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Egy magyar mondás azt tartja -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelvében él a nemzet.

Ez a mondás fokozottan érvényes a tárgyalt vidék népei számára. Napjainkban, amikor
e népek szuverenitásra törekszenek, és kulturális, politikai és gazdasági téren jobban a saját
lábukra akarnak álln., nyelvük számára nagyobb érvényesülést kérnek, sőt követelnek,

döntő kérdés, hogy olyan nyelvvel rendelkezzenek, amely az élet minden területén kielégíti
a szükségleteket, amelyet az orosz mellé lehet álIítani. A vidék 'népei közül egyedül a tatá-
roknak van olyan irodalmi nyelve, amely megközelítőleg megfelel ezeknek a követelmé-

nyeknek, a többié egyoldalúan fejlett.
GERD KUZEBAJ udmurt költő európai szinten tudta kifejezni érzéseit századunk első

évtizedeiben anyanyel vén írt verseiben, s erre alkalmas volt már ekkor a vidék valamennyi
finnugor nyelve. A kiváló észt nyelvész, JULillS MAGISTEegy az ötvenes években írt cikké-
ben megállapítja, hogya Volga-Káma-vidék finnugor nyelvei olyan fejlettségi szintet értek
el, hogy alkalmasak világirodalmi szintű irodalmi alkotások megírására. MAGISTE nem
teszi hozzá, hogy egy természettudományos cikk megírása az idevágó terminológia hiánya
miatt viszont nagy nehézségekbe ütközne, s ez még az élet számos területére érvényes.

Joggal kérdezheti valaki: érdemes-e e népek számára megteremteni egy, az európai ál-
lamnyelvekhez mérhető nyelvet, mikor az értelmiség jól tud oroszul, s meghja azt az orvos-
tudományi vagy filozófiai cikket az illető szakterület művelője ezen a nyelven. Magam sem
hiszem, hogy belátható időn belül mordvinul vagy udmurtul tanítanának matemai .kát a

szaranszki illetve az izsevszki egyetemen, mégis szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek tar-

tom olyan nyelvek kifejlesztését e népek számára, amely az élet minden területén kielégíti
a szükségleteket. Ha az értelmiségiek bizonyos tudományos, gazdasági vagy politikai kér- .
dések megbeszélésekor kénytelenek oroszra fordítani a szót, akkor az anyanyelv hamarosan
a konyhába szorul, onnan pedig a szemétdomb ra kerül, mert elveszti vonzerejét. Nemzeti
alapú középiskolai oktatás sem képzelhető el teljes értéktü nyelvek nélkül. Az UNESCO-

norma szerint mintegy 700 ezres lélekszámú nép esetében indokolt sokoldalúan fejlett nem-
zeti kultúra megteremtése. A szóban forgó finnugor népek vagy meghaladják, vagy megkö-
zelítik ezt a számot.

A Volga-Kám a-vidék finnugor népei önhibájukon kívül hatalmas időhátrányba kerül-
tek nyelvük kiművelése terén, nemcsak Nyugat-Európa, de Közép-Európa népeivel szem-

ben is, hiszen ez utóbbiaknál a felvilágosodás korában, a 18. század vége felé kezdődtek

erőteljes nyelvújítási mczgalmak. A késésnek hátránya mellett előnye is van. A magyar
nyelvújítás számos hibája az akkori nyelvtudomány fejletlenségének következménye. A szó-
ban forgó népek időhátrá'iyát jo fél évszázaddal növelte, hogy a század elején megindult, s
a 20-as években, a 30-as évek első felében igen erőteljessé vált a nyelvújítási mozgalmat
ördögi előrelátással, hatalmi szóvalleállították, sőt betiltották. Ennek a nyelvújítási mozga-
lomnak azonban számos eredményét, módszereit stb. ma is fel lehet használni és tovább
lehet fejleszteni. Értesüléseim szerint ez a munka folyik is.
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Melyek a legfontosabb és legsürgősebb tennivalók külső, közép-európai szemmel néz-
ve? A mordvinoknak, a mariknak és a komiknak két irodalmi nyelve van. Nyilván a helyi
lokálpatriotizmus és a hivatalos oroszosító politika egyaránt támogatta az ilyen irányú fej-
lődést. A jövő szempontjából egységes irodalmi nyelv kialakítása kívánatos. Ez emelné
e nyelvek súlyát, jobban szolgálná fennmaradásukat, mint a jelenlegi állapot. Ha figyelem-
be vesszük, hogy egy svájci német vagy egy északnémet, egy szicíliai, egy délészt és még
sok más kisgyermeknek mennyivel nagyobb nyelvi különbségeket kell leküzdeni, hogy
megtanulja népének irodalmi nyelvét az iskolában, mint egy moksa-mordvinnak, egy hegyi
marinak vagy egy komi-permjáknak, akkor be kell látnunk, hogy a kérdés gyakorlati meg-
oldása nem okozhat komoly problémát. Az érzelmi ellenállás leküzdése a nehezebb feladat.

Az egységes irodalmi nyelv megteremtése semmiképpen sem jelentheti a moksa-mord-
vin, a hegyi mari stb. kiirtását. Meg kell találni e nyelvi változatok alkalmazási szférájának
ésszerű határait. A bajor tévének vannak bajor adásai, magam is hallottam a hamburgi
rádió alnémet nyelvjárásban sugárzott vallásos tárgyú adását, a milánói tévének is van he-

lyi nyelvjárásban közvetített adása stb.
A helyesírás területén szerintem nincs sok tennivaló. A cirill alapú, különböző mellék-

jelekkel megtoldott írásmódok nem sok tökéletesítésre szorulnak. A tatároknál - értesülése-
im szerint - komoly tábora van a latin betűs írásmód visszaállításának. Azt hiszem, a vidék
finnugor népeinél ez komoly ellenállásba ütközne. A 20-as, 30-as években nagy moszkvai
nyomásra is csak a komiknál sikerült bevezetni. Egyébként ez minden nép saját belügye.

A nyelvtani formák megállapítása terén sem marad sok tennivaló.
A legsürgősebb feladat a politikai élet, az adminisztráció, a gazdasági élet és a külön-

böző tudományágak szakszókincsének megalkotása. Új szavak százait, sőt ezreit kell meg-

teremteni. Terminológiai szótárakra van szükség. Nem vagyok jól tájékozva a 20-as, 30-as
években e téren elvégzett munkáról, mert mikor alkalmam lett volna ilyen kérdésekkel fog-
lalkozni, minden ilyesmi burzsoá-nacionalizmusnak számított.

Mikor értesültem a szuverén Marij El kikiáltásáról, azt írtam mari barátaimnak, hogy
egy szuverén nép nem hívhatja úgy a többes számot, hogy .rnnozsesztvennoje csiszlo".

A szókincs bővítésére használt eljárásokat illetően teljességgel támaszkodni lehet a 20-
as, 30-as évek hagyományaira. Ekkor legfóbb forrásul a nyelvjárások szolgáltak. Nyelvjá-

rási szavakat némileg módosított jelentésben honosítottak meg az irodalmi nyelvben. Így
például a komi tis 'verekedés' jelentésű szóból az irodalmi nyelvben 'harc' lett, a mari tiste

'jel' szót 'zászló' jelentésben kezdték használni, a mordvin kajavsk 'adó' szónak pedig 'vám'

lett az új jelentése.
Széltében felhasználták a szóösszetétel nyújtotta lehetőségeket, például a komi iz som

'kőszén' (iz 'kő', som 'szén', mari imn wuj 'lóerő' imne 'ló', wi) 'erő') stb. Ezek az összeté-

telek az esetek többségében úgynevezett tükörfordítások, kalkok voltak az oroszból, mint
ahogy annak idején a magyar nyelvújítók elsősorban alatinból és a németből fordítottak.

Jó lenne, ha finnugor rokonaink az orosz mellett más nemzetközi nyelveket is figyelembe
vennének. Anémet szóösszetétel például közelebb áll a finnugor típushoz, mint az orosz, de
a magyar, a finn és az észt is jó példákat nyújthat. Egyébként ennek már van hagyománya

a Volga-Kám a-vidéken. Az itteni finnugor népek század eleji nyelvújításának legkiemelke-
dőbb vezéregyénisége a kiváló udmurt költő és tudós GERD KUZEBAJ volt, aki ismerte a
magyar, a finn és az észt nyelvújítást, és követendő példának tekintette.

Visszatérve a nyelvújítás módszereihez, széltében alkalmazott eljárás volt aszóképzés
segítségével történő szóalkotás. Mari barátaim általában nevetve emlegették V. VASZILJEV
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A Volga-Káma-vidék népei nyelvénekjelene ésjővője

tosterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'múzeum' jelentésű szavát, amely a tosto 'régi' melléknévből az -er gyűjtőnévkép-
zővei alkotott szó.

A toster szó nyelvi szempontból kifogástalan. Tatán azért hat humorosan, mert egy, a
legtöbb európai nyelv által használt nemzetközi szót helyettesít marival. A finnek, az ész-
tek, a magyarok számtalan esetben tették ezt. A latin eredetű litteratura fínnül kirjallisuus,

észtül kirjandus, magyarul irodalom, de használjuk bizonyos esetekben a literatúra szót is,
mint ahogy az alap mellett él zaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfu n d a m e n tu m , a k o z o n s é g mellett a publikum stb. Ezeknek
a szinonimáknak más a stílusértéke, s párhuzamos használatuk a nyelv gazdagodását szol-
gálja. Azt .zolgálná a mariban is, ha párhuzamosan használnák a muzej és a tost •..r szót.

Nem lehet szabályt adni arra nézve, hogy milyen nemzetközi szavakat kell vagy érde-
mes saját szóval helyettesíteni. Talán a három régi, írásbeliséggel rendelkező fmnugor
nyelv: a magyar, a fínn és az észt szolgálhat e tekintetben némi útmutatással. Emellett ér-
derries figyelembe venni az úgynevezett fonotaktikai szempontokat. Minden nyelvben meg-
vannak a hangok kapcsolódásának szabályai. A finnek nem vették át nyelvükbe a nemzet-

közi struktura szót, mert a benne lévő szókezdő és szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok
idegenek a finn nyelv számára, s ezért megalkották a struktúra jelentésű rakenne szót.

A Volga-Káma-vidék finnugor népeinél is megtalálható az összevonással történő szó-
alkotás. Ilyen a mari törstul 'elektromosság' a törsfalmö tul 'ugráló tűz' jelzős szerkezet-
böl. A szó egyéb ként nem honosodott meg a mariban. A szóalkotásnak ezt a típusát, mivel

túl mesterkélten csonkít ja meg a szavakat, a nyelvészek nem javasolják.
MVIK észt nyelvújító olyan eljárást is meghonosít, mellyel semmilyen más fmnugor

nép nem élt, de szerintem kivételesen máshol is szóba jöhet az alkalmazása, a mesterséges
szóalkotást. 297 mesterségesen konstruált változatból választotta ki például a veenma 'meg-
győz' igét. Vagy harminc szó honosodott meg az észtben MVIK alkotásai közül, s több a
leggyakrabban használt észt szavak közé tartozik.

A belső szóalkotás sohasem küszöbölte ki teljesen a szókölcsönzést. Ha sorra vesszük
az európai nyelveket, azt látjuk, hogy egyesek a belső szóalkotást, mások a tudatos szóköl-

csönzést részesítették előnyben, az utóbbi különösen közeli rokon nyelvek esetében gyakori
eljárás. A bolgár és szerb nyelvújítók az oroszból kölcsönöztek, a románok viszont kezdet-
ben az olaszból. majd később a franciából merítettek oly mértékben, hogy a kevésbé isko-
lázottak számára ez még napjainkban is megértési nehézségeket okoz.

A finnugor nyelvcsaládon belül egyedül az észt kölcsönzött tudatosan a finnből s a finn
nyelvújítók is egy-két szót az észtből, míg a magyar nyelvújítók csupán egyetlent a lappból.
A tárgyalt finnugor népek nyelvei közül az udmurt és a komi áll olyan közel egymáshoz,
hogy ilyen kölcsönzés szóba jöhet náluk, de a két nyelv körülbelül azonos fejlettségi szintje
miatt aligha kerülhet sor nagyobb arányú kölcsönzésre. Inkább alkalmazható az az eljárás,
melyet az észtek követtek. Mint említettem, az észtben nem nagy a tudatos kölcsönzések
száma a fmnből, gyakoribbak azok az észt szavak, amelyeket finn példára alkottak meg:
megvolt az észtben a fmnek megfelelő tő és az azonos képző, s ezeket a finn példa nyomán
kapcsolták össze. Ez az eljárás az udmurt és a komi viszonylatában gyümölcsöző lehet.

Az idegen nyelvi kölcsönzéseknél fontos az esztétikai szempontok figyelembevétele.
Számos területen a nyelvnek nemcsak közlési, de esztétikai funkciói is vannak, mindenek-
előtt a szépirodalomban. Nem szabad, hogya szókölcsönzések megváltoztassák a nyelv
eredeti hangzását. A régebbi orosz kölcsönzések jól beilleszkedtek a szóban forgó nyelvek-

be, az újabbak viszont, mivel nem is volt szabad őket megváltoztatni, idegen testként hat-
nak a nyelvben, s esztétikai hatásuk kedvezőtlen.
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Az eddig elmondottak a kérdés elméleti oldalát érintik. Gyökeres nyelvújítás csak úgy
vihető végbe, ha az illető nyelvet beszélő társadalom széles rétegei elfogadják és támogatják
azt. Előadásom elején említettem, hogy a Volga-Káma-vidéki finnugor népek nyelveinek
európai szintre emelése rendkívül sürgős feladat. Elsősorban az észt nyelvújítás szolgálhat
számukra példaképül, amely a 20. század elején mintegy negyed század alatt a modem ál-
lamnyelvek szintjére emelte az észtet. Ezt a folyamatot most a televízió és elektronika ko-
rában még tovább lehet gyorsítani. Nagyon fontos feladat olyan értelmező szótár elkészíté-
se, amilyenhez a marik kezdtek, s amellyel már szépen előrehaladtak. Más szótárakra is
szükség van, s nem csak mordvin-orosz, vagy udmurt-orosz stb. szótárra, hanem mord-

vin-német, -angol, -francia és így tovább szótárakra. E téren még az észteknek is vannak
teendőik. Ezek megléte hozzátartozik egy nép kulturális önáílóságához.

Egy széles alapokon nyugvó nemzeti kultúrához hozzátartozik az emberi, közelebbről
az európai kultúra alapvető műveinek anyanyelven való hozzáférhetősége. Mindenekelőtt a

Bibliára gondolok. Nem mint a keresztény vallások tanainak tárára, hanem mint irodalmi
alkotásra, az európai kultúra egyik alapkövére. Folytathatnám a felsorolást, de azt hiszem,
ennyiből is világos, mire gondolok.

A mordvinok, marik, udmurtok és komik előtt álló feladatok óriásiak, de ha megbir-
kóznak velük, nemcsak saját maguknak tesznek felbecsülhetetlen szolgálatot, hanem az
egész emberi kultúrának.
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