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A különböző finnugor konferenciák, szemináriumok egyik rendszeresen visszaköszönő
témája a tudománynépszerűsítés kérdése, hiszen az elmúlt évtizedben újult erővel „támad” a
délibábos nyelvészet – kihasználva a könyvkiadás szabadságát, amely végletes esetben
dilettáns publikációknak is lehetőséget biztosít. A finnugor képzettséget nem szerző széles
néptömegekre pedig, valljuk be, sokkal nagyobb hatást lehet gyakorolni a dicső ősmagyarság
eszméjével, a sokezeréves díszítőmotívumok „magyarításával”, a magyar mint ősnyelv
álmával, mint a VxSg2 és a determinatív dativus-allativus példáival. E kérdéskör rendkívül
bőséges szakirodalmából vö. e folyóirat hasábjain Zaicz Gábor (Csúzlival verébre. VI/4: 14–
20) és Fejes László (Ágyúval verébre. V/4: 30–33) írásait.

A fentiek szellemében fontosnak és üdvözlendőnek tarthatunk minden olyan művet, amely
nemcsak a szűk szakmához szól, hanem igyekszik megszólítani a rokonságunk iránt
komolyabban érdeklődőket is. Ezért nagy örömmel vettem kézbe a Finnugor világörökség.
Magyarságismereti vademecum diákok számára című könyvet. Örömöm aztán kissé lelohadt,
mert rögtön a címlapon a szajnai (!) szamojédokkal találkoztam. Persze, a mai
nyomdaviszonyok mellett a borító sokszor független az alkotóktól, így lehetne egyedi tévedés
is. Sajnos, nem az.

A könyv szerkesztőjének, Páldi Jánosnak az ajánlásából megtudjuk a kötet célját: „be
szeretné mutatni, hogy a  finnugor népcsoport mit adott a világnak, mivel gazdagította az
emberiséget.” (7. o.), közelebbről: „A magyarok, a finnek, az észtek és a kisebb finnugor
népcsoportok tudományos és művészeti eredményeiből és feltalálói alkotásaiból szeretnénk
néhányat számba venni, illetve alkotóikat töviden megismertetni az Olvasókkal.” (9. o.)

Ezt követően Sléder Éva tollából olvashatunk egy rövid áttekintést a finnugor rokonságról,
áttanulmányozhatjuk az uráli népek lakóhelyét szemléltető (angol nyelvű és elég rossz
minőségben fénymásolt) térképét, illetőleg itt találjuk az uráli nyelvek családfáját is (14.
oldal). Olyan családfát, amelyre az elsőéves magyar szakos hallgatók talán megkaphatják a
kegyelemkettest! Ízelítőül: A zürjének másik neve kombi és vannak inárki lappok is. A
számadatok rendkívül pontatlanok, a vogulok 31 ezren vannak, míg az osztjákok létszáma 13
700. A szerző nagy pusztítást végzett a volgaiak körében: 774 300 mordvin mellett csak 54
200 cseremisz él szerinte e térségben. Kissé nehezen értelmezhető a balti finn csoport utolsó
két adata, idemásolom szó szerint: „vót (25 fő) ?, legújabb adat: kihalt liv (99 fő)”... (Az már
tényleg csak kekeckedés, hogy a borítólapon már nincsenek inkeriek, a jenyiszeji helyett
jeniszeji, az osztják helyett osztyák áll, s a nyelvek sorrendje is más, mint a családfán.)

Mindezek után térjünk rá a négy fő fejezetre: magyarok, kisebb finnugorok, finnek és
észtek bemutatása. A magyarokról szóló rész (17–189) egy része lexikonszerűen, más része
pedig esszészerűen épül fel. A fejezetek a magyar tudományok és művészetek szinte egészét
felölelik: Nobel-díjasok (Kalóczkai Tímea), Természettudósok, feltalálók, felfedezők (Kósa
Károly), Magyar nyelvtudomány (Sléder Éva), A magyar történetírás története (Pókász
Endre), Magyarok a pszichológia történetében (Szabó Győzőné), Szociológia: híd, ami
összeköt (Szarvák Tibor–Szoboszlay Zsolt), Pedagógia (Páldi János), Múltunk feltárója:
régészet (Tárnoki Judit), A magyar folklórkutatás vázlatos rajza a kezdetektől napjainkig
(Szabó László), Magyar írók, költők, drámaírók (Deák Éva), Híres képzőművészeink
(Kovácsné Boross Zsuzsanna),  A magyar zene történetéből (Buday Péter), A magyar
táncművészet jeles képviselői (Kovács Mihály), A szabad tánc (Kovács Mihály), Gondolatok
a magyar építészetről (Deák László), Hírnév és érték. Magyar filmesek itthon és külföldön
(Bérczes László és Páldi János), A magyar sport világhírességei (Kővári László), Hazánknak
a világörökségek jegyzékébe felvett természeti és ember alkotta tájai (Sléder Éva). Ez a fejezet
nagyon jó, rengeteg információt tartalmaz, ugyanakkor olvasmányos. Talán egy kicsit joban
meg lehetett volna szerkeszteni, s akkor nem maradtak volna benne olyan zavaró részek, mint
például a 155. oldalon: Fülöp Viktor (1929–19...) A közelmúltban elhunyt művész... stb.



A kisebb finnugor népek és a nagyvilág címet viselő következő rész (190–195, szerzője
Csepregi Márta) két komi (a folklorista-filozófus Zsakov és Szorokin), egy mordvin (a
szobrász Erzja) egy manysi (az író Sesztalov) és egy hanti (az író Ajpin) híresség rövid,
lexikonszerű bemutatása mellett néhány udmurt és komi sportolót is megemlít. Röviden szól
néhány híres orosz személyiség finnugor gyökereiről. A rövid fejezet végén, mintegy
mentegetőzésképpen ezt olvashatjuk: „a kiemelkedő, finnugor identitású személyiségek
viszonylag kevés száma inkább a körülményekkel magyarázható, semmint a tehetség
hiányával.” A sajátos sztálini körülményekről: „1937-ben például egy éjszaka 164 mari írót,
tudóst, művészt lőttek agyon, műveiket, még kézirataikat is elégették.” Csepregi Márta szól a
finnugor írók magyarra fordításáról is, s közreadja Kányádi Sándor Oki Asalcsi balladája c.
versét is.

A következő nagy fejezet (196–225) a finnekkel foglalkozik. Az elismert műfordító,
irodalmár Szopori Nagy Lajos Mit adott Finnország a világnak? címmel szemezget a
Kalevalától a mai finn politikusokig. Horváth Károlyné viszonylag terjedelmes cikkben
(Világhírű finn tudósok, művészek, sportolók) több mint félszáz finn híresség életét,
munkásságát mutatja be. Érintettségem okán nem hagyhatom szó nélkül, hogy ez a fejezet –
annak ellenére, hogy a cikk végén a szerző „szakirodalom”  jelzettel feltünteti a forrást –
tulajdonképpen másolás, az általam szerkesztett Ki kicsoda Finnországban? c. könyv
helyenként szó szerinti átemelése és a táblázatok átmásolása. Veszélyes távlatokat nyithat az
ilyen eljárás: kimásolom egy lexikon felét, a végén feltüntetem a forrást, a tetejére pedig
odaírom a nevem...

E fejezet harmadik írása Kirsi Rantala tollából származik (Finnországnak a világörökségek
jegyzékébe felvett természeti és ember alkotta tájai), aholis röviden olvashatunk
Suomenlinnáról, Raumáról, Petäjävesiről, a verlai fűrészmalomról és a sammallahdenmäki
bronzkori halomról. Sajnos, Suomenlinna nevét ötből csak kétszer sikerült helyesen leírni, és
a szerkesztőknek az ä-vel is meggyűlt a baja, így született meg Petajavesi és
Sammallahdenmaki neve (ezzel tulajdonképpen sikerült „utolérni” a kitűnően felkészült
riportereinket is, akik Hakinent és újabban Raikőnent emlegetik).

A negyedik nagy fejezet Észtországot mutatja be (226–244). Páldi János Észtország
bemutatása c. 12 soros bevezetője után Anu Kippasto Észtország címmel ad rövid áttekintést
az észt történelemről, a természeti örökségekről és a kiemelkedő észt személysiégekről. (Itt
jegyzem meg, hogy a könyv egészén végighúzódik a természeti örökségek bemutatásának
elve, amit csak helyeselni tudok.)

A négy fő fejezet terjedelme tulajdonképpen tükrözi a népességi viszonyokat, de
mégiscsak  aránytalan. A magyarok bemutatása 76%, a finneké 13%, az észteké 8%, a kisebb
finnugoroké pedig csak 2,5 %-ot tesz ki. Mivel ez a könyv elsősorban magyaroknak íródott,
jó lett volna, ha a rokonainkról még többet tudhatnánk meg!

A kötet végén találhatjuk a könyv szerzőinek rövid bemutatását, ill. a tartalomjegyzéket,
amelyből egyrészt hiányzik Deák László cikke, másrészt pedig jó lett volna a bevezető részt
és a négy nagy fejezetet tipográfiailag (is) elkülöníteni egymástól.

A kötet értékelésekor nehéz helyzetben vagyok. Maga a kezdeményezés – szolnoki
finnbarátok, a finnugor rokonságeszme iránt elkötelezettek munkája – kitűnő, példamutató, s
mint a bevezetőben említettem, nagyon nagy szükség lenne ilyen kötetekre. Külön köszönet
illeti Szolnok városát a kiadásért. Három dolgot viszont hiányolok: jó lett volna, ha szaklektor
is látja a kéziratot (s akkor ki lehetett volna gyomlálni a családfa pontatlanságait stb.), jó lett
volna, ha a nagyszámú elütést is kijavították volna, s jó lett volna, ha a kötet a jobban
megszerkesztettség jegyeit viselné magán. Remélem, egy esetleges második kiadás
előkészítése során ezeket a csapdákat kikerülik az alkotók.
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