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Megbecsülésre érdemes Domokos Péter tevékenysége: közvetíti az 
uráli népek folklórjának darabjait, bemutatja irodalmi életét, köznapjai-
kat továbbá a kislélekszámú uráli népek küzdelmét megmaradásukért. Tá-
jékoztatásai, ítéletei hasznosak nem csak a szakértők számára. Ha mun-
kásságát a világnak szerencsésebb szegletében élő, nagy presztízsű népnek 
szentelte volna, bizonyára nagyobb hírnév övezné munkásságát. 

Az uralisztika igen tág fogalmát alkalmazom, végül is a „Szkítiától Lap-
poniáig" sem éppen szűk határokat fog át. Nem tudom, Domokos Pétert 
mennyire érdekli, érdekli-e egyáltalán A. M. Tallgren, jeles finn régész-
történész, akinek módszerében és szemléletében a 30-as évektől fokozato-
san erősödött a felismerés, miszerint a finnugor népek kialakulására, őstör-
ténetére, továbbá ősműveltségére hatalmas erővel hatottak az általa körvo-
nalazott keleti mediterrán-fekete-tengeri kultúrkör, amelyből több irány-
ból érkeztek hatások Kelet-Európa belső körzetébe. E nagyszabású érint-
kezések vázolásakor a finnugor népek őstörténelmét és ősműveltségét a 
medditerrán-anatóliai műveltségi kör részeként értelmezte. A M. Tallgren 
filozófiájában a régészet a történelem rekonstruálása, a finn nemzeti ébre-
dés eszköze volt. Már magiszteri disszertációjának védésétől kezdve nem 
kevés bírálatban volt része filozófiája miatt, szemére lobbantották, el kel-
lene döntenie, hogy régészettel avagy valami egészen más dologgal óhajt 
foglalkozni. Nemzeti szemlélete miatt keményen összeszólalkozott P. Sz. 
Uvarova grófnővel az Orosz Régészeti Társaság elnöknőjével, aki a nem-
zeti érdekek iránt több mint közömbös volt. A kölcsönös haragot V. A Go-
rodcov neves orosz régész nem kevés erőfeszítéssel igyekezett eloszlatni. 

Az iménti példa azért tanulságos, mert érzésem szerint Domokos Péter 
tudományos pályafutása nem fér el a „klasszikus" uralisztikában. A tudo-
mányág kialakult határainak túllépése indokolt, és engem nem zavar, hogy 
vizsgált művében nem tájékoztatja olvasóját a műfaji és tudományági elha-
tárolódás hiányának okairól. Ezt a hiányt azért lett volna helyes pótolnia, 
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mert a nem kellően figyelmes olvasója könnyen elmulaszthatja tudományos 
szándékainak és módszerének felismerését. 

A „klasszikus" uralisztika a nyelvtudomány, a nyelvtörténeti összeha-
sonlítások eszközeivel nyelvrokonságot állapított és állapít meg, diakriti-
kusjelektől ékes talárjában állhatatosan ismétli a nyelvrokonság ismérveit 
és szabályait. A talár tudományos tisztességét kétségbe nem vonva, már Pa-
uler Gyula neves medievistánk fárasztónak, helyenként pedig fantasztikus-
nak érezte Budenz József nyelvészetét. Mindazonáltal, a történeti nyelv-
hasonlítás klasszikus eszköztára nem nélkülözhető, miként az uráli nyel-
vek rokonságát hangoztató megállapítása sem. Azért éreztem szükséges-
nek ennek a kőbevésett igazságnak az ismétlését, mert Domokos Péter a 
kialakult keretek tágítását végzi, immár évek óta. — Érdekes, hogy valami 
hasonlót vélek felismerni Pusztay János munkásságában, ő úgy marad meg 
a történeti nyelvhasonlítás klasszikus eszköztáránál, hogy érdeklődésün-
ket az uráli-paleoszibériai nyelvi összefüggésekre, meglehet, az uráli kor-
nál is ősibb nyelvtörténeti eseményekre irányítja. Pusztay János tevékeny-
ségének szintén vannak előzményei és párhuzamai. 

Domokos Péter törekvése részét képezi annak az általános folyamat-
nak, amelyik igyekszik meghaladni a korábban elért vívmányokat. Gondol-
kodásának van egy nem kevésbé jelentős, másik csatlakozása is. Arany Já-
nos, Illyés Gyula, Képes Géza nevével veretezett hagyományra építkezik. 
Kiváló szépíróink melegen érdeklődtek népünk rokonsága, eredete, írás-
beliség előtti történelme iránt. Művészi érzékenységüknél, a közérdeklő-
dés jó ismereténél fogva úgy találták, hogy a „klasszikus" uralisztika, no 
meg az őstörténeti tudományos irodalom molyos talárja alatt eléggé össze-
aszalódott dolgok rejlenek. Valamiképpen úgy vélekedtek, hogy a nyelv-
ben, a nyelvből a népi élet egésze él, az uráli népek rokonsága szélesebb 
értelmű mint a nyelvrokonság. Az uráli korból örökölt szavak nem halott 
kövületek, hanem évezredeket átívelő élő sejtek, folklór vagy művi alkotá-
sok kötőszövetei. Domokos Péter felismerte, hogy a régmúlt iránt rokon-
szenvet érző írók nagyon lényeges felfedezésre éreztek rá, aminek tudo-
mányos magyarázatát kell adni. 

Domokos Péter értően méltatja Hunfalvy Pált és Vámbéry Ármint, az 
ugor és a török tábor két fő bajvívóját. Szembe állásuk tragikus, epigonjaik 
pedig komikusak. Nagyon igaz szavakat olvashatunk arról, hogy a két kivá-
lóságot helytelen csak szembe állásuk szemszögéből értékelni. Éz nem csak 
helytelen, hanem torzítás is. Valamivel bővebb fejtegetést érdemelt volna 
annak bemutatása, hogy mindkét tudós koruk hazai tudományos színvo-
nalát messze-messze meghaladó módszerek, elméletek és ismeretek birto-
kában tették dolgukat. Még ellentétükben is mennyi a közös: eredményes 
módszereiket, helytálló megfigyeléseiket kiterjesztették olyan területekre 
is, ahol azok már érvényüket vesztették, mindketten túlhajtották a történel-
mi néplélektan jelenségeit, Hunfalvynál a hunok és az avarok is finnugo-
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rok voltak, Vámbérynél a török nyelvű honfoglaló magyarok finnugor nyel-
vű őslakosságot találtak a Kárpát-medencében. Mindkettejük fejtegetésé-
ben ott rejlik a kettős honfoglalás elméletének csírája. Hunfalvy és Vám-
béry sorsa azért kínál még tanulságot, mert többekben bizonyára felmerül 
a gondolat: talán szerencsésebbek lettek volna, ha megmaradnak a klasszi-
kus nyelvtörténet korukra kialakult szabályai közt. Többek gondolatában 
fel kell hogy merüljön A. M. Tallgren tragédiája, aki utolsó, már csak halá-
la után megjelent tanulmányában egyetlen tollvonással határolta el magát 
életművének lényegétől, az etnikai régészettől, amire az egész finnugorság, 
nevezetesen pedig a finnség nemzeti történelmét alapozta. Tette ezt pedig 
a német fasizmus fajelméletének szolgálatába állított etnikus régészet túl-
kapásainak láttán. Azt látta meg, ha tudományos érvekre hivatkozva ször-
nyűségeket lehetett elkövetni, akkor azok az érvek eleve rosszak. Lám-lám, 
mégiscsak jobb, ha mindenki a saját hangszerén játszik!? 

Hogy mi köze mindehhez Domokos Péternek? Könyve bizonyságtétel 
arról, hogy az érdemes „klasszikus" uralisztika a politikába is behatoló in-
tellektuális és érzelmi erőket teremtett, és, esetleg, szándéktalanul bátorí-
totta őket. Az önálló életre kelt szellemi erők saját törvényeik szerint visel-
kednek és meglehetős tiszteletlenséget tanúsítanak életre keltőjük iránt. 
A kihívás létezik, még akkor is, ha aligha lehetséges egzakt módon bizo-
nyítani, hogy az uráli népek folklórjában, vallási hiedelmeiben fellelhető 
azonosságok, hasonlóságok, az uráli népek történelmében és irodalmában 
olyan sajátosságok fejtik ki hatásukat, amelyek a sok évezred távolában sej-
tett közös uráli gyökerek hajtásai, illetve akárcsak halvány genetikai nyom-
elemei lennének. Az uráli népek életkörülményei, szellemiségüket, népi 
karakterüket érintő hatások rendkívüli módon eltérőek. És, ha még fel-
bukkannak is külön életük folyamán az őket ért hatásokban közös vagy 
hasonló vonások, azoknak semmi közük uráli nyelvrokonságukhoz. 

Bárhogyan is latolgassuk a „klasszikus" uralisztika jelentőségét és kor-
látait, funkciója nélkülözhetetlen. A személyes fenntartások nem akadá-
lyozhatják az uralisztika határainak bővülését olyan területekkel, ahol a 
történeti nyelvhasonlítások nem érzik jól magukat. Tiltakozni lehet az ér-
deklődés bővülése ellen, csak tudni kell, eredménye nem lesz. A való-
ban klasszikus uralisztikába tartoznak az uráli népek történelmének, népi, 
nemzeti megnyilvánulásaiknak részletei, kivétel nélkül, és éppen az igen je-
lentős eltérések okán. Márpedig az eltérések igencsak szélsőséges határe-
setek közt ismerhetők fel, mondjuk a finnek és a szamojédek esetében. Az 
intellektuális, valamint a politikai élet története kiharcolta az uralisztika 
összetevőinek gyarapodását, ez már adottság, valóság, amire reagálni kell. 
Különösen áll ez a magyar szellemi élet esetében, amelyben elemi erővel 
bontakozott ki a rokon, a testvérnép keresésének története. 

Ezen a ponton érhető tetten Domokos Péter művének egyik elismerés-
re igen méltó része. 

» 
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Huszadik századi tudományos jeleseink vajmi kevés hasznosat véltek 
felismerni a XIX. század első felének magyar nyelv és történettudomány-
ban. Természetesen mi sem könnyebb, mint adomázva elverni a port a sze-
gény jó Budai Ézsaiás, meg Horvát István uramékon. Egyébként tudni illik, 
hogy a reformkort megelőző és a reformkori tudományban a politikai fel-
hangok erősségére éppen a kor jeles emberei mutattak rá az 1860-as évek-
ben, csakhogy az erényekre is figyelmeztettek. A későbbi korok bírálói már 
tálcán vehették át a hibák, tévedések bírálatát. Domokos Péter méltóság-
gal, a tévedések el nem hallgatásával értékelte a reformkor előtti és reform-
kori évek irodalmának jelentőségét, még szertelen ötleteikben is felfedezve 
a jobbító szándékot. Hogy erősödött a magyar nacionalizmus? Hát hogy-
ne erősödött volna, amikor a kor szellemi és tudományos mozgalmainak a 
nacionalizmusok voltak az irányító eszméi. A magyar értelmiség ismerte a 
herderi jóslatot, tudott J. Fichte előadásáról, amelyben a német parasztok 
ajkán élő mondákat beemelte a német történelem sáncai közé, rájuk épít-
ve fejtegette a német nemzeti érzés jelentőségét a törpe államok eljövendő 
egyesítésében. A német nacionalizmus jegyében született meg a német tör-
ténelem valamennyi kútfőjét gyűjtő, magyarázó és közzé tevő monumentá-
lis vállalkozás. A magyar szellemi életben hangadókat nem csak nyomasz-
totta a németség, azaz Bécs, műveltségbeli fölénye, egyben a követendő 
példát is felismerte abban. Híradások a követendő példákról Bécsen túl-
ról is csörgedeztek, már az Óceán túlfeléről is felbukkantak a híradások. A 
történészkedő kanonok Horváth János, Péczely Károly, Fejér György nem-
zeti történetírásában az emelkedett európai színvonalú nacionalizmus lép 
elénk. Domokos Péter az eredeti művek, kéziratok, pályamű felhívások is-
meretében elkerülte a sommás megállapításokat, az üres általánosításokat. 

A magyar nyelv és nép eredetének ügye a nemzeti ébredés, önérzet, s 
ami igazán eredeti dolog, a polgárosodás jogtörténeti alapvetésének ügyét 
szolgálta. Azon elcsodálkozhatunk, hogy a honfoglaló magyarság beren-
dezkedésében vélték felismerni a polgárosultság, a jogok és kötelességek 
polgárosult kiegyensúlyozottságát, amit a későbbi századokban a nemes-
ség önzése borított fel. Sajnos, még nem sikerült nyomára bukkanni azok-
nak a pályaműveknek, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia alapítá-
sát megelőzően készültek, megvannak-e egyáltalán? Ebből a szempontból 
az Akadémia levéltára is feltáratlan. 

Azon pedig érdemes elgondolkodni, hogy a gyakran tévutakra tévedő 
szellemi pezsdülés olyan országban történt, ahol a rossz termések miatt 
gyakoriak voltak az ínséges évek, még azoknál is nyomasztóbb volt a ki-
látástalan pénztelenség, ahol sárba-porba fulladt az utas. — A fiatal Hun-
falvy Pál szászországi útjáról megtérve restelkedve említi a magyar paraszt 
és földesúr azonosan bárdolatlan beszédét. — 

El lehetne és el is kell meditálni azon, hogy Domokos Péter példatá-
ra más szerző esetén másként alakult volna, ó szinte monoton egyhangú-
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sággal mentegetődzik a bőség zavara miatt. Esetleg egy helyt kellett volna 
megmondani, értékelése nem terjedhetett ki minden arra érdemes adatra, 
íróra. Munkássága folyamatos, az Akadémiai Kiadó gondozásában megje-
lent Kállay Ferencnek emléket állító műve, aki 1790-ben született, a kiváló 
magyar tudós tevékenysége a XIX. század első felére esett. „A pogány ma-
gyarok vallása" című nagyszabású művének reprint kiadása 1971-ben New 
Yorkban jelent meg. — Érdekes, hogy a Domokos Péter idézte feldolgo-
zások, uralisztikai tárgyú művek milyen nagy aránya látott napvilágot az 
utóbbi negyven évben. 

Meglehet lesznek, akik inkább Domokos Péter munkájának fogyaté-
kosságait teszik majd szóvá, minden jó műben lehet hibát találni. Egy biz-
tos, Domokos Péter tükre nem csorba. (Akadémiai Kiadó, 1990.) 

В ARTH A ANTAL 

DOMOKOS PÉTER: SZKÍTIÁTÓLLAPPÓNIÁIG 
A NYELVROKONSÁG KÉRDÉSKÖRÉNEK 

VISSZHANGJA IRODALMUNKBAN 

„Kevés népe van a világnak, amely gyérebb, hiányosabb ismereteket 
kapna saját őseiről, rokonairól, családfájáról, mint a magyar" — idézi Do-
mokos Péter SzkítiátólLappóniáig című, a közelmúltban megjelent könyve 
lapjain Kodolányi Jánost. Az 1944-ben elmondott panaszban még manap-
ság is sok az igazság, s még akkor is, ha Magyarországon serdül felnőtté az 
ifjú magyar. Tegyük hozzá: Európa többnyire fiatalabb népei, akik jórészt 
azon a vidékén élnek kontinensünknek, ahol kialakultak, rövidebben és 
egyszerűbben leírhatják önmaguk születését. De nekünk nemcsak a nép-
pé születésünk, végleges lakóhelyünk megtalálása volt hosszú és bonyolult 
folyamat; hosszú és bonyolult volt önmagunkra eszmélésünk, nemzeti ön-
ismeretünk (és önáltatásaink) kialakulásának története is. 

Eredet- és rokonságtudatunk filogenezisét kíséri nyomon Domokos 
Péter könyve, alcíme szerint „a nyelvrokonság és az őstörténet kérdésköré-
nek visszhangját irodalmunkban", tehát nem a nyelvrokonság és az őstör-
ténet tudományos eredményei születésének történetét, hanem azt a folya-
matot, amelynek során ezek az eredmények a nemzettudatba beépültek, 
pontosabban: ennek a folyamatnak a „lenyomatát" az irodalomban. Ma-
gának a beépülés folyamatának a megrajzolása, valóban, szervezett kuta-
tócsoportot, más, komplex vizsgálatokat igényelne a könyvkiadás, az isko-
latörténet, az antropológia s még ki tudja, hány tudomány területén. Ám 
a könyv legfőbb vonzerejét mégiscsak az teszi, hogy e visszhang bemuta-
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tásával nemzettudatunk kialakulásának egyik legerőteljesebb összetevő-
jét ragadja meg. íróink-költőink, művészeink ugyanis rendkívül mélyen, az 
Európában szokásosnál valószínűleg mélyebben hatottak nemzettudatunk 
formálódására. 

A könyv anyagának nagyobb részét az ő gondolataik, a politikusok és 
gondolkodók reflexiói, illetve ezek összefüggésének, egymásra épülésének, 
a tudomány állásához és a közgondolkodáshoz való viszonyának elemzése 
teszi ki. De helyet kapott benne — szükségszerűen — a finnugrisztika és 
az őstörténet mint tudomány születése, fejlődése, gazdagodása is, a finn-
ugor irodalmak magyarországi recepciója, a „helyszíni őshazakutatás": a 
fölfedező utak Julianustól Turkolly Sámuelen, Regulyn, Körösi Csornán át 
Diószegi Vilmosig. Tudományos fölismerések visszhangját kutatja az iroda-
lomban; mivel azonban az „irodalom" fogalom terjedelme a korábbi száza-
dokban a mainál lényegesen tágabb volt, az időfolyam megfelelő szakasza-
iban a mai, szűkebb értelemben szépirodalminak tekintett művek mellett 
helyet kapnak történet- és jogtudományi vagy éppen publicisztikai meg-
szólalások is. Nyilván sok minden kimaradt — adatokat hozzátenni vala-
mennyi érintett szaktudomány tudna. De az adatok szaporítása nem vál-
toztatna a könyv lényegén és érdemén. A Szkítiától Lappóniáig eszmetör-
téneti mű: egy gondolat, egy önfelismerés történetének bemutatása. 

Mind kialakuló nemzettudatunknak, mind őstörténetünk irodalmi 
visszhangjának alapvető ellentmondása volt (volt?) az a kettősség, amelyre 
a cím rávilágít: a délibábok és realitások, Pázmány szavait használva a „hí-
mes szók" és „erős valóságok" „Szkítia" és „Lappónia" nevével jelzett el-
lentéte. Amennyire egy nyomtatvány gondolatmenetének elkerülhetetlen 
linearitása ezt engedi, Domokos Péterdinamikus és dialektikus képben lát-
tatja önszemléletünk visszfényét az irodalomban. Nemcsak a helyesnek bi-
zonyult elméletek megszólalását sorakoztatja föl, ez hamis képet nyújtana 
a valóságról (oktatásunk sokszor esik bele ebbe a hibába), hanem a tév-
tanok, a délibábok irodalmi értékű megfogalmazásait is, amennyiben azok 
szintén hatottak nemzettudatunkra. S ki merné állítani, hogy Horvát István 
vagy Zempléni Árpád ne befolyásolták volna, a kelleténél is jobban, a köz-
gondolkodást? Ám — s ennyiben öncsalásainkkal leszámolni is törekszik 
— minden esetben figyelmeztet rá, ha egy gondolat, bár a legprogresszí-
vebb, legértékesebb is, kinyomtatás híján nem vált közkinccsé, s nem tudta 
befolyásolni a kortárs gondolkodást. (Néha tudományos munkák is szem 
elől tévesztik ezt a szempontot, s hagynak kialakulni vele, akaratlanul, ha-
mis illúziókat.) 

Anyaga belső töréseinek (és a földolgozhatóság szükségleteinek) en-
gedve a szerző öt szakaszra bontja anyagát. Az első az Anonymustól Sajno-
vicsig tartó korszak. Ebben hazai írástudóink közül néhányan eljutottak a 
hun-magyar azonosság hirdetésétől a finnugor („oroszországi") népekkel 
való rokonság fölismeréséig. Ebben a szakaszban szükséges hangsúlyozni: 
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a korszak írástudói által megfogalmazott rokonságeszmét nem szabad azo-
nosítanunk a korabeli értelemben vett „nemzet" vagy nép önszemléletével. 
A kettő valószínűleg mint két külön világ élt egymás mellett, s nem termé-
kenyítette meg egyik a másikat. A magyar népnek hun hagyománya nem 
volt (különben nem lett volna szüksége a fehér ló naiv cselére honfoglalá-
sa igazolásául). Kézai csak fölvállalta azt, amit a külföldi írástudók rólunk 
néhány száz éve már írogattak, fölismerve a benne rejlő lehetőséget a bir-
toklásjogi alátámasztására, de visszautasítva, ami e rokonítással lebecsüló-
leg járt. Ezt a koncepciót a „parasztok hamis meséi" már nem befolyásol-
hatták; a középkori írástudókból pedig tökéletesen hiányzott a népművelés 
nemes utópiája. 

A külföldi hatás primátusa a korszakban nyilvánvaló. Mind a hun-
magyar, szkíta-magyar azonosítás, illetve általánosítás, mind a finnugor ro-
konság gondolata külső eredetű, csak míg az egyik a bizánci történetírás-
ból eredő népazonosításnak, néprajzi és klimatikus toposzoknak áltudo-
mányos írói gyakorlatából fakad, a másik a születő tudomány első tapo-
gatódzása. A XVIl-XVIII. század fordulójától kezdve gyarapodó ismere-
tek, új adatok fokozatosan kételyt ébresztenek szkíta származásunk iránt. 
A szépirodalom maga azonban csak a második, Sajnovics föllépésétől Re-
uly hazatéréséig tartó korszakban vesz tudomást „Lappóniáról", az ősha-
zaprobléma létezéséről. Az említések azonban korántsem jelentenek elfo-
gadást! A „Lappónia"-téma jelenléte ellenére látnunk kell: nemzetté vá-
lásunk a szkíta öntudat talaján ment végbe. Ebben „Lappónia" legföljebb 
megengedőleg bennefoglaitatott. Miközben az érintett hazai tudományok 
fokozatosan kidolgozzák metodikájukat, s erősítik szakszerűségüket (te-
hát elkülönülnek a műkedvelő közönségtől), a szépirodalomban kialakul 
az a „Szkítia" és „Lappónia" szavakkal jelzett, érzelmektől, sőt indulatok-
tól körülvett polaritás, amelyet utóbb Reguly a „szív" és az „öntudatos lé-
lek" ellentmondásával jelképezett, samely századunkig kíséri rokonságunk 
kérdését. Ez az elkülönülés, mint Domokos Péter is hangsúlyozza, nem fe-
lekezeti jellegű, de nem írható le a „haza" és a „haladás" ismert címszavai-
val sem, sokkal inkább azon alapul, „alacsonyságnak" látja az író a finnugor 
népekkel való kapcsolatot, vagy talál benne valami értéket, legyen az műve-
lődéstörténeti, néprajzi jellegű vagy a rokonság ténye maga, amely kárpó-
tolja az elvesztett napkeleti rokonságért. Sajnos, Révai Miklós figyelmez-
tetése ellenére sem a szaktudományok, sem a „Lappónia" iránt elkötele-
zett művészek nem ismerték föl még vagy száz évig, hogy a „halzsírszagú 
atyafiság" ellen berzenkedők lecsillapítására, a közönség megnyerésére a 
legjobb mód a rokon népek életének, művészetének részletes, értékeket 
fölsorakoztató, vonzalmat ébreszteni képes bemutatása. 

A szakadék a közönség és a szaktudományok, az irodalmi felfogás és az 
immár „akadémiai rangra emelt" finnugor rokonságeszme között a követ-
kező, Reguly hazatérésétől Zempléni föllépéséig tartó szakaszban még to-
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vább mélyül. Miközben a finnugor nyelvtudomány kiépíti intézményi hát-
terét és tudós műhelyeit, bezárkózva és beszűkülve elveszíti kapcsolatait a 
közönséggel; az egyre növekvő számú olvasó (és író) tömeg még a szakkér-
désekben sem ismeri el a szaktudományok illetékességét. A nemzettudatra 
befolyást gyakorló irodalom pedig a nemzeti gyász, majd a lassú polgáro-
sodás évtizedeiben vigasztalásul, utóbb menekvésül még egyértelműbben 
elkötelezi magát „Szkítia" mellett. 

A negyedik, 1919-től 1945-ig tartó szakaszt még élesebb elkülönülés jel-
lemzi: az egyik oldalon túlburjánzó, délibábos dilettantizmus, a másikon 
érzéketlenség és hiperkritika. Ám mégis ez az az időszak, amikor irodal-
munk befogadja (főleg a Kalevala-fordítások nyomán) a rokon finnugor 
népek irodalmát, s megtalálja a rokonságban rejlő értékeket (a szabadság 
közös eszményét, a rokontalanság elleni remediumot stb.). íróink, költőink 
művészetét a fölfedezett finnugor örökség alkotó módon termékenyítette 
meg, s kezükön Szkítia és Lappónia hamis szembenállásából termékeny 
szintézis lett. A hagyománynak és a tudománynak ez az összeolvadása bi-
zonyítja: irodalmunk és közönségünk jól érzékelte (a hivatalos tudomány-
nál jobban) a nyelvi rokonságon túl a kulturális, életmódban, hitvilágban 
gyökerező rokonságot. 

A tudományban ez a komplex szemlélet csak az ötödik, az 1945-tel kez-
dődő korszakban válik uralkodóvá. Nyelvi és kulturális örökségünk azon-
ban ma már nemcsak a kutatások tárgya, hanem műveltségünk, művé-
szetünk integráns része. Az írók, fordítók, kiadók szerepe ebben a folya-
matban kiemelkedő. Még abban a józanságban is, amellyel a most is föl-
fölbukkanó dilettáns rokonság- és őshazaelméleteket fogadják, pontosab-
ban nem fogadják be. Úgy tűnik, közvéleményünk is érettebb, szaktudo-
mányaink is körültekintőbbek annál, semhogy a hírlapi szenzációk valósá-
gos vitákat tudnának kelteni. Domokos Péter utal a média felelősségére, 
de arra a szerepre is, amelyet az iskolának be kellene töltenie a tartalmilag 
helyes, érzelmileg vonzó rokonságtudat kialakításában, a nemzeti identi-
tástudat formálásában. 

A Szkítiától Lappóniáig című kötet azonban több mint a vázolt esz-
metörténeti folyamat korrekt, tudományosan helytálló, sokszor reveláci-
óként ható idézetekkel bizonyított rajza. A rövid vázlatokból előbukka-
nó tragikus vagy heroikus sorsokkal, kiküzdött igazságokkal és makacsul 
őrzött hamis hitekkel, félbetört elszánásokkal és jószándékból elkövetett 
eszmei kártevésekkel ez a könyv egyúttal nyugtalanító, számvetésre kész-
tető, továbbgondolásra serkentő olvasmány. (Az egyik legnyugtalanítóbb 
az, ami hiányzik belőle: a „nulladik fejezet", nomád gentilizmusunk tör-
ténete Anonymusig. Kár, hogysem történet-, sem irodalomtudományunk 
nincs abban a helyzetben, hogy ezt a fejezetet bárki is egyhamar megírhas-
sa.) Olykor csattanós megfogalmazásai, nyelvi humora, olykor fölvillanó 
írói szubjektivizmusa a nem szakértő olvasók számára is élvezhetővé teszik 



363 Két kritika egy könyvről 

témáját. Azt csak remélni lehet, hogy az ezredforduló magyarsága számá-
ra rokonságunk már nem elvont eszme lesz, hanem tapasztalás, több mint 
amit ma a köznapi ember tud: hogy finn tőke vagy mondjuk még lakásde-
sign. (Akadémiai Kiadó, 1990.) 
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