
történetével foglalkozik, ebben a tárgykörben jelennek meg átfogó tanulmányai.

KOCZOGHÁkos (Budapest, 1915. 12. 2. - Budapest, 1986. II. 29.) magyar irodalomtörté-
nész, művészettörténész, tanár. Elsősorban a finn építészetröl, szobrászatról, textilrnűvé-
szetről jelentetett meg tanulmányokat. Írásaiban foglalkozott a finn ember mindennapjai-
val is.

KODÁLYZoltán (Kecskemét, Magyarország, 1882. 12. 16. - Budapest, 1967. 3. 6.) magyar
zeneszerző, zenetudós. népzenekutató. Életművének csúcsát zeneszerzöi és zenepedagó-
giai tevékenysége jelenti, de jelentős zenefolklorisztikai munkássága is. Behatóan tanul-
mányozta a mari (cseremisz) és csu vas népzenét, megállapította egyes mari, csu vas és
magyar népdaltípusok szoros kapcsolatát, kórusműben dolgozott fel több kalevalai dal-
lamot.

KODOLÁNYIJános (Telki, Magyarország, 1899. 3. 13. - Budapest, 1969. 8. 10.) magyar
publicista, kritikus, a második Nyugat-nemzedék egyik kiemelkedő írója. Finnországi
utazásairól útirajzban és naplójában számolt be. Nagy hatással volt rá a finn természet,
ismerte és szerette a finn kultúrát, munkát, mentalitást.

KODOLÁNYIJános, ifj. (Budapest, 1922.9.23. -) magyar néprajzkutató. A finnugor népek
anyagi kultúrájával, leginkább az obi-ugorok néprajzával foglalkozik. Szakmája tudo-
mánytörténetét is kutatja.

KOKLA, Paul (Kard la, Észtország, 1929. 8. 17.-) észt nyelvész, szerkesztö. A mari
(cseremisz) nyelv mellett a finn és a mai észt nyelv kutatásával, valamint kontrasztív
nyelvészettel is foglalkozik.

KONT, Karl (Parnu, Észtország, 1923. 12. 15. -) észt nyelvész. A balti finn, a lapp és a vol-
gai nyelveket kutatja.

KORENCHYÉva (Budapest, 1943. 12.24. -Budapest, 1980.5.24.) magyar nyelvész. A ma-
gyarországi finnugor nyelvészek fiatal nemzedékének ígéretes tagja volt. Különösképpen
a jövevényszó-kutatásban, a penni és obi-ugor nyelvek vizsgálatában ért el jelentős
eredményeket.

KORHONEN,Mikko (Kuopio, Finnország, 1936. 10. 14. - Helsinki, 1991. 8. 19.) finn nyel-
vész. Kutatási területe a lapp és az udmurt (votják) nyelv, az összehasonlító uráli nyelv-
tudomány, anyelvtipológia és anyelvtudomány története, Szakmájának nemzetközi
szaktekintélye volt.

KOROMPAY(eredeti nevén KROMPECHER)Bertalan (Budapest, 1908. 6. 24. - Budapest,
1995. 10. 9.) magyar néprajzkutató, tanár. A komplex szemléletű finnugor kutatások
egyik eredeti gondolkodású képviselője. Kiemelten foglalkozott a vadászat összehason-
lító néprajzával.

K(eszi). kovxcs László (Polgár, Magyarország, 1908.3.3. -) magyar néprajzkutató, tanár.
Többek között az ősi finn mesterségek kialakulását, az ugorok lovas kultúráját kutatja.
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KOVEGY.lAJEVA,Jevgenyija Ivanovna (Kamejevo, ma Baskortosztán [Oroszország], 1918. 2.
6. -) mari (cseremisz) nyelvész. A mari nyelv fonetikájával, morfológiájával, hangsúlyvi-
szonyaival ill. a finnugor és török népek nyelvi hangsúlyainak összehasonlító vizsgálatá-
val foglalkozott kutatásaiban.

KOZMÁCS István (Salgótarján, Magyarország, 1954. 10. 9. -) magyar nyelvész, fordító, ta-
nár. Kutatási területe az udmurt (votják) nyelv és irodalom, továbbá verselés. Finn és
udmurt nyelvből fordít is.

KÖRÖSICSOMASándor (eredeti nevén CSOMASándor) (Kőrös, ma Chiurus, Románia, 1784.
4. 4.- Dardzsiling, India, 1842. 4. II.) magyar utazó, nyelvtudós, a tibeti filológia meg-
alapítója. A magyarság keleti rokonainak felkutatására veszi Tibet felé útját. Ottani kuta-
tásaival világhírnévre tett szert, elkészítve az első tibeti nyelvtant és a tibeti-angol szó-
tárt.

A(ndrássy Istvánné). KÖVES! Magdolna (Selmecbánya, ma Banská Stiavnica, Szlovákia,
1910.8.8. - Debrecen, Magyarország, 1992.7.3.) magyar nyelvész. Kutatási területe a
finnugor összehasonlító nyelvészet, a magyar nyelvtörténet, a permi nyelvek, valamint a
finn és az udmurt (votják) nyelv volt.

KROSS, Jaan (Tali inn, 1920. 2. 19. -) észt író, költő. Az észt líra vezető egyénisége, próza-
Íróként is kiemelkedően sikeres. Műfordítóként Az ember tragédiájának észt tolmácso-
lója.

KusíNYl Katalin (Budapest, 1955.5. 14. -) magyar nyelvész, tanár. Kutatási területe: uráli,
finn és balti finn nyelvészet, folklór. Fordítóként, magas szintű tolmácsolási feladatok el-
látójaként is tevékenykedik.

KULONEN(-KORHONEN),Ulla-Maíja (Helsinki, 1960. 8. 2. -) finn nyelvész. Kutatási területe
az obi-ugor nyelvek, a magyar nyelvtörténet, az uráli és a finn etimológia.

KURATOV,Ivan Alekszejevics (Kibra, ma Kuratovo, Komi Köztársaság [Oroszország], 1839.
7.19. - Vernij, Oroszország, 1875. Il. 17.) komi (zürjén) költő, filológus, fordító. A ko-
mi művelődés- és irodalomtörténet legkiemelkedőbb alakja, nyelvészeti, történeti, folklo-
risztikai munkák szerzője volt.

KUUSI, Matti (Helsinki, 1914. 3. 25. - 1998. 1. 16.) finn népköltészet-kutató, költő,
kultúrpolitikus. Elsősorban a Kalevala világát kutatta, de tanulmányozta a finn népi böl-
csesség és humor kérdéseit is.

KÜNNAP, Ago (Tallinn, 1941. 7. 23. -) észt nyelvész. Főként a szamojéd nyelvek történeti
morfológiájával foglalkozik.

KYLSTRA, Andries Dirk (Zwaagwesteinde, Hollandia, 1920. la. 8. -) holland germanista.
Jövevényszókutatások révén jut el a finnugrisztikához, elsősorban a finnhez, illetve a
balti finn nyelvekhez.
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LAANEST,Arvo (Tali inn, 1931. 3. 22. -) észt nyelvész. Kutatásai középpontjában a balti finn
nyelvek állnak. Foglalkozik nyelvföldrajzzal, szinkron és diakron fonológiával, morfoló-
giával.

LABÁDIGizella (Bertényi Szabolcsné) (Hódmezővásárhely, Magyarország, 1944. 1. 16. -)
Finnországba települt magyar nyelvész, irodalomkutató. Elsősorban szamojedológiával
és a finn folklór és irodalom kérdéseivel foglalkozik.

Lach, Robert (Bécs, 1874. 1. 29. - Salzburg, Ausztria, 1958. ll. Il.) osztrák zenetudós.
Összehasonlító zenetudománnyal foglalkozott, s ennek keretében végzett dallamkutatást
számos finnugor nép körében.

LAJTINEN,Kai (Leo Kaarlo) (Suonenjoki, Finnország, 1924. 9. 27. -) finn irodalomtudós,
kritikus, szerkesztő. Esszéi általános irodalomtudománnyal, finn irodalommal, irodalom-
történettel foglalkoznak, A magyar nyelven megjelent finn irodalomtörténet szerzője.

LAKÓ György (Jánoshalma, Magyarország, 1908.9. 16. - Budapest, 1996.7. 16.) magyar
nyelvész. Kutatásait a permi nyelvek és a lapp nyelv specialistájaként kezdte, pályája so-
rán a finnugor nyelvtudomány teljes területén kompetens, nemzetközileg elismert, nagy
tekintélyű tudóssá vált. Kitünő tudomány történeti szakmunkák és kismonográfiák is
fémjelzik tevékenységét.

LALLUKKA,Seppo (Antrea, ma Oroszország, 1944. 3. 22. -) finn történész, szociológus.
A finnugor népek történeti-statisztikai adatai, területi megoszlásuknak problémái, az
anyanyelv és a többnyelvüség kérdése érdekli.

LARSSON,Lars-Gunnar (Ljunghem, Svédország, 1947.9. 12. -) svéd nyelvész. Kutatásaiban
elsősorban a finnugor és az indoeurópai nyelvek érintkezéseivel, a balti nyelvek összeha-
sonlító vizsgálatával, a lapp nyelvjárásokkal foglalkozik.

LASSÚIstván (Visk, ma Viskove, Ukrajna, 1797.4. 12. - Pest, 1852. 1. 29.) magyar statiszti-
kai és földrajzi író. Az általa kiadott lexikonokban a nyelvrokon népek is gazdag, meg-
bízható dokumentációval szerepelnek.

LÁSZLÓGyula (Köhalom, ma Rupea, Románia, 1910.3. 14. - Nagyvárad, ma Oradea, Ro-
mánia, 1998. 6. 17.) magyar régész, szakmájának egyik legismertebb müvelője. Finnug-
risztikai szempontból a finnugor őshazával és a magyar honfoglalással kapcsolatos kuta-
tásai a legfontosabbak.

LAUGASTE,Eduard (eredeti nevén TREU), (Taagepera, ma Észtország, 1909.5.22. -) észt
folklorista, néprajztudós, tanár. Az észt népi kultúra történetével, az észt népköltészettel
és népdalokkal, az észt nép szellemi hagyatékával foglalkozik.

LAUNONEN,Hannu Johannes (Kuopio, Finnország, 1941. 5.22. -) finn irodalomtörténész,
műfordító, a magyar irodalom kitünő tolmácsolója. Kutatási területe a finn és a magyar
irodalom, elsősorban a költészet.

474



Jelentősebb finn ugor kutatók

LAVOTHA Ödön (Murakirály, ma Donji Kraljevec, Horvátország, 1914. 4. 25. - Uppsala,
Svédország, 1972.) Svédországba települt magyar nyelvész, tanár, műfordító. Finnugor
nyelvészeti munkásságának fő területe az obi-ugor nyelvek szó- és mondattana. Tan-
könyv író ként is maradandó, korában hézagpótló műveket írt (észt és magyar nyelv-
könyv).

LÁZÁRKatalin (Budapest, 1955. 4. 12. -) magyar népzenekutató, finnugor nyelvész. Kutatá-
si területe a magyar népzenén kívül a finn ugor népek zenéje, elsősorban az obi-ugor vo-
kális zene, továbbá a gyermekjátékok.

LEEM, Knud (1697. 1. 12. - 1774. 2. 25.) norvég származású nyelvész, a lapp nép és nyelv
jeles kutatója. Munkáit dán és latin nyelven írta. Lapp nyelvjárási szótára is jelentős.

LEHISTE,I1se (Tallinn, 1922. 1. 31. -) Németországba, majd az Egyesült Államokba települt
észt nyelvész. Szárnos munkájában foglalkozott az észt nyelv fonetikai-fonológiai szer-
kezetéveI, mondatprozódiájával, összehasonlító vizsgálatot végzett Balto-Skandia areális
nyelveinek hangsúlyrendszeréről.

LEHTINEN,(korábban LUKÁCS) Ildikó Mária (Budapest, 1948. 3. 6. -) Finnországban élő
magyar néprajzkutató, nyelvész. Elsősorban az izsórok, vepszék, karjalaiak, marik
(cseremiszek), finnek népviseletéveI, ékszereivel foglalkozik.

LEIBNIZ, Gottfried (Lipcse, Németország, 1646. 7. 1. - Hannover, Németország, 1716. II.
14.) német filozófus, természettudós, matematikus, a német felvilágosult filozófia megte-
remtője. Őstörténeti kutatások során ébredt rá az etimológia szerepének fontosságára a
népek történetének és eredetének feltárásában. A finn ugor nyelvek tudományos szem-
pontú összevetéséhez minden bizonnyal felhasználták az általa javasolt imafordításokat,
illetve szólistákat is.

LEPPIK, Merle (Tallinn, 1936.5.5. -) észt nyelvész. Fő kutatási területe a finn nyelvjárások,
a vót szókincs, valamint az inkeri finn nyelvjárás fonológiai rendszere.

LEWY, Ernst (Breslau, ma Wroc1aw, Lengyelország, 188!. 9. 19. - Dublin, Írország, 1966. 9.
25.) Írországba települt német nyelvész. Az általános nyelvészeten belül nyelvtipológiá-
val foglalkozott. Kutatta a finnugor nyelveket is: az indoeurópai nyelvek szerkezetéről
szóló művében a finn, mordvin, mari (cseremisz), magyar és nyenyec nyelvet is tárgyalja.

LIGET! Lajos (Balassagyarmat, Magyarország, 1902. 10. 28. - Budapest, 1987. 4. 29.) ma-
gyar orientalista nyelvész, a magyarországi keletkutatás kimagasló alakja, főként a mon-
gol nyelvek kutatója volt. A magyar nép őstörténetével, honfoglalás előtti és árpád-kori
török kapcsolataival is foglalkozott.

LllMOLA,Matti Engelbert (Ylöjarvi, Finnország, 1903.5.25. - Liimola, Finnország, 1974.8.
6.) finn nyelvész. Kutatási területe az obi-ugor nyelvek szóképzése, szóragozása és szó-
története volt, valamint az obi-ugor és a komi nyelvi kölcsönzések.
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LITKIN, Georgij Sztyepanovics (Uszty-Sziszolszk, ma Sziktivkar, 1835.6.7. - Szentpétervár,
1907. 4. 4.) komi (zürjén) nyelvész, történész. A turkológia mellett a komi nép és nyelv
történetét kutatta, egyik megalapítójává vált a komi nemzeti tudományoknak, a történeti
és nyelvészeti vizsgálatoknak. Erős érdemei vannak a komi-zürjén irodalmi nyelv megte-
remtésében is.

LITKIN, Vaszilij Iljics (eredeti nevén Ilja VASZ) (Tyentyukovo, Oroszország 1895. 12. 15. -
Moszkva, 1981. 8.) komi (zürjén) nyelvész, költő, műfordító, tanár. Anyanyelvét s a
penni nyelveket kutatta. A szovjetunióbeli modern finnugrisztika egyik megteremtöje,
legnagyobb hatású nevelő egyénisége volt.

LOMONOSZOV, Mihail Vasziljevics (Misanyinszkaja, Oroszország, 1711. ll. 19. - Szent-
pétervár, 1765. 4. 15.) orosz polihisztor, író, költő. Minden bizonnyal szerepe volt az
oroszföldi népek és nyelvek feltérképezésére indított expedíciók, kutatások kezdeménye-
zésében, így az orosz finnugrisztika korai iniciátorának tartható.

LOORITS, Oskar (Suure-Kőpu, ma Észtország, 1900. 11. 9. - Stockholm, 1961. 12. 12.)
Svédországba települt észt folklorista. Fő kutatási területe az észt és lív mitológia és nép-
költészet volt.

LOTZ János (Milwaukee, USA, 1913. 3. 23. - Chevy Chase, USA, 1973. 8. 25.) magyar
származású amerikai nyelvész. Gazdag életművének csupán kis területe volt a finnugrisz-
tika, több magyar nyelvészeti értekezést is írt. A nyelvtudomány világszerte elismert te-
kintélye.

LÖNNROT, Elias (Samatti, Finnország, 1802.4.9. - Samatti, 1884.3.19.) finn néprajztudós,
nyelvész, költő, AKalevala és Kanteletar anyagának összegyűjtője és szerkesztője volt.
Tevékenységévei megalapozója, s azóta is ihletője a finn nemzeti nyelvű műveltségnek a
tudományban és a művészetben egyaránt.

Lur=ov, Pavel Nyikolajevics (Uszty-Csepeckoje, Oroszország, 1867. 10. 22. - Leningrád,
ma Szentpétervár, Oroszország, 1949. 2. 25.) udmurt (votják) környezetben nevelkedett
orosz történész. Munkásságában kiemelkedő helyet foglalt el az udmurt múlt kutatása, az
orosz levéltárak udmurt anyagának feltárása.

Lu TI-lY, Melvin Joseph (Logan, USA, 1936. 11. 15. -) amerikai nyelvész. Elsősorban mo-
dern nyelvekkel, nyelvpedagógiával, finn nyelvvel (fonológia, lexika, szintaxis) és iro-
dalommal foglalkozik.

LUTS, Arved (Narva, Észtország, 1929. 2. 4. -) észt történész, néprajzkutató. A kultúrtörté-
neten, etnográfián belül főleg a balti finn népek néprajzával foglalkozik.

LUUTONEN, Jorma Kalervo (Haukipudas, Finnország, 1956. 5. 22. -) finn tanár, nyelvész.
Főleg a mari (cseremisz) és a komi (zürjén) nyelv kérdéseivel foglalkozik.

LÜKŐ Gábor (Komárom, Magyarország, 1909. 9. 4. -) magyar néprajzkutató, folklorista. A
népzene, a népköltészet és a népművészet fonnai elemzésével, összehasonlító vizsgálatá-
val foglalkozott, kutatásaiban lélektani és szemantikai szempontokat is figyelembe vett.
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LYY, (eredeti nevén MAHÖNEN)Otto Toivo (Joensuu, Finnország, 1898.4.20. - 1976. 7.
27.) finn költő, műfordító, a magyar irodalom kiváló ismerője és népszerűsítője, a ma-
gyar-finn irodalmi kapcsolatok kutatója volt.

MAJTYINSZKAJA,Klara (Győr, Magyarország, 1907. 1. 27. - Moszkva, 1991. 1. 15.) Ma-
gyarországról elszármazott orosz nyelvész, a magyar nyelv legismertebb oroszországi
kutatója. A finnugor nyelvek alak- és mondattanának kérdéseit is vizsgálta. A Szovjet-
unió-beli finnugor nyelvészeti kutatások egyik vezető alakja volt.

MAKAROV, Grigorij Nyikolajevics (Szambaktusz, Oroszország, 1918. 1. 23. - Petro-
zavodszk, 1972. 4. 21.) karjalai nyelvész. Kezdetben a finn irodalmi nyelvvel, később a
karjalai finn nyelv kialakulásának, fejlődésének feltárásával, az írásbeliség kezdeteinek
kutatásával, karjalai dialektológiai szótár összeállításával foglalkozott.

MANNINEN,Otto (Kangasniemi, Finnország, 1879. 8. 13. - Helsinki, 1950.4.6.) finn költő,
rnűfordító, a nyelvrokon irodalmak igényes, elhivatott tolmácsolója, a magyar költészet-
nek is mindmáig legnagyobb fordítója volt.

MARK, Julius (Hajala, ma Észtország, 1890. 3. 27. - Washington, 1959. 3. 12.) az Egyesült
Államokba települt észt nyelvész. A finn és észt nyelv tanára, alapp, mordvin, mari
(cseremisz) és magyar nyelv dialektusainak, a finnugor nyelvek morfológiájának kutatója
volt.

MARK, Karin (Tartu, Észtország, 1922.3.24. -) észt antropológus. ABaltikum paleoantro-
pológiájával és a finn ugor népek antropológiai vizsgálatával foglalkozik.

MÁRK Tamás (Nagykanizsa, Magyarország, 1946. 3. 3. - Pécs, Magyarország, 1985. 5. 5.)
magyar nyelvész. A szamojéd nyelvek kutatója, gyakorlati magyar nyelvkönyvek szer-
zője volt.

MARKOV, Valerij Petrovics (Koszlan, Udorai járás, ma Komi Köztársaság [Oroszország],
1947. 7. 11. -) komi nemzetiségű fizikus, kandidátus, a Komi Köztársaság Államtanácsá-
nak alelnöke, az Orosz Föderáció Állami Dumájának képviselője, a Finnugor Világkong-
resszus Konzultatív Bizottságának elnöke a bizottság megalakulása óta. 1991 februárjától
"A Komi Nép Újjászületesi Bizottsága" nevű szervezet elnöke.

MARR, Nyiko1aj Jakovlevics (Dablacihe, ma Grúzia, 1865. 1. 6. - Leningrád, ma Szentpé-
tervár, Oroszország, 1934. 12. 20.) orosz nyelven alkotó grúz orientalista, a kaukázusi
népek nyelveinek, irodalmának és történelmének kutatója, a "marrizmus" néven elhíresült
kutatási irányzat megalkotója volt. Teóriájának kidolgozásához finnugor nyelveket (pl. az
udmurt [votják] nyelvet) is felhasznált.

MARTIN György (Budapest, 1932. 2. 5. - Budapest, 1983. 10. 31.) magyar néptánckutató.
Összehasonlító-történeti tánc kutatással is foglalkozott, tipológiai és történeti szemponto-
kat is figyelembe véve. A magyar tánckultúra vizsgálatában alkalmazta az általános
folklorisztikai, zenei, nyelvészeti tanulságokat is.
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MASfNG,Otto Wilhelm (Lohusuu, ma Észtország, 1763. ll. 8. - Aksi, ma Észtország, 1832.
3. 15.) balti német származású észt irodalmár és nyelvész, lelkész. Az észak-észt nyelvjá-
ráson alapuló irodalmi nyelv és az új helyesírás egyik zászlóvivője. Neves tankönyvszer-
ző, lapszerkesztő volt.

MASING, Uku (Hugo-AIbert, 1937-ig) (Raikküla, ma Észtország, 1909. 8. 21. - Tartu, ma
Észtország, 1985.4.25.) észt költő, teológus. Keleti és antik nyelvekből közölt fordításai
mellett finnugrisztikai tanulmányokat is publikált.

MASZKAJEV,Andrej Ivanovics (Vjazsga, Oroszország, ma Mordvin Köztársaság [Orosz-
ország], 1907. 8. 27. - Szaranszk, 1975. 7. II.) mordvin folklorista. A mordvin folklór
gyűjtésével, rendszerezésévei, elemzésével foglalkozott. A finnugor folklórkutatás ki-
emelkedő alakjának tekinthető.

D(omokos Péterné). MÁTAI Mária (Szombathely, Magyarország, 1945. Il. 22. -) magyar
nyelvész, a magyar nyelvtörténet elismert szaktekintélye. Kutatásaiban a magyar nyelv
finn ugor előzményeiből próbál meg kiindulni, és így törekszik magyarázatot találni a
magyar nyelv speciális jelenségeire.

MÁTÉ Imre (Maglóca, Magyarország, 1934. 12. ll. -) Németországba települt magyar költő,
könyvkiadó. Lírájában érezhető a nyelvrokon népek folklórjának inspiráló hatása. Beha-
tóan foglalkoztatják a magyar ősvallás kérdései is.

MAGISTE(1922-ig MALSON), Julius (Kudina, ma Észtország, 1900. 12. 19. - Lund, Svéd-
ország, 1978. 3. Il.) Németországba, majd Svédországba települt észt nyelvész. A finn
és a balti nyelvek hangtörténetét, morfológiáját és etimológiáját kutatta, valamint a volgai
finnugor nyelvészet egyes kérdéseit.

MElllET, Antoine (Moulins, Franciaország, 1866. II. II. - Cháteaumeillant, Franciaország,
1936.) francia indogermanista nyelvész. Munkásságában a finnugrisztika nem játszott
nagy szerepet, mégis az ő működésének köszönhető a párizsi finnugor tanszék létesítése,
a modern francia finnugrisztika megteremtése.

MERI, Lennart Georg (Tallinn, 1929. 3. 29. -) észt író, műfordító, politikus, rendező. Kitűnő
tudományos színvonalú filmjeiben az észt nép etnográfiai kapcsolatait vizsgálja a finn-
ugor rokon népek kultúrájában. Néprajzi útikönyvei irodalmi értékűek. A függetlenséget
visszanyert Észtország első államfője. Ebben a tisztségében jelenleg második periódusát
tölti.

MESSERSCHMIDT,Daniel Gottlieb (Danzig, ma Gdansk, Lengyelország, 1684. 4. 13. -
Szentpétervár, 1735. 3. 25.) német természettudós, orvos. Cári megbízásra szibériai ku-
tatóútra ment, ahol a természettudományos megfigyelések mellett a néprajzi érdekessé-
gekre is figyelmet fordított.

F(odor Lászlóné). MÉSZÁROSHenrietta (Budapest, 1924.3.28. -) magyar nyelvész. Az obi-
ugor nyelvek kutatásával, magyar nyelvtörténettel foglalkozik.
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MÉSZÖLYGedeon (Tabajd, Magyarország, 1880. 6. 10. - Budapest, 1960. 5. 29.) magyar
nyelvész, müfordító, tanár. A magyar és a finnugor nyelvtudománynak szinte minden
részterületén jelentőset alkotott. Nyelvtörténeti fejtegetései mögött a finnugor őskor tár-
sadalmi, gazdasági és művelödési viszonyainak mély ismerete húzódik meg.

MIECHOV, Mathias de (1437 k. - 1523 k.) lengyel származású orvos, pap, utazó. Jelentős
előfutára volt a finnugor kutatásoknak. Először említi a magyar nyelv rokonságát az Urál
vidéki jugorok nyelvével. Fontosak az obi-ugorokkal kapcsolatos néprajzi jellegű észre-
vételei is.

MIKOLATibor (Budapest, 1936. 2. 19. -) magyar nyelvész. Elsősorban a szamojéd nyelvek
kutatója, de az uráli nyelvtudomány egész területén elismerik kompetenciáját. A szakma
nemzetközi szaktekintélyeinek egyike.

MIKUSEV, Anatolij Konsztantyinovics (Sziktivkar, 1926. Il. 5. - Sziktivkar, 1993.) komi
(zürjén) folklorista. A komi folklór- és irodalomkutatás kiemelkedő személyisége, a per-
mi, sőt a teljes finnugor folklór szaktekintélye volt.

A. MOLNÁR Ferenc (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1942. 2. 28. -) magyar nyelvész,
filológus. Fő érdeklődési köre és kutási területe a magyar nyelvtörténet és a finnugrisz-
tika tudomány története.

MOORA, Harri (Kuremaa, ma Észtország, 1900. 3. 2. - Tallinn, 1968. 5. 2.) észt régész. Fő-
képp a baltikumi vaskorral, valamint az észtek és a szomszédságukban élő népek etnikai
történetével foglalkozott.

MOREAU,Jean-Luc (Tours, Franciaország, 1937. 10.2. -) francia költő, nyelvész, műfordító,
a magyar és finn irodalom egyik kiváló tolmácsolója. Különösen alaposan ismeri a finn,
magyar és udmurt (votják) nyelvet, kultúrát és történelmet.

MUHIN, Vlagyimir Alekszejevics (Tigide Morho, Oroszország, ma Mari Köztársaság [Orosz-
ország], 1888. 7. l. - mai Oroszország területén, 1938.) mari (cseremisz) nyelvész, iro-
dalmár, tanító. Finnugor folklórral, történelemmel és irodalomtörténettel foglalkozott,
különösen a mari irodalom kezdeteinek feltárásában mélyült el. Nyelvészként küzdött az
egységes mari irodalmi nyelv létrejöttéért.

MUNKÁCSI(eredeti nevén MUNK) Bernát (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1860. 3. 12. -
Budapest, 1937. 9. 21.) magyar nyelvész. A finnugor összehasonlító nyelvészetnek világ-
szerte egyik legkiválóbb művelője volt. Különösen fontosak udmurt (votják) és manysi
(vogul) tárgyú művei. A nyelvészeten kívül a finnugor néprajz-, folklór- és irodalomku-
tatás sem nélkülözheti eredményeit.

MŰLLER, Max Friedrich (Dessau, Németország, 1823, 12. 6. - Oxford, Anglia, 1900. 10.
28.) német származású, Angliában letelepedett nyelvész. Főként a nyelvek eredetének,
csoportosításának kérdései foglalkoztatták. A finn ugor nyelvek "turáni" megjelölése az ő
nevéhez kapcsolható.
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NAGY Kálmán (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1939.5.5. - Kolozsvár, 1971. 10.9.)
erdélyi magyar nyelvész, műfordító. Érdeklődési körébe tartozott az őstörténet és a
nyelvrokonság kérdése, ő készítette el (Vikár Béla után másodikként) a Kalevala teljes
modern magyar fordítását.

NALlMOV, Vaszilij Petrovics (ViIgort, Oroszország, 1879. 3. 7. - Sziktivkar, 1939.) korni
(zürjén) nyelvész, néprajzkutató. A komplex finnugor kutatások egyik kezdeményezője
volt, a komi nyelvvel és kultúrával foglalkozott kiemelten.

NANOVFSlKY György (Budapest, 1942. 4. 10. -) nagykövet, politológus, egyetemi tanár, a
Külügyrninisztériurn főosztályvezetője. A Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizott-
ságának alelnöke a bizottság megalakulása óta, Magyarország koordinátora. A Finnugo-
rok világa című könyv szerkesztője, a Finnugor Tudományos Akadémia rendes tagja.

NASlIBULLlN, Rif Sakriszlamovics (Csetirrnan, ma Baskortosztán [Oroszország], 1936. 10.
15. -) udrnurt (votják) nyelvész. Az udrnurt nyelv Káma melléki nyelvjárásaival, általá-
ban pedig dialektológiával és lexikológiával foglalkozik.

NÉGYESY László (Szentes, Magyarország, 1861. 3. 6. - Budapest, 1933. 1. 7.) magyar iro-
dalomtörténész, esztéta. Munkásságán belül foglalkozott ugor összehasonlító verstannal,
a finnugor népek költészetével.

NIELSEN, Konrad Hartvig Isak Rosenvinge (Vik i Helgeland, Norvégia, 1875. 8. 29. - Kop-
penhága, 1914. 12. 17.) norvég nyelvész. Főképpen a lapp nyelvvel foglalkozott, de a
lappok néprajza iránt is érdeklődött. A Kalevala (majdnem teljes) norvég fordítását is el-
készítette.

NIIT (korábban HIOB), Ellen (Tali inn, 1928. 7. 13. -) észt költő, müfordító. A magyar nyelv
és költészet alapos ismerője, kiváló tolmácsolója.

NIRVI, Ruben Erik (Askola, Finnország, 1905. 12. 16. - Helsinki, 1986. 1. 16.) finn dialek-
tológus, lexikológus, szótörténetkutató, a kihalóban lévő karjalai és inkeri nyelvjárások
lexikográfusa, szótárak szerkesztője volt.

NORMANTAS,Paulius (Kalniskin, ma Litvánia, 1948. 6. 8. -) Magyarországon élő litván fo-
tóművész. Az uráli népek legtöbbjét lakóhelyén felkeresve gazdag fényképdokumentációt
készített, szamos nagysikerű kiállítást rendezett.

NOVICKI.I,Grigorij (1700 előtt - 1727 után) orosz katonatiszt, útleíró. Jól ismerte az obi-
ugorok, elsősorban a hantik (osztjákok) életét, szokásait. Írásban rögzített élményei, be-
nyomásai a hantikra vonatkozó korai és igen éliékes forrásmunkák.

NYÍRI Antal (Szentes, Magyarország, 1907. 3. 9. -) magyar nyelvész, tanár. Kutatási területe
a magyar hang- és alaktörténet, amellyel kapcsolatban foglalkozott az uráli-finnugor
hang- és alaki sajátosságokkal, mondattani kérdésekkel, etimológiával.

NYIRKOS István (Sátoraljaújhely, Magyarország, 1933. 8. 1. -) magyar nyelvész. Magyar
nyelvészeti témákon kívül fennológiával, folklorisztikai, művelődéstörténeti kérdésekkel,
szótárszerkesztéssel is foglalkozik.
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OINAS, Felix Johannes (Tartu, ma Észtország, 1911. 3. 6. ~) Németországba, később az
USA-ba települt észt nyelvész, népköltészetkutató. Kutatásai a szláv filológia mellett a
finnugor nyelvészet, néprajz és mitológia területére is kiterjednek. Műfordításai is jelen-
tősek.

OJANSUU, Heikki August (Tyrvaa, Finnország, 1873. 7. 26. ~ Helsinki, 1923. 1. 18.) finn
nyelvész. Kutatási területe a finn nyelvjárások hangtörténete, az észt és szetu nyelvjárás-
ok, a karjalaiak és a lűdök nyelve volt. A finn irodalmi nyelv kialakulásával, a balti finn
nyelvek osztályozásával is foglalkozott.

OKSANEN,1.AHLQUIST

ORLAYJános (Palágy, Magyarország, 1770. ~ Odessza, ma Ukrajna, 1829.2.27.) magyar
orvos, Oroszországban (Ori ov néven) cári sebészként működött. Foglalkoztatta a magya-
rok őshazájának és nyelvrokonainak kérdése, anyagilag is segítette a magyar őshaza fel-
kutatására indu ló expedíciókat.

PAASONEN,Heikki (Mikkeli, Finnország, 1865. 1. 2. ~ Helsinki, 1919.8.8.) finn nyelvész,
filológus. Munkásságában legfontosabbak hangtörténeti és szótörténeti tárgyú tanulmá-
nyai, valamint mordvin, mari (cserernisz), hanti (osztják), szamojéd népköltészeti, gram-
matikai és szótári gyűjtései. Foglalkoztatták a népi hitvilág kérdései is.

PAIS Dezső (Zalaegerszeg, Magyarország, 1886. 3. 20. ~ Budapest, 1973. 4. 6.) magyar
nyelvész. Ö indította el a magyar irodalmi nyelv történetének kutatását. Anyelvtudomány
minden ágát művelte, ezen belül főként szószármaztatással, szótörténettel, nyelvemlék-
magyarázattaI foglalkozott, továbbá vizsgálta a nyelvtudomány eredményeinek a magyar
őstörténeti kutatásokban való hasznosíthatóságát is.

PALL, Valdek (Laius-Tahkvere, Észtország, 1927.6. 30.~) észt nyelvész. Kutatási területe az
udmurt (votják) nyelv, az észt nyelv idegen szavainak struktúrája és a névszabályozás
gyakorlati kérdései. Foglalkozott földrajzinév-kutatással is.

PALLAS,Peter Simon (Berlin, 1741. 9. 22. ~ Berlin, 1811. 9. 8.) német utazó, útleíró, termé-
szettudós. A cári udvar megbízásából kutatta az orosz birodalom nemzetisége it. Megálla-
pításai az uráli történet- néprajz- és nyelvtudomány nélkülözhetetlen forrásai.

PÁPAIKároly (Pápa, Magyarország, 1861. 12. 20. ~ Görz, ma Gorizia, Olaszország, ill. Nova
Gorica, Szlovénia, 1893. 11.25.) magyar néprajzkutató. A manysik (vogulok) és a hantik
(osztjákok) lakóhelyén néprajzi és antropológiai vizsgálatokat végzett. A szamojéd nyel-
vek kutatásával is foglalkozott. Ö volt a finn ugor embertan első művelője hazánkban.

PÁPAYJózsef (Nagyigmánd, Magyarország, 1873. 7. 1. ~ Debrecen, Magyarország, 1831. 6.
9.) magyar nyelvész. Zichy Jenő ázsiai expedíciójának tagjaként utazást tett Szibériában.
Fő kutatási területe az obi-ugor népek, főleg a hantik (osztjákok) folklórja, hitvilága volt.

PAPP István (Kisvárda, Magyarország, 1901. 9. 12. ~ Debrecen, Magyarország, 1972.4. ll.)
magyar nyelvész. A magyar nyelvtudománynak szinte minden ágát művelte, kiváló isme-
rője volt a finn nyelvnek is. Nyelvkönyvei, nyelvtanai és szótárai a magyarországi
fennológia alapmunkái.
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PATKANOV,Szerafim (1861. - 1918.) orosz utazó, folklorista. Az obi-ugor népek, különösen
a déli osztjákok (hantik) etnológiai és folklorisztikai kutatásának kiemelkedő alakja volt.

PATRUSEV,Gennagyij Sztyepanovics (Suksier, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1928. 7.
25. -) mari (cseremisz) nyelvész. Tudományos érdeklődésének homlokterében a mari le-
xikológiai és lexikográfiai kutatások állnak, valamint az orosz és a mari nyelv kapcsola-
tának kérdése.

PATRUSEV,Valerij Sztyepanovics (Suksier, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1942. 8. 1.-
) mari (cseremisz) régész, történész. Kutatási teri.ilete a mari-csuvas kapcsolatok kérdése,
a Volga- és az Urál-vidék finnugor népeinek etnogenezise és etnikai története régészeti
adatok alapján.

PENAVIN(-BORSY) Olga (Debrecen, Magyarország, 1916. -) Újvidéken, a mai Szlavónia
teri.iletén élő magyar nyelvjáráskutató. A szlavóniai magyarság nyelvének, nyelvjárásai-
nak vizsgálatával, az ott élő magyarok népi folklórjának és hitvilágának tanulmányozásá-
val foglalkozik.

PENGITOY, Nyikolaj Tyihonovics (Sztarokrescseno, ma Mari Köztársaság [Oroszország],
1914.3.28. - 1994.10.3.) mari (cseremisz) nyelvész. A mari nyelv nyelvjárásainak ösz-
szehasonlító vizsgálatával, a mari nyelvalaktanával foglalkozik.

PENTflLÁ, Aarne (Raahe, Finnország, 1899. 8. 5. - Helsinki, 1971. 8. 25.) finn nyelvész. A
finn nyelvtudomány kiemelkedő képviselője, a modern finn grammatika és mondattan
kutatója volt.

PETUHOVA,Ligyija Andrejevna (Paktyekovo, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1936. 1.
20. -) mari (cseremisz) nyelvész. Tudományos érdeklődésének középpontjában a mari
nyelv szóösszetételei állnak.

PICCOLOMINI,Aeneas Silvius (II. Pius pápa) (Corsignano, Olaszország, 1405. 10. 18. -
Ancona, Olaszország, 1464. 8. 14.) katolikus pap, író. A finnugrisztika területén is szá-
mon tartott tudós. Olvasmányai alapján figyelt fel a magyarok és az obi-ugor népek kö-
zött mutatkozó nyelvi rokonságra.

PIRERKA,Anton Petrovics (1905. - Leningrád, ma Szentpétervár, 1941.) nyenyec nyelvész,
folklorista, író.

POPINI,Albert (Ploesti, Románia, 1864.7.20. - Debrecen, Magyarország, 1930.3.4.) költő,
tanár, müfordító, irodalomtörténész. Könyvet írt a finnekről. Sokat tett a finnek és a finn
irodalom népszerüsítéséért.

Po roy, Alekszandr Ivanovics (Szentpétervár, 1899. 5. 17. - Leningrád, ma ismét Szentpé-
tervár 1973. 3. 1.) orosz matematikus, filozófus, nyelvész. A sokoldalú tudóst orosz név-
tani kutatási vezették a finnugrisztikához.
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POPOYA, Jadviga Nyikolajevna (Tula, ma Oroszország, 1935. 2. 13. - Tarko-Szale, ma Oro-
szország, 1977. 12. 9.) orosz nyelvész, újságíró. A szibériai népek kultúráját és nyelvét
kutatta, nyenyec nyelvterületen néprajzi és nyelvi anyagot gyűjtött, a nyenyec fonetika
jeles kutatójává vált.

PORKKA, Volmari (Frans Woldemar) (Vehkalahti, Finnország, 1854. 8. 5. - Helsinki, 1889.
12. 25.) finn nyelvész, tanár. Népdalokat gyűjtött Nyugat-Inkeriben és a mezei mariknál
(cseremiszeknél), foglalkozott az inkeri nyelvjárásokkal.

PORTHAN, Henrik Gabriel (Viitasaari, Finnország, 1739. 11. 8. - Turku, Finnország, 1804. 3.
16.) finn történész, nyelvész. A finn nép eredetével, történelméveI, költészetével, nyelvé-
vel foglalkozott, kutatta a finn nyelv rokonsági kérdéseit, a finn nyelvjárások területi el-
helyezkedését. A tényeken alapuló történeti kutatások megalapozójának tartják.

POSTI, Lauri (Lieto, Finnország, 1908. 3. 17. - Helsinki, 1988. 3. 5.) finn nyelvész, a balti
finn nyelvek, különösen a vót és vepsze nyelvjárások kutatója, az alazsagja nyelvjárás
szótárának szerzője.

PÖLDMÁE, Rudolf (Rae, ma Észtország, 1908.2.27. -) észt irodalomtörténész, folklorista.
Irodalomtörténettel, színház- és zenetörténettel, észt folklórral foglalkozik.

PRAY György (Érsekújvár, ma Nové Zámky, Szlovákia, 1723, 1. ll. - Pest, 1801. 9. 23.)
magyar jezsuita szerzetes, történetíró, tanár, könyvtáros. A tudományos magyar történet-
írás egyik első képviselője. A hozzá eljutó finn és más tudományos kutatások alapján el-
fogadta a finn-Iapp-magyar nyelvi rokonságot.

PROKOFJEY, G. N. (1896. - 1942.) orosz nyelvész, a szovjet szamojedológiai kutatások kez-
deményezője. Elsősorban a szölkup nyelvvel foglalkozott, de írt nyenyec nyelvkönyvet
is. Ö írta meg a négy élő szamojéd nyelv nyelvtanát.

PUSZTAY János (Szombathely, 1948. 7. 22. -) magyar nyelvész. A szamojéd és a paleoszibé-
riai nyelvek elismert kutatója, de figyelemre méltót alkotott az uralisztika több más terü-
letén is. Jeles tudományszervező, uralisztikai kiadványsorozatok elindítója. Ö alapította
meg a pécsi majd a szombathelyi uralisztikai tanszéket.

RÁcz István (Tőketeberes, ma Trebisov, Szlovákia, 1908.7. II. - Helsinki, 1998. 12. 13.)
Finnországba települt magyar műfordító, fotomüvész, tanár. Népmüvészeti fotóival euró-
pai hírnévre tett szert, a finn irodalom magyar nyelvre tolmácsolását is igen magas szín-
vonalon végezte, többek közt a Kalevala ihletett fordítója.

RAMSTEDT, Gustav John (Tammisaari, Finnország, 1873. 10. 22. - Helsinki, 1950. ll. 2.)
finn nyelvész. Az altaji nyelvekkel foglalkozott, de kutatta a hegyi marik (cseremiszek)
nyelvét is.

RASK, Rasmus (Broendekilde, Dánia, 1787. Il. 22. - Koppenhága, 1832. II. 14.) a dán
nyelvtudomány kiemelkedő alakja. A finnugrisztika terén a lapp nyelv kutatásában alko-
tott maradandót és iránymutatót.
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RAUN, Alo (l935-ig REISMAN, Aleksei) (Tartu, ma Észtország, 1905. 5. 8. -) Német-
országba, majd az USA-ba települt észt nyelvész, tanár. Az urál-altaji nyelvek kutatója, a
nemzetközi nyelvészeti élet kiemelkedő egyénisége. Kutatásai középpontjában a finnugor
összehasonlító nyelvészet állt, ezen belül főleg az észt, finn, magyar és mordvin nyelvek
foglalkoztatták.

RAVILA,Paavo (Laukka, Finnország, 1902.7.5. - Helsinki, 1974.4. 16.) finn nyelvész. A
finnugor nyelvek közül a mordvinnal és a lappal foglalkozott. Munkásságának legjelentő-
sebb területe a finnugor alak- és mondattani kérdések kutatása.

RÁNK, Gustav (Parsamaa, ma Észtország, 1902. 2. 18. -) Svédországba települt észt nép-
rajzkutató. Gyűjtőúton járt vót falvakban. Kutatásai középpontjában a balti finn népek
etnográfiája, településkultúrája áll.

RÉDEI (eredeti nevén RADANOVICS)Károly (Nagykanizsa, Magyarország, 1932. 4. II. -)
Bécsben élő magyar nyelvész. Elsősorban a permi nyelvek foglalkoztatják, kiemelten a
komi (zürjén). Több ízben járt a Komi Köztársaságban tanulmányúton. Az egyetemes
finnugor nyelvtudomány egyik legeredményesebb és legtermékenyebb művelője.

REGULYAntal (Zirc, Magyarország, 1819. 7. 11. - Buda, 1858. 8. 23.) magyar nyelvész,
néprajzkutató. Először jogi tanulmányokat folytatott Győrött, illetve Pesten. Német-
országi és svédországi útja során határozta el, hogy a nyelvrokonság kutatásával kíván
foglalkozni. Finn és lapp nyelvi kutatásai után 1843-ban gyűjtőútra indult a manysik
(vogulok), hantik (osztjákok) és marik (cseremiszek) földjére. Hazatérte után az Egyete-
mi Könyvtárban kapott állást. Gazdag nyelvtudományi és néprajzi anyagának teljes fel-
dolgozásában betegsége megakadályozta. Hagyatékának publikálása az utódokra maradt,
életművének egy része máig kiadatlan.

RÉTHEl PRIKKELMarian Lajos (esém, ma Schandorf, Ausztria, 1871. 8. 18. - Balatonfüred,
Magyarország, 1925. 11. 19.) magyar bencés szerzetes, néprajzkutató, nyelvész, tanár,
újságíró. Érdeklődésének középpontjában a magyar néptánckutatás állt, de mellette nyel-
vészeti munkássága is említésre méltó.

RÉVAIMiklós (Nagyszentmiklós, ma Sárinicolau Mare, Románia, 1750. 2. 24. - Pest, 1807.
4. 1.) magyar nyelvész, piarista szerzetes, tanár. A hazai történeti nyelvtudomány meg-
alapozója. Elfogadta a finnugor nyelvrokonságot, észrevette a finnugor nyelvek egyik fő
jellemvonását, a hangzóilleszkedést.

RÉVAYValéria (Nyíregyháza, Magyarország, 1950.5. 11. -) magyar nyelvész. A finn és a
magyar leíró és történeti nyelvészet problémái mellett a finn irodalom és művelődéstörté-
net kérdéseivel is foglalkozik.

RlDALA,Villem (eredeti nevén Grünthal, Wilhelm) (Kuivastu, ma Észtország, 1885.5.30.-
Helsinki, 1942. 1. 16.) észt költő, filológus, fordító. Szépirodalmi és fordítói tevékenysé-
ge mellett nyelvészettel, főleg a balti finn nyelvek problémáival és a szetu nyelvvel, va-
lamint folklórral is foglalkozott.
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ROCSEV, Jurij Geraszimovics (Muzsi, ma Komi Köztársaság [Oroszország], 1936. -
Sziktivkar, 1995.) komi (zürjén) folklorista. Komi, manysi (vogul) és nyenyec (jurák-
szamojéd) nyelvi és kulturális kapcsolatok tanulmányozásával, továbbá komi gyermek-
folklórral foglalkozott.

RÓHEIMGéza (Budapest, 1891. 9. 12. - New York, USA, 1953.6.7.) az USA-ba kivándo-
rolt magyar néprajzkutató, pszichoanalitikus. Világsikerű műveiben először adta néprajzi
jelenségek magyarázatát a freudizmus alapján. Összehasonlító vizsgálódásokat folytatott
a magyar népi kultúrával kapcsolatban. Elsősorban a magyar néphit problémái foglal-
koztatták.

ROMBANGYEJEVA,Jevdokija Ivanovna (Kotyljagi, ma Hanti-Manysi Autonóm Körzet
[Oroszország], 1928. 4. -) manysi (vogul) nyelvész. Szülőföldjén néprajzi és folklór-
gyűjtéseket folytatott, manysi tankönyvek írásában vett részt. Munkái nélkül elképzelhe-
tetlen a manysi népi műveltség és nyelv kutatása.

ROSENPLÁNTER,Johann Heinrich (Valmiera, Lettország [Oroszország], 1782. 7. 23. - Parnu,
ma Észtország, 1846. 4. 27.) német származású észt irodalmár, lelkipásztor. Az észt iro-
dalmi nyelv kialakításának lehetőségeit kutatta, észt népmeséket gyűjtött, bibliográfiákat
állított össze.

RUONG, Israel (Arjeplog, Svédország, 1903.5.26. - 1986.4.6.) svédországi lapp nyelvész,
néprajzkutató, tanár. Lapp tankönyveket írt, szépirodalmi antológiákat állított össze, új-
ságot szerkesztett.

RÜÜTEL(korábban Ruus), Ingrid (Tallinn, 1935. Il. 3. -) észt népzenekutató. Főként a balti
finn és észt népdallal, népzenével foglalkozik.

SAARESTE(eredeti nevén SAABERK[1921-ig], Albert [1935-ig]), Andrus (Tallinn, 1892.6.
18. - Uppsala, Svédország, 1964. 5. 10.) Svédországba települt észt nyelvész. Főképp az
észt nyelvjárások és az észt irodalmi nyelv történetét kutatta.

SAARINEN,Sirkka Aulikki (Turku, Finnország, 1954. 12. 21. -) finn nyelvész. Kutatási terü-
lete a volgai és penni nyelvek mondattana, szószerkezetei és a finnugor folklór. Az Euró-
pai Nyelvek Atlaszának munkálataiban az uráli nyelvek anyagának szerkesztését végzi.

SAI-IMATOY,Alekszej Alekszandrovics (1864. - 1920.) orosz folklorista, nyelvész. Nagy
érdeklődést tanúsított a finnugor nyelvek iránt, elsősorban mordvinisztikai tevékenysége,
nyelvi gyűjtése nagy jelentőségű.

SAJNOVICSJános (Tordas, Magyarország, 1733. 5. 12. - Buda, 1785. 5. 4.) magyar jezsuita
szerzetes, csillagász, nyelvész. A lapp és magyar nyelv rokonságának hangoztatója, első
bizonyítója. Elméleti fejtegetéseivel, alkalmazott módszerével jelentősen hozzájárult a
modern összehasonlító nyelvészet alapelveinek kialakításához.
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SÁMSON(Béla) Edgár (Nagykamond, Magyarország, 1906. 9. 5. - Pannonhalma, Magyar-
ország, 1970.2. 1.) magyar bencés szerzetes, nyelvész, tanár. Magyar nyelvtörténettel és
finn ugor összehasonlító nyelvészettel, a képzett és összetett igék, valamint az igeragozás
kérdéseivel foglalkozott. Kéziratos tanulmányai maradtak fenn a hanti (osztják) hangtan
és igeragozás kérdéseiről.

SÁNDORIstván (Lukó, ma Lukov, Szlovákia, 1750. 8. 11. - Bécs, 1815. 3. 29.) magyar bib-
liográfus, szerkesztő, nyelvész. A magyar nyelv finnugor mivoltát népszerűsitő tudós.
Számos finnugor nyelvészeti tárgyú cikket, fejtegetést tett közzé.

SAUVAGEOT,Aurélien (Konstantinápoly, ma Isztambul, 1897. 4. \3. - Aix-en Provence,
Franciaország, 1988. 12.5.) francia nyelvész, műfordító. Kiváló szakember a finnugrisz-
tika területén. a francia finnugrisztika tényleges megteremtőjének tekinthető. Kitűnő
műfordításai a magyar és finn szépirodalom népszerűsítői hazájában.

SCHEFFERUS,Johannes (Johann Scheffer) (Strassburg, ma Strasbourg, Franciaország, 1621.
- Uppsala, Svédország, 1679.) német származású svéd irodalomtörténész, történetíró,
útleíró, államférfi. Híressé vált nagyszabású, metszetekkel illusztrált műve a lappokról.

SCHLACHTER,Wolfgang (Hamburg, Németország, 1908. 4. 19. -) német nyelvész. A magyar
és finn nyelv kutatásában fontos felfedezések részese. Főként a lapp nyelv dialektusainak
problematikája foglalkoztatja, de az egyetemes finnugor nyelvtudománynak is elismert
művelője.

SCHLÖZER,August Ludwig (Gaggstedt, Németország, 1735.7.5. - Göttingen, Németország,
1809. 9. 9.) német történész. A források alapos ismerete alapján mélyedt el Kelet- és
Észak-Európa történetében, a nemzetközi és magyarországi finnugrisztikára is jelentős
hatást gyakorolt tudásával, józan realizmusával.

SCHMIDTÉva (Budapest, 1948. 6. 28. -) magyar néprajzkutató. Több ízben járt helyszíni
(több éves) kutatóúton a hantik (osztjákok) között, terepmunkája során nagyon értékes
néprajzi és folklór anyagot gyüjt, részt vesz az északi osztják (hanti) folklórarchívum
anyagának összegyűjtésében és feldolgozásában. A hanti nyelv, életmód és néphit kitűnő
ismerője. A Belojarszkijban működő folklórarchívum vezetője.

SCHRENK(SRENK) Alekszandr Ivanovics (Griznov, Oroszország, 18\6. 2. 4. - Derpt, ma
Tartu, Észtország, 1876.) orosz származású természettudós. Bejárta Észak-Európa tund-
ráit. Összefoglaló művében megemlékezik az általa felkeresett népek, főleg akomik
(zürjének) és nyenyecek szokásairól, dalairól és meséiről. Ebben a vonatkozásban a finn-
ugor néprajz és folklorisztika úttörői közé is tartozik.

SCHULZE(korábban BARTEL),Brigitte (Berlin, 1938. 7. 7. -) német nyelvész. Kutatási terü-
lete: osztjakológia, lexikológia, folklór. Részt vesz a hanti (osztják) nyelv dialektológiai
és etimológiai szótárának kiadásában.
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SEBEOK, Thomas A. (Sebők Tamás) (Budapest, 1920. 9. 9. -) az USA-ba települt magyar
származású amerikai nyelvész. Kutatási területe a szemiotika, antropológia, uralisztika,
altajisztika. Több fontos kötettel gyarapította és modernizálta a mari (cseremisz) tárgyú
filológiát.

N(émeth Gyuláné). SEBESTYÉNIrén (Nagyenyed, ma Aiud, Románia, 1890.5.27. - Szeged,
Magyarország, 1978. 8. 4.) magyar nyelvész, műfordító. Kiemelkedő képességű, új uta-
kat nyitó művelöje a szamojedisztikának és a magyar őstörténetkutatásnak, egyúttal ki-
váló és termékeny fordítója a finn prózának.

SEILENTHAL,Tönu (Tallinn, 1947.6.28. -) észt nyelvész. Kutatási területe a hanti (osztják)
nyelv és a finnugor névutók. Járt gyűjtőúton a hantiknál és a vótoknál, valamint a kárpá-
taljai magyaroknál.

SESZTALOV,Juvan (Iván Nyikolajevics) (Komratki, ma Hanti-Manysi Autonóm Körzet
[Oroszország), 1937. 6. 22. -) manysi (vogul) író, költő, publicista. Anyanyelvén hat,
oroszul több mint ötven kötete jelent meg. Napjainkban műveiben hangot ad a kis népek
veszélyeztetettségének, a környezet pusztulásának, illetve az ezek fölött érzett aggodal-
mának.

SIMONYI(eredeti nevén STEINER)Zsigmond (Veszprém, Magyarország, 1853. 1. 1. - Buda-
pest, 1919. II. 23.) magyar nyelvész. Munkásságának súlypontja a magyar történeti
nyelvtanra, elsősorban az összehasonlító mondattanra esik. Ismertette Munkácsi Bernát
Vogul népköltési gyüjternényét, maga is fordított finn népköltészeti alkotásokat.

SINOR, Denis (Dénes) (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1916. -) Amerikába települt
magyar nyelvész. Elsősorban Ázsia-kutatóként tartják számon, de hungarológusként, sőt
finnugristaként is részt vállal az e szakterületek iránti érdeklődés felkeltésében az USA-
ban. Több szakkönyvsorozat kezdeményezője.

SIRO, Paavo (Helsinki, 1909. 8. 2. - Helsinki, 1996. 2. 27.) finn nyelvész. Főleg a finn és
finnségi nyelvek mondattanát, esetgrammatikáját, a finn infinitívuszt, passzívumot, a
finnugor tagadó igealakot vizsgálta kutatásaiban. Kiadott vepsze szöveggyüjternényt, to-
vábbá Paasonen mari (cseremisz) szövegeit és keleti mari szótárát.

SJÖGREN, Anders Johan (litti, Finnország, 1794. 5. 8. - Szentpétervár, 1855. 1. 18.) finn
nyelvész, néprajzkutató. A finn finnugrisztika megteremtőinek egyike. Főként a permi
népek érdekelték, de a finnugrisztika teljes problematikáját áttekintette.

SKETAN(eredeti nevén MAJOROV,Jakov Pavlovics) (Sztaroje Krescseno, Oroszország, 1898.
10. 17. - mai Oroszország terül etén, 1937.) mari (cseremisz) író, publicista. Hiteles regé-
nyei és színdarabjai alapján a mari irodalom klasszikusaként tartják számon.

SrATARuL (SrAFARI), Nicolaie Milescu (Vaslui, ma Románia, 1671. - 1708.) román diplo-
mata, útleíró. Diplomáciai munkája során finnugor népek földjén is megfordul, útinaplója
részletesen szól a hantik (osztjákok) életéről, szokásairól, hitvilágáról.
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SPROGIS, Augusts (eredeti nevén KASPARSON, Alfreds) (Vejava, ma Lettország, 1887. 12. 17.
-n lett származású nyelvész. Arhangelszk környéki száműzetésében nyelvészeti kutatá-
sokat végzett, rendszerbe foglalva rögzítette a szamojédokra vonatkozó ismereteit.

STALTE, Karl (Ire, ma Észtország, 1870.8.9. - Fehrbellin, ma Németország, 1947. 12. 1.) lív
költő, műfordító, szerkesztő. A lív művelödéstörténet legkiemelkedőbb alakja, a lív kul-
túra legfontosabb fórumaként funkcionáló "A lív" c. havilap szerkesztöje volt.

STEINITZ, Wolfgang (Wroclav, Lengyelország, 1905,2.28. - 1967.4.21.) német nyelvész. A
hantik (osztjákok) körében érdekes nyelvészeti és folklorisztikai anyagot gyűjtött, részt
vett az első hanti ábécé és tankönyvek összeállításában. A keletnémet tudományos élet
meghatározó személyisége volt. Különösen nagy hatású vokalizmuselmélete.

STIPA, Günter Johannes (Königshütte, Németország, 1907. Il. 7. - Helsinki, 1993. 1. 26.)
német származású nyelvész, tudománytörténész. Finnségi és permisztikai témák foglal-
koztatták, de érdekelték a finnugrisztika történetének kevéssé ismert korszakai, feledésbe
merült személyiségei is.

STRAHLENBERG, Philipp Johann (1676. - 1747.) svéd katonatiszt, utazó. Észak-európai és
ázsiai utazása idején vált számos finnugor nép kutatójává, s először mutatta ki szóegyez-
tetésekkel, hogyamordvin, mari (cseremisz), komi (zürjén), udmurt (votják), manysi
(vogul) és hanti (osztják) nyelvek a magyar és a finn nyelv rokonai.

SUHONEN, Seppo (Iisalmi, Finnország, 1938. 5. 17. -) finn nyelvész, a finnségi nyelvek ku-
tatója. A kilencvenes évekről a finnországi finnugrisztika meghatározó személyisége.

SUSAKOVA, Galina Nyikolajevna (Bolsoj Gurez, ma Udrnurt Köztársaság [Oroszország],
1955. -) udmurt folklorista, tanár. Kutatási területe az udmurt népköltészet, főképp a me-
sék és az orosz-udmurt lakodalmi dalok.

SÜRJE, Krista (Kivióli, ma Észtország, 1952. 9. 5. -) észt rnérnök, a Finnougria társaság
igazgatója 1998 decemberéig. A Finnugor Világkongresszus Konzultatív Bizottságának
alelnöke, Észtország koordinátora 1996. 3. 30-tóI.

SZABÓ T(örpényi). Ádám (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1946. 3. 12. - Budapest,
1995. 12.6.) Erdélyből áttelepült magyar nyelvész. A magyar nyelvtörténet és a finnug-
risztika számos területe érdekelte, elsősorban névtani kutatómunkát végzett.

SZABÓ T(örpényi). Attila (Fehéregyháza, ma Albesti, Románia, 1906, 1. 12. - Kolozsvár, ma
Cluj-Napoca, Románia, 1989. 3. 3.) magyar nyelvész, tanár. A magyar nyelvtudomány
egyik legfelkészültebb, legsokoldalúbb, igen termékeny művelője, az erdélyi finnugrisz-
tika életben tartója volt.

SZAVEUEVA, Eleonora Anatoljevna (Pijeldino, ma Komi Köztársaság [Oroszország], 1937.
-) komi régész, történész.

SZEREBRENNYIKOV, Borisz Alekszandrovics (Homogori, Oroszország, 1915.3.6. - Moszk-
va, 1989.2.28.) a szovjet finnugrisztika egyik vezető személyisége volt, a permi nyelvek
kutatója.
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SZIDOROY,Alekszej Szemjonovics (Palevici, Oroszország, 1892. 9. 28. - Sziktivkar, 1953.
3. 23.) komi (zürjén) folklorista, irodalomtörténész, nyelvész, a Kuratov-filológia egyik
megteremtője.

SZÍJ Enikő (Sárvár, Magyarország, 1944. 8. IS. -) magyar nyelvész, tudománytörténész.
Kutatási területe a permi nyelvek (szókészlet, szakszókincs, rokonságnevek) és néprajz,
az uráli népek történelme, finn művelődéstörténet, magyar-finn kapcsolatok, a magyar
mint idegen nyelv.

SZILÁDYÁron (Ságvár, Magyarország, 1837. II. 3. - Kiskunhalas, Magyarország, 1922.3.
20.) magyar irodalomtörténész, református lelkész. Járt Konstantinápolyban és Kis-
ázsiában, rokonszenvezett a magyar-török nyelvrokonság gondolatával is, írt a Kalevalá-
ról és a Kalevipoegről.

SZILAsr Mór (Móric) (Szilasbalhás, Magyarország, 1854. 10. 20. - Kolozsvár, ma Cluj-
Napoca, Románia, 1905. 5. IS.) magyar nyelvész, műfordító. A finnugrisztika tárgyköré-
ben megjelent dolgozataival jó segédeszközöket adott a kibontakozó magyar összeha-
sonlító nyelvészetnek. Munkáiban foglalkozott a finn művelődési viszonyokkal is.

SZINNYElJózsef (Pozsony, ma Bratislava, 1857.5.26. - Budapest, 1943.4. 14.) magyar
nyelvész. Elsősorban a finnugor nyelvek hang- és mondattanával foglalkozott. Népszerű-
sítette a közvélemény előtt a finn-magyar nyelvrokonságot.

TALVE, IImar (Pétervári kormányzóság, Oroszország, 1919. 1. 17. -) észt néprajzkutató. Az
észak-európai lakóházak történetét, a finn munkásság és a finn városok néprajzi sajátos-
ságait tanulmányozza. Szépirodalmi művei is jelentek meg.

TAMPERE, Herbert (Rannu, ma Észtország, 1909. 2. 1. - Rannu, 1975. 1. 19.) észt folkloris-
ta. A népköltészet gyüjtése mellett népdal-, néptánc-, népszokás- és néphitkutatással
foglalkozott.

TARAKANOV,Ivan Vasziljevics (Pokorovo-Urusztamak, ma Tatársztán [Oroszország], 1928.
7. 2. -) udmurt (votják) nyelvész. Tudományos munkáiban jelentős teret szentelt a dia-
lektológiai kutatásoknak, majd fonetikával, morfológiával és lexikával foglalkozott. Pe-
dagógiai és metodikai tanulmányai is jelentősek.

TATYISCSEV,Vaszilij Nyikityics (Pszkov mellett, Oroszország, 1686.2.19. - Balgyino, Oro-
szország, 1750. 7. 15.) orosz történész. Kiemelkedő jelentőségű történetíró. Átlátta a
nyelvvel kapcsolatos feljegyzések fontosságát, munkáiban hasznosította pl. a hivatalno-
kok által gyűjtött hanti (osztják) szójegyzékeket.

TAULI, Valter Evald (eredeti nevén Poissmann) (Tallinn, 1907. 11. 3. - Uppsala, Svédország,
1986. 1. 3.) Svédországba települt észt nyelvész, nyelvteoretikus. Az uráli nyelvek szer-
kezeti problémáival, fonológiával és általános nyelvészettel foglalkozott.

TEDRE, Ülo (Tallinn, 1928. 2. 12. -) észt néprajzkutató. Munkásságának középpontjában a
népdal, a népköltészet áll, de foglalkozik a szellemi néprajz történeti vonatkozásaival is.
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TERVONEN,Viljo (Pattijoki, Finnország, 1917. 5.28. -) finn tudománytörténész, tanár, rnű-
fordító. Az első hivatalos finn lektor a budapesti egyetem bölcsészkarán. Tudomány tör-
ténettel foglalkozik, számos tanulmánya jelent meg a finn és a magyar nép kapcsolatairól,
a magyar művészetről és irodalomról.

TOLDY (eredeti nevén SCHLEDEL)Ferenc (Buda, 1805.8. 10. - Budapest, 1875. 12. 10.)
magyar irodalomtörténész, kritikus, orvos. A magyar irodalomtörténet-írás megteremtője.
Érdeklődése kiterjedt a finn irodalomra is, a szabadságharc bukása után az általa szer-
kesztett Új Magyar Múzeumban színvonalas finn irodalmi alkotások ill. tanulmányok je-
lentek meg.

TORMIS, Veljo (Kuusalu, Észtország, 1930.8.7. -) észt népművész. Művészetében ötvözi a
népdalok, a népzene világát a mai zenével. Különösen magas színvonalat képviselnek kó-
rusművei.

TRÓCSÁNYIZoltán (Sárospatak, Magyarország, 1886. 12. 25. - Budapest, 1971. 2. 17.) ma-
gyar nyelvész, irodalom- és könyvtörténész, müfordító. Munkásságában foglalkozott a
rokon népek nyelvével és irodalmával, kiemelten a manysival (vogullal) és a finne!.

TURKlN, Adolf (Erozgyino, ma Oroszország, J 936. 1. 1. - Tallinn, 1996.) Észtországba tele-
pült komi (zürjén) nyelvész, müfordító, tanár. Főleg komi nyelvtörténeti, toponimikai
kérdésekkel, a nyelvi kontaktusok problémáival foglalkozott, de figyelemmel kísérte a
komi irodalom eseményeit is. Tudomány- és kapcsolattörténeti cikkeket is írt.

TYEPLJASINA,Tamara Ivanovna (Malaja Kiznyja, Oroszország, 1924. 3. 9. -) udmurt
(votják) nyelvész. Főként az udmurt nyelv dialektológiája, története, nyelvemlékei fog-
lalkoztatják, de részt vállal anyanyelve leíró nyelvtanának elkészítésében is.

TYERESCSENKO,Natalja Mitrofanova (Novo-Nyikolszkoje, Oroszország, 1908.3. 17. - Le-
ningrád, ma Szentpétervár, Oroszország, 1987. 9. 13.) orosz nyelvész. Kezdetben a nye-
nyec nyelvvel és kultúrával foglalkozott, majd a többi szamojéd nyelv kutatásával is. Tu-
dományos munkássága mellett nyenyec anyanyelvi tankönyveket szerkesztett, folklór-
anyagot gyűjtött, szótárakat állított össze.

TYERJOSKIN,Nyikolaj Ivanovics ("A Szog patak partján", Oroszország, 1913. - Leningrád,
ma Szentpétervár, Oroszország, 1986. 2. 28.) hanti (osztják) nyelvész, tanár. Kutatási te-
rülete az osztjakológia volt. Jelentősnek mondható tankönyvszerkesztöi, -szerzői tevé-
kenysége is.

UIBOPUU, Valev (Vana-Antsala, ma Észtország, 1913. 10. 19. -) Finnországba majd Svéd-
országba települt észt író, újságíró, nyelvész. Szépirodalmi munkássága mellett a finn és
az észt nyelv kapcsolatával, mondattannal és a dél-észt nyelvjárásokkal foglalkozott.

ÚJFALVYKároly (1842.5.16. "Erdélyben", Magyarország [valószínüleg Csejd, Marosszék)-
Firenze, Olaszország, 1904. 2. 2.) Párizsban letelepedett magyar nyelvész, utazó. Fontos
úttörő a francia finnugrisztika megteremtése terén. Összefoglaló művet írt a finnugor
("csúd") nyelvekrő!. A Kalevala első francia nyelvre fordítói közé tartozik.
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UVAROV, Anatolij Nyikolajevics (Jurtosur-Kaksi, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország],
1933. 6. 8. -) udmurt (votják) költő, műfordító, filológus. Hazájában az elsők között sza-
kít a dogmatikus irodalomszemlélettel és érvényesít nemzeti-nemzetiségi szempontokat.
Megkülönböztetett hely illeti meg az udmurt irodalomban. Fontosak kapcsolat- és tudo-
mánytörténeti írásai is.

VAHRUSEV,Vaszilij Makszimovics (Vizseil, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország], 1918. 1.
31. -) udrnurt (votják) nyelvész. Az udmurt nyelv szókincsévei, lexikográfiájával, szin-
takszissal, az irodalmi nyelvvel, szótárak szerkesztésével foglalkozott.

VANYEJEV,Albert Jegorovics (Butkan, ma Komi Köztársaság [Oroszország], 1933.7.18.-)
komi (zürjén) költő, filológus. Hazafias lírájával nemzedékének kiemelkedő képviselője,
műfordítóként is számon tartják.

VARGYASLajos (Budapest, 1914. 2. l. -) magyar zenetudós, folklorista. Kutatási területe
időben is, térben is rendkívül kiterjedt. A történeti és az összehasonlító népzene világá-
ban, a verstan, a ballada nemzetközi összefüggéseinek feltárásában, az ősi magyar mű-
veltség kutatásában kiemelkedő eredményeket mutatott fel.

VASZJKOVA,Ligyija Petrovna (Pin-Pernangas, ma Mari Köztársaság [Oroszország], 1927. 5.
27. -) hegyi mari (cseremisz) nyelvész. Elsőként foglalkozott behatóan a mari igék múlt
idejű alakjainak osztályozásával. Elsősorban a mari mondat komplex és strukturális leírá-
sával foglalkozik.

VASZILJEV,Valerijan Mihajlovics (felvett nevén ÜrÖMARIJ) (Szuszadi-Ebalak, Oroszország,
1883. 1. 1. - Joskar-Ola, 1961. 5. 3.) mari (cseremisz) nyelvész, folklorista. A fokozato-
san kibontakozó korszerű mari műveltség és a megszülető irodalom egyik úttörője volt,
szervezőként is, szerkesztőként is. Különösen fontosak népdalkiadványai, szótára és fi-
lológiai dolgozatai.

VASZIN, Kim (Vaszin Kim Kirillovics) (Bolsoj Szorkiner, ma Mari Köztársaság [Orosz-
ország], 1924.3. 14. -) mari (cseremisz) irodalom- és tudománytörténész, író. A mari
művelődés nagy tudású szakembere, népe múltjának kutatója. Foglalkoztatják kapcso-
lattörténeti kérdések is, főként a finnugor nyelvű irodalmak egymás közti viszonya. Re-
gényíróként is sikeres.

VÁSZOLYIErik (Budapest, 1933. 3. 24. -) Ausztráliába települt magyar nyelvész. A permi
nyelvek kutatója, komiföldi (zürjénföldi) útján folklorisztikai felfedezések részese. A
magyar finnugrisztika eredeti szemléletű egyénisége.

VEENKER, Wolfgang (Lüneburg, Németország, 1940. 1. 4. - Lüneburg, 1996. 2. 25.) német
nyelvész. Valamennyi finnugor nyelvvel módszeresen foglalkozott, fö törekvése az egyes
nyelvek egységesített formalizálása, rendszerezése, leírása. Kitűnő szervező, szerkesztő,
emlékezetes szimpozionok rendezője volt. A hamburgi finn ugor tanszék könyvtárát vi-
lágviszonylatban az egyik legteljesebbé fej lesztette.
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M(ándi Sándorné). VELENYÁKZsófia (Budapest, 1930.2.7. -) magyar nyelvész. Kutatási
területe a finnugor mondattan és tudomány történet. Beke Ödön Mari szövegek és Csere-
misz (mari) nyelvjárási szótárának munkatársa.

VERES Péter Tibor (Debrecen, Magyarország, 1941. 5. 17. -) magyar néprajzkutató. Főként
a magyar őstörténet, illetve az obi-ugor népek történetének, etnogenezisének kérdései
foglalkoztatják.

VERESCSAGIN,Grigorij Jegorovics (Polom, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország], 185 1.
10. 11.- Izsevszk, 1930. 8. 27.) udmurt (votják) néprajzkutató, nyelvész, költő, tanító. Az
udmurt müvelődés- és irodalomtörténet egyik legkiemelkedőbb személyisége, adatokban
gazdag néprajzi és mitológiai szakcikkek szerzöje.

VERSEGHYFerenc (Szolnok, Magyarország, 1757.4.3. - Pest, 1822. 12. 15.) magyar költő,
író, nyelvész, pálos rendi szerzetes. Nyelvfilozófiai, helyesírási problémákon kívül a
nyelvrokonság kérdése is foglalkoztatta. Porthannal folytatott levelezését tekinthetjük a
finn és a magyar tudomány közötti tényleges kapcsolatok kezdetének.

VÉRTESEdit (Budapest, 19 I9. 5. 31. -) magyar nyelvész, matematikus. Szakterülete elsősor-
ban a hanti (osztják) nyelv, valamint a manysi (vogul) - hanti (osztják) - szamojéd mito-
lógia. Neve főként a nagy nyelvészeti hagyatékok (K. F. Karjaiainen, H. Paasonen, Pápay
József) feldolgozásával és publikálásával fonódik össze.

VESKE, Mihkel (WESKE) (Holstre, ma Észtország, 1843. 1. 28. - Kazany, 1890.5.16.) észt
költő, nyelvész, néprajztudós. Az észt és a finnségi nyelvek mellett a mari (cseremisz)
nyelvvel foglalkozott. Költészetén érződik az észt népköltészet hatása.

VESKI, Johannes Voldemar (Kudina, ma Észtország, 1873. 6. 27. - Tartu, ma Észtország,
1968. 3. 28.) észt nyelvész, újságíró, szerkesztö. Nagy érdemeket szerzett az észt irodal-
mi nyelv egységesítése és új szakkifejezések meghonosítása terén. Vezetése alatt több
mint 30 szakszótárt adtak ki.

VIITSO, Tiit-Rein (Tallinn, 1938.3.4. -) észt nyelvész, szerkesztő. Kutatási területe a balti
finn nyelvek fonológiai struktúrája és annak történeti kérdései. Tanulmányozta a lapp és
permi helytörténetet, megpróbálta rekonstruálni az uráli és finnugor alapnyelv mással-
hangzó-fonémáinak rendszerét, bőséges anyagot gyűjtött a vepsze, vót és lív nyelvből.

VIKÁR Béla (Hetes, Magyarország, 1859. 4. 1. - Dunavecse, Magyarország, 1945. 9. 22.)
magyar etnográfus, műfordító. Munkásságának súlypontja a folklórtudomány. 1909-ben
megjelentette kitünö Kalevala-fordítását. Aktívan foglalkozott aKalevala és a finn nép-
költészet elméleti kérdéseivel, széles körű és magas színvonalú finn és észt fordítói tevé-
kenységet folytatott.

VIKÁR László (Szombathely, Magyarország, 1929. 6. 8. -) magyar népzenekutató. Munkás-
ságának gerincét a népdalgyűjtés teszi ki. Bereczki Gábor nyelvészprofesszor társaságá-
ban és közrernűködésével közel 4000 mari (cseremisz), mordvin, udrnurt (votják), baskír,
csuvas és kazányi tatár dalt gyűjtöttek.
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VILKUNA, Kustaa Gideon (Nivala, Finnország, 1902. 10.26. - Kirkkonummi, Finnország,
1980. 4. 6.) finn néprajzkutató. Kutatásaiban ö vezette be a finn néprajzban a kronológiai
változó fogalmát. Életműve megújította a finn néprajztudományt.

VIRÁNYIElemér (Arad, ma Románia, 1897. 10.30. - Budapest, 1944. 12.) magyar műfor-
dító, tanár. A két világháború közötti időszakban elsősorban a magyar-észt kulturális
kapcsolatok fejlesztése területén tevékenykedett, észt nyelvből müfordításra is vállalko-
zott.

VIRTARANTA,Pertti Ilmari (Karkku, Finnország, 1918.5.20. - Helsinki, 1997.7.9.) finn
nyelvész, tanár. Kutatásai a finn, karjalai és lűd nyelvjárásokra terjedtek ki. Fényképekkel
gazdagon illusztrált szövegkiadványai nélkülözhetetlen forrásai nyelvészeknek és nép-
rajzkutatóknak egyaránt.

VLADIKIN,Vlagyimir Jemeljanics (Mozsga, ma Udmurt Köztársaság [Oroszország], 1943.3.
20. -) udmurt (votják) etnográfus. Fö kutatási területe az udmurtok 20. század elötti etni-
kai és társadalmi gazdaságtörténete, az udmurt nép őstörténete és néprajza.

VOIGT Vilmos (Szeged, Magyarország, 1940. 1. 17. -) magyar folklórkutató, filológus. A
népköltészet-kutatás elméletének egyik világszerte elismert kutatója, a folklorisztika ha-
tárterületeinek is eredményes művelöje. Kitűnö ismerője a finnugor (különösképpen a
balti finn) népköltészetnek.

WEBERMANN,Otto Alexander (Kavastu, ma Észtország, 1915. 1. 7. - Göttingen, Német-
ország, 1971.2. 14.) észt irodalomtudós. Kutatási területe az észt irodalom volt.

WICHMANN,Yrjö Jooseppi (Liminka, Finnország, 1868. 9. 8. - Helsinki, 1932. 5. 8.) finn
nyelvész, szerkesztő. Gyűjtőúton járt az udmurtoknál (votjákoknál), gyüjtött udmurt
(votják), mari (cseremisz), komi (zürjén), sőt moldvai csángó nyelvjárási anyagot is.
Nyelvészeti kutatásait a finnugor hangtörténet, alaktan és etimológia területén végezte.

WICKMANN,Bo (Stockholm, 1917. 9. 7. -) svéd nyelvész. Tudományos munkásságának főbb
területei: a lapp nyelv és a szamojéd nyelvek kutatása, továbbá tudomány történeti kérdé-
sek. Fordítói és szótárszerkesztői munkássága is jelentős.

WIEDEMANN,Ferdinánd Johann (Haapsalu, ma Észtország, 1805.30. - Szentpétervár, 1887.
12. 29.) észt nyelvész. A finnugor népek nyelvét és történelmét, a finn ugor és altaji nyel-
vek rokonságát kutatta. Az ő közreműködésével hozták létre a lív irodalmi nyelvet. Az
észt finnugrisztika megteremtőjének tartható.

WITSEN,Nicolaus (Amszterdam, Hollandia, 1641. 5. 8. - Amszterdam, 1717. 8. 10.) holland
tudós, utazó. Részt vett egy nagyobb keleti expedícióban, melynek célja az ázsiai népek
és nyelvek számbavétele. Közreadott munkája a legfontosabb korai és hiteles híradások,
jellemzések egyike számos kis oroszföldi nemzetiségről, köztük több uráli népről, pl. a
marikról (csererniszekről), szölkupokról.

WÖLDIKE,Marcus (Sommersted, Dánia, 1699. II. 25. - Koppenhága, 1750. 9. 26.) dán teo-
lógus, nyelvész. Hungarológiai szempontból érdekes megjegyzései felkeltették a kortár-
sak figyelmét, s e témakörben többen többször is hivatkoznak rá,
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ZAGULJAJEVA, Bibinur Szarapovna (Nanyadi, ma Baskortosztán [Oroszország], 1947.3.7.-)
udmurt (votják) nyelvész. Kutatási területe a dialektológia.

ZAICZ Gábor (Budapest, 1944. 4. 16. -) magyar nyelvész. Kutatási területe a magyar nyelv-
történet, az uráli összehasonlító nyelvészet, a mordvin szókészlet, hangtan és morfono-
lógia. Lapp és szölkup kutatásokkal, bibliográfiaszerkesztéssel is foglalkozik.

ZEMPLÉNI (eredeti nevén IMREY) Árpád (Tállya, Magyarország, 1865. 6. II. - Budapest,
1919. 10. 13.) magyar költő, müfordító. A kisebb nyelvrokon népek költészetének felfe-
dezője és első sikeres tolmácsolója volt a magyar irodalomban.

ZICHY István gróf (Bábolnapuszta, Magyarország, 1879.3.31. - Aba, Magyarország, 1951.
1. 11.) őstörténész, festő, grafikus. Előbb a festészet, utóbb a magyar őstörténet, a
lovasnomád müveltség kérdései foglalkoztatták. Tanulmányaiban rendszeresen felhasz-
nálta a finnugor néprajztudomány eredményeit.

ZICHY Jenő gróf (Sárszentmihály, Magyarország, 1837. 7. 5. - Meran, Ausztria, 1906. 12.
26.) magyar Ázsia-kutató, politikus. Több tudományos expedíciót vezetett és finanszíro-
zott Oroszországba és Ázsiába a magyarság eredetének tisztázására.

ZOLNAI (SOMKUTi) Gyula (Nagysomkút, ma Someuta Mare, Románia, 1862. 12. 3. - Buda-
pest, 1949. 12.24.) magyar nyelvész, műfordító, tanár. Nyelvészeti munkássága elsősor-
ban anyelvtörténet, nyelvművelés, mondattan körére irányu It.

ZSAKOV, Kallisztrat Falalejevics (Davpon, ma Komi Köztársaság [Oroszország], 1866. 9. 18.
- Riga, 1926. 1. 20.) komi (zürjén) folklorista, filozófus, író. A komi hagyományokat és
múltat finn ugor összefüggésben látó és láttató kutató, a komi művelődéstörténet egyik
legsokoldalúbb alakja volt.

ZSlRAI Miklós (Mihályi, Magyarország, 1892. 10. 10. - Budapest, 1955. 9. 9.) magyar nyel-
vész, a finnugor összehasonlító nyelvészet egyetemi tanára, a magyar finnugrisztika ki-
emelkedő alakja. A magyar közvéleménnyel az ő munkássága fogadtatta el a finnugor
nyelvrokonság elméletét. Kiemelten foglalkozott az obi-ugor nyelvekkel.

(Domokos Péter-H. Labore Júlia)
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Itkonen, Erkki Esaias 25, 233, 241, 330, 467
Itkonen, T. 1. 233, 330
lll. Iván orosz cár 44, 98, 106
IV. (rettegett) Iván orosz cár 32, 44, 79,

84,94,99
Ivanov, Ivan Grigorjevics 467
Ivanov, V. 335
Ivanova, Ljudmilja Vasziljevna 388
Izjaszlav Vlagyimirovics, Vlagyimir

Monomah fia 90
Izsimbin 348
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-J-

Jaakkola N. 325
Jaanits, Lembit 467
Jajcov, Arszenyij harmonikaművész 364
Jakab László 467
Jakobson, A. 322
Jakobson, Carl Robert 188,217,321
Jakovlev, 1. V. 259
Jalava, Antti 467
Jalvi 330
Jamberdov, Iván mari festőművész 364
James, R. 289
Janalov, Vaszilij Georgijevics 388, 467
Janhunen, Juha Antero 290, 467
Jankó János 467
Jannsen, Johann Voldemar 188,321
Jannsen, 1. V. lánya, Koidula, Lydia 321
Janurik Tamás 290, 467
Jaroszláv (Bölcs Jaroszláv unokája) 43
Jaroszláv Vszevolodovics fejedelem 50
Jasin, Danyiil Alekszandrovics 468
(A.) Jászó Anna 468
Jávori Jenő 468
Javtiszij, Prokopij Andrejevics 388
Jannes, Arvi ••.•Lásd Genetz, Arvid Oskar

Gustav
Jefimov, Ivan Andrejevics 373
Jegorov, F. Je. 37,126,129
Jegorov, K. 37, 38
Jékely Zoltán 312
Jelcin, Borisz Ny. 39,421,425, 430
Jermak kozák vezér 44, 106
Jermakov, Foma Kuzmics 468
Jermuskin, G. 1. 241
Jerney János 468
Jersov, V. 326
Jevrin, Pjotr 280,341
Jevszevjev, Makar Jevszevjevics 126,

241,333,468
Jevszevjev, T. Je. 129
Jezsov, az NKVD vezetője 87
Johansson, O. 325
Jókai Mór 415
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Névmutató

Joki, Aulis Johannes 306, 468
Jordanes történetíró 55, 77, 89
Jósika Miklós 311
József Attila 312,318
Jögever, Jaan 468
Juganpelik, Ivan 292
Juhani Aho 316
Juhász Ferenc 313, 318,416
Juhász Gyula 312
Juhász Jenő 241, 468
Juhnyin, V. V. 337
Julianus barát 78, 89, 98,468
Julku, Kyösti 18, 409
Juskov, G. A. 337, 411
Juteinivel, J. 315
Juvonen, H. 318
Juzikajn, A. 335

-K-

K. Kovács László 472
Kahla, M. 241
Kai las, U. 316
KáIIay Ferenc 468
Kálmán Béla 469
Kálmány Lajos 469
Kalmár György 469
Kandra Kabos (Jakab) 469
Kangasmaa-Minn, Eeva 469
Kangro, Bernard (Bernhard) 469
Kannisto, Artturi Juha 469
Kányádi Sándor313,364
Kaphberh, U. 327
Kaplinski, Jaan 411
Kappeler, Andreas 138
Kara Ferenc 469
Karamzin, Ny. M. 125
Karavajev, Sztyepan 338
Karelson, Rudolf 469
Karhu, Eino Henrikovics 469
Karinthy Frigyes 3 12
Karjaiainen, Kustaa Fredrik 469,492
Karisson, Fred 469



Karmazin, Gurij Gavrilovics 470
XI. Károly svéd király 74
Kask, Arnold 470
Kasparson, Alfreds :+ Lásd Sprogis,

Augusts
Kassák Lajos 312
II. Katalin cárnö 85, 246, 259
Katona József 31 O
Katona Lajos 470
Katz, Hartmut 290,470
Kaukonen, Vainö 470
Kaupo lív fejedelem 65
Kauppala, Pekka 406
Kazakov, M. 335
Kazancev, Dmitrij Jegorovics 470
Kazancev, M. 280
Kazinczy Ferenc 274, 310
Kahrik, Aime 470
Kasu Hans 321
Kecskeméti István 470
Kedra, M. 339
Kekkonen, U. K. finn köztársasági elnök

186
Kelmakov, Valentyin Kelmakovics 470
Kemény Zsigmond 311
Kemppainen, Hannu 415
Képes Géza 340,470
Keresztes László 241, 470
Kerezsi Ágnes 364
Kert, Georgij Martinovics 233, 471
Kertész Manó 471
Kertész Zoltán 416
Kettunen, Lauri227,471
Kielevainen, Impi Grigorjevna 387
Kiisk, Mai 471
Kilpinen, J. 411
Kilvet, Krista 415,416
Király György 471
Kirdjaskin, Ty. 333
Kirillov, P. 333
Kirov, Sz. M. 40, 129
Kisfaludy Sándor 274
(Sz.) Kispál Magdolna 471
Kiss Antal 471

Névmutató

Kiss Jenő 471
Kiszeljov, Vaszilij Albertovics 388
Kitajev, Ny. 342
Kitzberg, A. 322
Kivi, A. 316, 318,410
Kivikas, A. 322
Klaproth, Heinrich Julius 471
Klejerova, Tatyjana Szemjonovna 387,

471
Klemm Antal 241, 471
Klima László 10,409,472
Klimenova, Tamara Alekszandrovna 388
Klimov, V. 411
Kljucsevszkij, V. O. 125
Koczkás Sándor 412, 413
Koczogh Ákos 472
Kodály Zoltán 472
Kodolányi János 312, 472
Koivisto, M. finn köztársasági elnök 186
Koizumi T. 241
Kokla, Paul 472
Kolga, Margus 178
Kolmikov, Vlagyimir 362
Kolomaszov, V. 333
Koltai Tamás 416
Kolumb, V. 335
Konovalov, M. 339
Konrád György 313
Kont, Karl 472
Konyjuhov, Alekszej Kimovics, a Komi

Köztársaság nemzetiségügyi
minisztere 370

Korenchy Éva 472
Korepanova, Ászja zongorista 365
Korhonen, Mikko 233, 472
Kormos István 313
Koroljov, Vlagyimir Nyikolajevics

hajóskapitány 383
Korompay (Krompecher) Bertalan 472
Koskenniemi, V. A. 316
Koszigin, A. N. 40
Kosztolányi Dezső 312
Kovács László 361
Kovegyjajeva, Jevgenyija lvanovna 473
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Kozlova, Jelena 358
Kozmács István 360, 473
Kölcsey Ferenc 274,310
Köppen,F~Th. 15,16,23,24,25,28
Körösi Csoma Sándor 473
(A.) Kövesi Magdolna 473
Kraszilnyikov, G. D. 339
Kreutzwald, Friedrich Reinhold 217, 321
Krivosejev, 1. 333
Kross, Jaan 473
Krúdy Gyula 3 12
Ksenofontov, Andri 414
Kubínyi Katalin 473
Kudaseva, Nyina Nyikolajevna 388
Kulikov, Vaszilij 364
Kulonen (-Korhonen), Ulla-Maíja 473
Kuratov, Ivan Alekszejevics 253,337,

413,473
Kurikov, Vlagyimir Mihajlovics 373
Kurlin, Mihail Mihajlovics 388
Kutorkin, A. 333
Kuusi, Matti 473
Kuznyecova, A. J. 290
Kücsüm kán 106, 116
Künnap, Ago 290, 473
Kylstra, Andries Dirk 473

-L-

Laanest, Arvo 474
Labádi Gizella 474
Lach, Robert 474
Laestadius, Lars Levi lelkész 75, 329
Lagercrantz, Eliel 233, 330
Laine, Jarkko 412
Laine, N. 325
Laitinen, Kai 474
II. Lajos király 180
Lakó György 233, 474
Lallukka, Seppo 137-138,474
Lapcuj, Leonyid V. 292, 345
Larin Paraske 40
Larsen 330
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Névmutató

Larsson, Lars-Gunnar 233, 474
Lassila, M. 316
Lassú István 474
László Gyula 16,24-25,474
Lászlóffy Aladár 313
Laugaste (Treu), Eduard 474
Laulalainen, Leena 411
Launis 330
Launonen, Hannu Johannes 474
Lavotha Ödön 475
Lázár Katalin 364, 475
Lazarev, G. 342
Lebegyev, M. N. 337
Ledkov, Vaszilij 293, 345
Leem, Knud 329,475
Lehiste, IIse 475
Lehtinen, Ildikó 35,138,475
Lehtisalo, T. V. 289, 293
Lehtonen, J. 316
Leibniz, Gottfried 475
Leino, Eino 316, 318
Leisio, Timo 122
Lengyel Péter 313
Lenin, V. 1. 34,128,130, 147, 167
Leppik, Merle 475
Lesznyikova, Galina 361
Lewy, Ernst 241, 475
Ligeti Lajos 475
Lihacsov, D. Sz. II1
Lihacsov, Mihail 338
Liimola, Matti Engelbert 475
Lijurov, A. A. 337
Linna, V. 316
Linnankoski, Johannes 316
Linné 329
Linnus23,24, 25,26
Lipponen, P. 186
Litkin, Georgij Sztyepanovics 126,476
Litkin, Vaszilij Iljics 30, 253, 337, 476
Lomonoszov, Mihail Vasziljevics 476
Loorits, Oskar 227,476
Lotz János 476
Lönnrot, Elias 208, 315, 476
Lukács Ildikó :~ Lásd Lehtinen, Ildikó



Luksikné Skita Judit 10
Luppov, Pavel Nyikolajevics 476
Luther Máté 321
Luthy, Melvin Joseph 476
Luts, Arved 476
Luutonen, Jorma Kalervo 476
Lükő Gábor 476
Lyy (Mahönen), Otto Toivo 477

-M-

Magga, Ole Henrik 233
Majakovszkij, V. V. 340
Majorov, Jakov Pavlovics :+ Lásd Sketan
Majtyinszkaja, Klara 477
Makarjov, Sz. A. 406
Makarov, Grigorij Nyikolajevics 477
Makkay János 18,27
Malenkov, G. M. 40
Mándi Sándorné :+ Lásd M. Velenyák

Zsófia
Mándy Iván 3 13
Manker 330
Mannerheim, C. G. E. 185, 186
Manninen, Otto 477
Manova, Nagyezsda 360
Márai Sándor 3 12
Márfai Péter 416
Mark, Julius 477
Mark, Karin 477
Márk Tamás 477
Markov, Valerij Petrovics 363, 373, 388,

416,477
Marr, Nyikolaj Jakovlevics 477
Martin György 477
Martinov, A. 333
Masing, Otto Wilhelm 478
Masing, Uku 478
Maszkajev, Andrej Ivanovics 478
(O.) Mátai Mária 478
Máté Imre 478
Matley, lan 140
Mátyás király 180

Névmutató

Magiste (Malson), Julius 478
Makela, S. 325
McRobby, Zita 409
Medvegyev, G. 339
II. Mehmed szultán 180
MeiIlet, Antoine 478
Meinhard püspök 65
Mengyijarov, L. Ja. 129
Meri, Lennart Georg észt köztársasági

elnök 190,478
Meri, V. 317
Merkuskin, Ny. 1. 174
Messerschmidt, Daniel Gottlieb 289, 478
Mészáros Edit 241, 407
(F.) Mészáros Henrietta 478
Mészöly Gedeon 479
Mészöly Miklós 313
Metsanurk, M. 322
Miechov, Mathias de 479
Mihejev, I. Sz. 126, 133,259,339
Mikaj, G. 334
Mikes Kelemen 310
1. Miklós orosz cár 18I
II. Miklós orosz cár 37,185
Mikola Tibor 24,290,479
Mikszáth Kálmán 311
Mikusev, Anatolij Konsztantyinovics

479
Miller, G. F. 85
Minyin, Ivan 338
Misanyina, Valentyina 358
Moldova György 313
Molnár Erik 231
A. Molnár Ferenc 479
Molnár Gyula 416
Molotov, V. M. 36,40
Monoszlóy Dezső 313
Moór Elemér 25
Moora, Harri 479
Moreau, Jean-Luc 479
Móricz Zsigmond 312
Moro, A. 333
Morszkoj, O. 333
Moszin, Mihail Vasziljevics 241,388

521



Moszkvin, Vaszilij Jermolajevics 388
Muhin, Ny. 334
Muhin, Vlagyimir Alekszejevics 479
Mundi, P. 289
Munkácsi (Munk) Bemát 24-25, 28, 105,

259,280,479
Mustapaa, F. P. 316
Mustonen, R. 411
Müller, G. F. 115,252,258,289
Müller, Max Friedrich 479
Münster, Sebastian 207

-N-

Nádas Péter 313
Nagy Imre miniszterelnök 182
Nagy József 10, 360
Nagy Kálmán 480
Nagy Katalin 413
Nagy Lajos 312
Nagy László 313
Najaksin, K. Ja. 133
Nalimov, Vaszilij Petrovics 480
Nanovfszky György 121,365,378,380,

480
Napolszkih, V. V. 28
Naszibullin, Rif Sakriszlamovics 480
Négyesy László 480
Nemes Nagy Ágnes 312
Németh Gyuláné > LásdN. Sebestyén

Irén
Németh Lász1ó 312
Nenarjg, Wawl'o 46, 117
Nielsen, Konrad Hartvig Isak Rosenvinge

233,330,480
Niemi, Mikael 410
Niit (Hiob), Ellen 480
Nirvi, Ruben Erik 480
Noho, F. 1. 345
Normantas, Paulius 480
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Névmutató

Novickij, Grigorij 480
Nuűez, Milton 18

-Ny-

Nyecskina, M. V. 133
Nyekrics, A. 133
Nyeszterova, Nyina Alekszandrovna 399,

417,438
Nyikityina, Ljudmila Alekszejevna 388
Nyikolaj Gavrilov 364
Nyikolajev, Sz. 335
Nyikolszkij, Ny. V. 126
Nyíri Antal 480
Nyirkos István 480
Nyobdinsza, Vittor 337, 413

-0-

Oinas, Felix Johannes 481
Ojanen, Simo 410
Ojansuu, Heikki August 481
Oki, Asalesi 339, 413
Olasz János 416
Oleg kijevi fejedelem 43, 89
Oleg, Vlagyimir Monomah

unokatestvére 90
Orbán Ottó 3 13
Orbán Viktor miniszterelnök 182
Ordzsonikidze, Sz. K. 34
Orlay János 481
Orosz István 416
Orwell, G. 160
Ottlik Géza 312
Ottó német-római császár 179

-ö-
Örkény István 313



-p-

Paasikivi, J. K. finn köztársasági elnök
186

Paasonen, Heikki 25, 198,241, 289, 481,
487,492

Pais Dezső 481
Paleckij herceg 44, 84
Pali, Valdek 481
Pallas, Peter Simon 85, 115,258, 289,

481
Paltto, Kirsti 233
Pápai Károly 481
Pápay József 105,481,492
Papp István 318, 481
Papp Lehel György 415
Paraske, Larin 325
Patkanov, Szerafim 25, 107,482
Patrusev, Gennagyij Sztyepanovics 482
Patrusev, Valerij Sztyepanovics 482
Pázmány Péter 3 10
Pats, Konstantin 189
Pécsi Ildikó 416
Pekkanen, T. 316
Peltonen, J. 317
Penavin (Borsy) Olga 482
Pengitov, Nyikolaj Tyihonovics 482
Penttila, Aarne 482
Pera vitéz 338
Permi Szent István 92, 93, 252, 337
Perttunen, Arhippa 325
Perttunen, Mikkali 40
Pesonen,Matti418
Pesti Mizsér Gábor 274
T. (nagy) Péter orosz cár 32, 52, 56, 66,

70,85, 188
Peterson, K. J. 321
Petőfi Sándor 3 II
Petraeus, Eskil 207
Petri György 313
Petrov, M. P. 339
Petrubány Lukács 28
Petuhov, A. 326
Petuhova, Ligyija Andrejevna 482

Névmutató

Piccolomini, A. S =-+ Lásd ll. Pius pápa
Picskov, Alekszej 293
Piettomin, Vauli :+ LásdWawl'o Nenang
Pilinszky János 312
Piljugin, Anatolij Alekszandrovics 387
Pimenov, V. V. 136
Pinyjaszov, Alekszandr Ivanovics 373
Pirak, Anta 232, 330
Pirerka, Anton Petrovics 482
Pirsina, T. 348
ll. Pius pápa 482
Plinius Secundus 65
Plotnyikova, K. Z. 115, 305
Pokrovszkij, M. Ny. 127
Polescsikov, V. M. 42
Poljakov, Oszip Jegorovics 241, 388
Ponomarjov, Karl Alekszandrovics 373,

377,452
Popini, Albert 482
Popov, Alekszandr Ivanovics 252-253,

387,482
Popov, N. P. 253
Popov, Nyikandr Szemjonovics 373
Popov, Szerafim 337
Popova, Jadviga Nyikolajevna 483
Porkka, Volmari 483
Porthan, Henrik Gabriel 315, 483
Posti, Lauri 483
Poszohov, K. 342
Potapov 25
Pőldrnae, Rudolf 483
Pöllu, Kaljo 414
Pray György 483
Prokofjev, G. N. 289,293,295,297,304,

483
Prozes, Jaak417, 439
Pucek-Grigorjevics, Venjamin 85,246,

259,334
Pugacsov, Jemeljan 46, 80, 85, 99, 339
Pullar, G. 387
Pures mordvin fejedelem 44, 78
Purgasz mordvin fejedelem 78
Pusztay János 290, 364, 483
Pütheasz 73
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-Q-

Qvigstad 330

-R-

Rácz István 483
Radajev, V. 333
Radioff, W. 23, 24
Radnóti Miklós 312
Raita, hja Petrovna 387
Rajk László 182
Rajsev, Gennagyij 364,412
II. Rákóczi Ferenc 180,310
Rákosi Mátyás 182
Ramstedt, Gustav John 483
Raptanov, Ty. 333
Rask, Rasmus 483
Raun, Alo 241, 484
Ravila, Paavo 233, 241,484
Razin, Sztyepan 45, 80, 99
Rank, Gustav 484
Rédei (Radanovics) Károly 484
Reguly Antal 24, 105, 125, 198, 241,

280,283,484
Reisman, Aleksei ::+ Lásd Raun, Alo
Rembot, Nyina Konsztantyinovna 387
Réthei Prikkel Marian Lajos 484
Révai Miklós 274, 484
Révay Valéria 484
Reviczky Gyula 3 II
Rhen, N. A. 329
Ribakov. M. 411
Ridala, Villem 484
Rocsev, Jurij Geraszimovics 485
Rogovics, Gyurjata I11
Róheim Géza 485
Romanov dinasztia 59
Rombangyejeva, Jevdokija Ivanovna

412,485
Róna- Tas András 24
Rosendahi 330
Rosenplanter, Johann Heinrich 485
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Névmutató

Rubovszky Éva 10
Rubruk ferences szerzetes 78
Ruckoj, A. 174
Rudzitis, Laimonis 227
Rugin, R. 343
Rugojev, 1. 325
Rummo, P. E. 322
Runeberg, J. L. 315, 316
Ruong, Israel 233, 330, 485
Rurik 43
Rüütel (Ruus), Ingrid 485

-s-
Saareste, Andrus (Saaberk, Albert) 485
Saarikoski, P. 316
Saarinen, Sirkka Aulikki 411, 485
Saba, 1. 330, 331
Sahmatov, Alekszej Alekszandrovics

485
Sajnovics János 15, 198,233,465,485
Salminen, T. 290
Salminen, V. 327
Sammallahti, Pekka 233
Sámson (Béla) Edgár 486
Sándor István 486
r. Sándor orosz cár I84
Ill. Sándor orosz cár 36, 188
Ill. Sándor pápa 63, 69, 183
Sánta Ferenc 313
Sarkia, K. 316
Saro nov, Alekszandr 413
Sauvageot, Aurélien 486
Saxo Grammaticus 55, 65, 74
Sárgava E. 322
Schefferus, Johannes 232,330,486
Schlachter, Wolfgang 486
Schlözer, August Ludwig 486
Schmidt Éva 24, 360, 486
Schoyen 330
Schrenk (Srenk) Alekszandr Ivanovics

486
Schulze (Bartel), Brigitte 486



Sebeok, Thomas A. (Sebők Tamás) 487
(N.) Sebestyén Irén 25-26, 487
Seilenthal, Tönu 487
Semper, 1. 322
Sepsey Tamás 416
Sesztalov, Juvan (Iván Nyikolajevics)

176,280,341-342,373,411,487
Setala. E. N. 25, 198
Shakespeare, W. 346
Sibanov, Viktor 358
Sík Ferenc 361
Sík Sándor 312
Siljo, J. 316
Sillanpaa, F. E. 316
Sil ver, Brian 155
Simonesies Péter 290
Simonyi (Steiner) Zsigmond 487
Sinervo, E. 318
Sinka István 312
Sinor, Denis (Dénes) 487
Siro, Paavo 487
Siskin, Mihail Ivanovics 373, 377
Sjögren, Anders Johan 56, 66, 125-126,

139,253,487
Sketan, M. 335, 487
Skiöldebrand, A. F. 329
Skum 330
Slezkine,1. 138
Sligina, Ny. V. 136
Smuul, J. 322
Soittu, Pavel Ivanovics 373
Somogyi Sándor 24
Soós Károly Attila 392
Sööt, K. E. 322
Spátarul (Spafari), Nicolaie Milescu 487
Spiró György 361
Sprogis, Augusts 488
Stahl, Heinrich 217
Stahiberg, K. 1. 185
Stalte, Karl 327, 488
Steinitz, Wolfgang 343, 488
Stipa, Günter Johannes 241, 488
Stockfleth 329

Névmutató

Strahlenberg, Philipp Johann 198,258,
488

Suhonen, Seppo 488
Suits, G. 322
Sulgin, M. 343
Summanen, T. 325
Suomalainen, J. P. 315
Susakova, Galina Nyikolajevna 488
Sürje, Krista 488
Sütő András 313
Sylvester János 274

-Sz-

Szabó Dezső 3 12
Szabó Dezsőné :+ Lásd (Sz.) Kispál

Magdolna
Szabó Lajos Mátyás 416
Szabó Lőrinc 3 12
Szabó Magda 313
Szabó Pál 312
Szabó T. Ádám 488
Szabó T. Attila 488
Szadovnyikov, V. 339
Szakonyi Károly 313
Szálasi Ferenc 181
Szaltikov, P. 343
Szamszonov, Szemjon 411
Szanukov, Kszenofont Nyikanorovics

373
Szaveljev, Gennagyij Petrovics 388
Szaveljeva, Eleonora Anatoljevna 488
Szavin, V. A ::+ Lásd Nyobdinsza, Vittor
Széchenyi István 274, 310
Szengepov, Alekszej Mihajlovics 373,

388
Szent-Iványi István 390
Szerebrennyikov, Borisz Alekszandrovics

24],488
Szidorov, Alekszej Szemjonovics 489
Szidorov, Anatolij 411
Szigethy István 4 16
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Szíj Enikő 10,178,384,401,418,435,
437,489

Szilády Áron 489
Szilágyi Domokos 313
Szilasi Mór (Móric) 489
Szilasi Zsolt 416
Szineusz 43
Szinnyei József 198, 489
Szkripnyik 130
Szkrjabin, M. 387
Szmirnov (Smirnov), I. Ny. 125
Szmirnova, Szvetlana Konsztantyinovna

363,417,437
Szokolova, Z. P. 136
Szolovjov, Sz. M. 125
Szopocsina, Agrafena 364
Szorokin, P. 30
Szpasszkij, G. J. 115,289
Szpiridonov, J. komi elnök 95
Sztálin, J. V. 34, 36-37,40,42, 128-131
Sztanyiszlavec, Albina Romanovna 388
Sztarosztyin, Sz. A. 26
Sztolipin, P. A. 37
Sztrogalscsikova, Zinaida Ivanovna 373,

387,390
Sztroganov család 44, 94
Szűrös Mátyás 416

-T-

Tacitus 73
Talve, llmar 489
Tamási Áron 312
Tamelkin, K. 348
Tamm, J. 322
Tammsaare, A. H. 322
Tampere, Herbert q Sv
Tandori Dezső 313
Tarakanov, Ivan Vasziljevics 393, 489
Tarhanov, A. 341
Tatyiscsev, Vaszilij Nyikityics 489
Tauli, Valter Evald 489
Tedre, Ülo 489
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Névmutató

Tersánszky Józsi Jenő 312
Tervonen, Viljo 490
Tiit-Rein, Viitso 217, 492
Timonen, A. 325
Tirts Tamás 416
Toldy (Schledel) Ferenc 490
Tolnai attó 313
Tomasson 330
Tomszkij, G. 387
Tootsen, Toivo 396
Tormis, Veljo 490
Tornai József 413
Toropov, 1.G. 337
Tóth Árpád 312
Toulouze, Eva 413
Tönurist, Igor 178
Tőzsér Árpád 313
Traat, M. 322
Trifonov, G. 342
Trócsányi Zoltán 490
Truvor 43
Tsvetkov, D. 328
Tug1as, F. 322
Turi, Johan 232, 330
Turkin, Adolf 490
Turtiainen, A. 316
Tűz Tamás 313

-Ty-

Tyebetyev, D. 342
Tyepljasina, Tamara Ivanovna 490
Tyerescsenko, Natalja Mitrofanova 290,

297,490
Tyerjoskin, Nyikolaj Ivanovics 490
Tyimin, Vlagyimir 411, 413

-u-
Uibopuu, Valev 490
Újfalvy Károly 490
Újhelyi István 399



Uludamar Engin 157
Under, Marie 322
Utasi Zita :+ Lásd McRobby, Zita
Uvarov, Anatolij Nyikolajevics 339, 49 I

-ü-
ÜIIe, Kauksi 410
Üpömarij ;;+ Lásd Vasziljev, Valerijan

Mihaj lovics

-V-
Vaarandi, Debora 322
Vaba, Lembit 178
Vagatova-Volgyina, Marija 343
Vahrusev, Vaszilij Makszimovics 491
Vahruseva, Marfa 280,341
Vajda János 3 II
Vajvetkin, G. 342
IL Valdemar dán király 187
Valisin, R. 339
Valkeapaa, N.-A. 330
Valton, Arvo 322, 358, 412, 413
Vanyejev, Albert Jegorovics 337, 491
Vares-Barbarus.Tr l Sv
H. Varga Gyula 413
Varga László 416
Vargyas Lajos 491
1. Vasa Gusztáv svéd király 74, 183
Vasz, IIja ~ Lásd Litkin, Vaszilij lljics
Vaszikova, Ligyija Petrovna 491
I. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem 98
IL Vaszilij orosz cár 98
Vasziljev, F. 339
Vasziljev, Valerijan Mihajlovics 126,

129,246,334,491
Vaszin, Kim (KiriIIovics) 335, 491
Vászolyi Erik491
Vater, J. S. 293
Vavilin, Mihail 338
Veenker, Wolfgang 491

Névmutató

(M.) Velenyák Zsófia 492
Vento, Urpo 411
Verbickij, V. V. 24
Veres Péter 17,312,492
Verescsagin, Grigorij Jegorovics 46, 100,

126,492
Verseghy Ferenc 274,492
Vértes Edit 492
Veske (Weske), Mihkel492
Veski, Johannes Voldemar 217,492
Vetemaa, E. 322
Viikberg, Jüri 178
Viires, Kadri 414
Viita, L. 316
Vikár Béla 480, 492
Vikár László 492
Vilde, E. 322
Vilka, Hja Konsztantinovics :+ Lásd

Vilko, Tiko
Vilka, Ny. 345
Vilko, Jurij Petrovics 388
Vilko, Tiko 292, 345
Vilkuna, Kustaa Gideon 493
Vinonen, Robert 411-412
Virányi Elemér 493
Virtanen, 1. 325
Virtaranta, Pertti Ilmari 493
Visnapuu, H. 322
Vladikin, Vlagyimir Jemeljanics 493
Voigt Vilmos 493
Volgyin, V. 343
Volgyina, Marija 413
Volodarszkaja Olga 10
Vonya törzsfő 116
Vozsakova, J. 361
Vörösmarty Mihály 274,310
Vszevolod, vlagyimiri nagyfejedelem 78
Vuorela, E. 316

-w-
Waltari, Mika 316
Wanradt-Koell 217

527



Webermann, Otto Alexander 493
Weöres Sándor 312
Wichmann, Yrjö Jooseppi 458, 493
Wickman, Bo 233, 493
Wiedemann, Ferdinand Johann 15, 241,

253,493
Wiik, Kalevi 18
Wiklund, K B. 233, 329
Winter Erzsébet fotóművész 364
Witsen, Nicolaus 24,85,289,493
Wolf Péter zeneszerző 10
Wöldike, Marcus 493

-z-
Zagrebin, J. 411
Zaguljajeva, Bibinur Szarapovna 494

Aőnynrraa, M. 123
ApHCT3, Ilayrn, 135
OaJlHl\KHM,B. r. 138
Eaxpyumu, C. B. 131
Benuuep, B. H. 134
Eepas, JlaBpeHTHM 140
EpoMJleM,H).B.136
EpYK, C. 11.121,151
Eynapnn, M. E. 138
Byprauoa, Arnac 122
BaCHJlbeB, B. M. 126
BepxoBeHb,E.r.131
BHHorpa.uoB,B.140
B5I3pH,3. 135
rHJlb.uH, Jleonun 140
Eropos, <D.E. 127
3a.uHenpoBcKa5l, A. H). 136
3H6apeB, B. A. 138
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Névmutató

Zaicz Gábor 241, 494
Zavalisin, A. 333
Zempléni (Imrey) Árpád 494
Zichy István gróf23, 494
Zichy Jenő gróf 481,494
Zolk, Maaja 414
Zolnai (Somkúti) Gyula 494
Zrínyi Miklós 310
Zubov, A. 338

-zs-

Zsakov, Kallisztrat Falalejevics 383, 494
Zsdanov, A. A. 35, 36, 40, 129
Zsigmond Attila 416
Zsirai Miklós 25, 494
Zsukov, G. K. 40

KaJlHCTpaTOB, H. n. 133
K03JlOBa, K. 11. 134
KOpOJleB, KJlHM CTenaHoBH4 383
KOpTyHOB, Cepreü 122
KpHBOw,eKoBa, A. $. 156
Kp5l)l(KOB,B. A. 412
KyJlHKOB, K. 11. 129,136,140
KypOn5ITHHK, M. C. 136
Jlanrryioca, Cenno 122
Jlauryx, Jl. n. 134
JlyKOBUeB, B. C. 138
Mnnnep, F. <1>.124
MOKWHH, H. <D. 134, 141
Ha5lKUJHH,K. 51. 133
HeKp114, A. 133
Heperaua, C. C. 130
He4KI1Ha, M. B. 133
HHKOJlbCKHH,H. B. 126



Ilannac, I1. C. 124
Ilam.nanpe, M. 10. 128
I1HMeHoB, B. B. 134, 136
I1ory,nI1H, B. 11. 134
I10KpOBCKI1H, M. H. 127
Ilonoe. Anexcannp 140
P}l6I1HHH, E. A. 136
CaHyKoB, K. H. 122, 136, 139, 140, 153,

154,172
CMI1pHOB, 11. H. 125
Coxonosa, 3. I1. 136, 138
CTarrI1H, ft B. 140
TpeTb}lKOB, I1. H. 142

Névmutató

TPOHI1H, A. A. 123
Tyea, T. 122
YBal.JaH, B. H. 138
cDI1rraTOB, fl. r. 123
cDHlllMaH, O. M. 136
XarrI1KOB, A. X. 142
Xapy3I1H, H. H. 125
XI1J1TytJeH, P. 140
Xy,n}lKOB, M. 128
Wa6aeB, 10. IT. 136
Illrn.rrnaa, H. B. 136
IOp4eHKoB, B. A. 123, 141
IOp4eHKoB, K. H. 172, 174

(Összeállította: Klima László-Bankó Agnes)
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VII.

MELLÉKLETEK





Az uráli népek himnuszai

Magyar himnusz

I~~~II~~~-
I~ ~bl' ~b . S I

Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból

l.

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

8.
Szánd meg isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
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Az uráli népek himnuszai

Finn himnusz

1$#2i*~ ~ ~

If #

If#~ ~ *1
1$ # i m
I$#~ ~ * ~

Maamme

(1. L. Runeberg, finn fordítás: Paavo Cajander)

1. ll.

Oi maamme, Suomi, synnyimnaa,
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei vetta, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa taa pohjoinen,
Maa kallis isien.

Sun kukoistukses kuorestaan
Kerrankin puhkeaa;
Viel' lempemme saa nousemaan
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran laulus, synnyimnaa,
Korkeemman kaiun saa.
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Az uráli népek himnuszai

Észt himnusz

Mu isamaa, mu önn ja rőőn

(1. F. Runeberg versének észt változatát írta Johann Voldemar Jannsen)

Mu isamaa, mu önn ja room,
Kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial taal see
Suure, laia ilma paal,
Mis mul nii annas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ja sünnitand
Ja üles kasvatand;
Sind tanan mina alati
Ja jaan sull' truuiks surmani,
Mul köige armsam oled sa,
Mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
Mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
Ja vőtku rohkest őnnista,
Mis iial ette vötad sa,
Mu kallis isamaa!*

* Az észtek nemzeti himnuszuk három versszakát éneklik.
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Az uráli népek himnuszai

Karjalai himnusz

1*##1 t ~

I*##~. ti

1*## J. ~.
~

1* ~Il

1* ~Il

1*~ll ~ ti t 1

1*## . ~
1 * ## J :00 t §. ~~. 1

I*~- ~'_. I~

~. ~r w W~· ~r I
Zene: A Beloborodov Szöveg: A. Misin - I. Kostin

Kotimaamme Karjala!
Ikivanha kaunis maa.
Veljeskansat yhteen saa
Karj ala!

Kotimaamme Karjalat
Rahvas rehti, ahkera
töinja lauluin ikuistaa
Karjalaa!

Töin ja lauluin ylistaa
Karjalaal
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Az uráli népek himnuszai

Mordvin himnusz

537



Az uráli népek himnuszai

Mari himnusz

1.1

1&

1&

1. * I
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Az uráli népek himnuszai

Komi himnusz
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Az uráli népek himnuszai

Udmurt himnusz

i: 3 3

lii·" " ~

~'='f~. ~~<~

3

1$ J ~lf7?~gtgr ~
~-~. ~~~

3

I~r ~~r ~
~~" ~~~2. O~~~I

540



Az uráli népek himnuszai

Orosz himnusz

1* ~~Il~i J ~.
~ r

1* ~~&~ ~.
~r r ~

1* ~I,&~ J j ~. ~.
~

1& ~Illl~ r j ~r-
~

c.

1* ~~I,~ r r ij r
1* ~~&~ r r . S
1& ~~&~J j §. ~.

~

1* ~~&~r j f=r ~. $ II

A himnuszokat zongoraátiratokban közöljük, amelyeket kiadványunk számára Wolf Péter készített.
Az orosz himnuszt is közöljük, tekintettel arra, hogy ajinnugor népek többsége Oroszországban él,

az autonómia különböző formáit élvező állami és közigazgatási egységekben.
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ZÁSZLÓK, CÍMEREK ÉS KÉPEK
A FINNUGOR NÉPEK ÉLETÉBÖL





Magyarország

Észtország

Oroszország

Finnország

Mari El Köztársaság



Udmurt Köztársaság

Komi Köztársaság

Karél Köztársaság

•

Mordvin Köztársaság

Hanti-Manysi Autonóm Körzet



karjalaiak

vepszék

inkeri finnek

lívek

lappok



A FINNUGOROK ÁLTAL LAKOTT
FONTOSABB VÁROSOK CÍMEREI

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓBAN

Szentpétervár

Sziktivkar

Moszkva

Joskar-Ola

Szaranszk

Petrozavodszk

Tver
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Permi Szent István emléktáblája
Sziktivkárban

A Lív Ház felirata (Mazirbe, Lettország)



Sztyepan Erzja világhírű mordvin szobrászművész faszobrai



Komi faszobrok a permi közösségi házban



Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke megnyitja a II. Finnugor
Világkongresszu st a magyar parlamentben

A II. Finnugor Világkongresszus alkalmából Gál Zoltán a magyar parlament elnöke
fogadja a kongresszus küldötteit



A konzultatív bizottság első ízben tartotta ülését a tveri karéloknál
1997. március 25-27-én

A Komi Köztársaság fennállásának 77. évfordulóján 1998. augusztus 23-án
Sziktivkárban ülésezett a konzultatív bizottság

T. Klejerova, V. Markov, T. Batalova (titk.), Nanovfszki Gy., M. Hannus,
A. Heinappu (balról jobbra)



A konzultatív bizottság ülése egy észtországi tanyán Tartu mellett
1999. október 13-án

Az első finn ugor video- és filmfesztivál díjazottjainak tiszteletére rendezett
fogadáson Budapesten, 1999. október 28-án az Orosz Kultúra Házában



G. Rajsev hanti festőművész és J. Sesztalov hanti költő Hanti-Manszijszkban
Göncz Árpád elnök látogatása alkalmából 1993. június 29-én

Göncz Árpádot fogadják finnugor útja elején



A Parlament épülete Budapesten

A helsinki székesegyház



A tallinni városháza A permi székesegyház

A tartui egyetem



A szaranszki színház

A Komi Köztársaság minisztertanácsának épülete Sziktivkárban



A Joskar-Ola-i színház

A Mari El Köztársaság címere
az Államtanács épül etén



Az izsevszki múzeum

A kudimkári kultúrotthon



Az őshaza földjén Szibériában a Volga, Káma, Belaja vidékén

Az egykori vándorlások színhelye az Uráion túl



Rénszarvasáldozat egy hanti (osztják) tanyán a tajgában

Göncz Árpád egy rénszarvastenyésztő családdal Szibériában



Karéliai fatemplom a 20. századból



Karél táj



Karéliai módos parasztház konyhája és
tisztaszobája



Karéliai parasztház

Komi faház belső kialakítása



Komi használati tárgyak



Mordvin faház belseje a totemállat (medve) fejével

Módos udmurt parasztház a 19. századból



Nyírfakéregböl készült komi edények



Komi vadász felszerelése



Népviseletbe öltözött karél lány kante lével



Hagyományos finn öltözet

Komi népviselet

Nganaszan nő népviseletben

Udmurt viselet



Udmurt asszonyok népviseletben

Mari népviseletbe öltözött lányok



Hanti asszony és lánya



NÉPVISELETEK

lív

észt

mafl



mordvin udmurt

magyar

vót
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