
KILÁTÓ 

Konferencia a finnugor népek folklórjáról 
„A népdal és a népzene, mint a nemzeti identitás őrzője és a kultúraváltás tárgya" címmel 

rendezte meg az immár két évtizedes hagyományra visszatekintő finnugor folklór-
konferenciát az Észt Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének 
Népzenei Osztálya, illetve ennek a tartui Irodalmi Múzeumban székelő népzenei részlege 
1996. október 17-20. között a Tallinntól harminc kilométerre fekvő Laulasmaa kon-
ferenciaközpontban. Mint a rendezvény hosszú címéből is kitetszik, az idei konferencia fő 
témájaként szerepelt a folklór szerepének meghatározása korunk körülményei között. Amíg a 
Szovjetunió fennállásának idején a nemzeti hagyományokat, így a népi kultúrát is likvidálni 
igyekvő kommunista rezsim jelentette a legnagyobb veszélyt a folklór ápolása és kutatása 
szempontjából, addig az önállóságát visszanyert Észt Köztársaságban a modern nyugati 
kommersz tömegkultúra konkurenciájával kell megküzdeniük a folklórhagyományok 
ápolóinak. A helyzet persze korántsem olyan tragikus, amint azt magyar szemmel 
gondolnánk. Észtországban a szovjethatalom idején is egyértelműen magasabb színvonalon 
állt akár a (nép)zenei élet, akár a mindennapi emberi érintkezések kultúrája, mint némely 
közép-európai országban (hazánkat is beleértve). Ma pedig elmondható, hogy a népdal és a 
népzene éppoly szerves részét jelenti az iskoláskorú fiatalság spontán szellemi életének, mint 
a rockzene. Sőt. 

Ingrid Rüütel akadémikus - mindkét fent nevezett folklórkutató intézmény vezetője, a balti 
és a finnugor népzenekutatás meghatározó egyénisége, az októberi észtországi finnugor 
folklórkonferenciák szervezője - időszerű témát választott tehát, amikor a megnyitó 
szekcióban elhangzott előadásának a Kultúra és nemzeti identitás címet adta. Megállapította: 
„Az önálló államiság körülményei közepette, a modern piacgazdaság társadalmában új 
veszélyek lépnek fel. Ha a kultúra a pénz függőségébe kerül, a kommersz kultúra 
győzedelmeskedik. Előtte, különösen olyan körülmények között, amikor terjesztésében a 
modern tömegtájékoztatás eszközeire támaszkodik, az esztétikailag és etikailag maga-
sabbrendű kultúra, így a kis népek sajátos kultúrája védtelenül áll. Ha őket [t.i. a kis népeket -
a ford.] megőrizni, sőt fejleszteni kívánjuk, akkor tudatosan támogatnunk kell őket mind 
morálisan, mint anyagilag. [...]" 

A megnyitót követő előadások a folklór és a mitológia kapcsolataival, a háttértudományok 
és a társtudományok adta elméleti megalapozással foglalkoztak. Maga a nyitó előadás a finn 
Timo Leisiö részéről A társadalom, kultúra és az identitás fogalmainak rendszerszemléletű 
megközelítése című nagyszabású elméleti szintézist vázolt fel. Feltétlenül említést kíván a nyitó 
szekcióból az ugyancsak finn Antti Koiranen előadása, amely kitűnően illeszkedett a 
konferencia központi témájához: Népzenei szervezetek és az általuk deklarált identitás 
Finnországban és az északi államokban. Magyar részről ekkor hangzott el az areális nyelvészeti 
módszerek és fogalmak - mint az izoglossza és az izomorfizmus - kultúraelméleti 
alkalmazását áttekintő előadás (jelen sorok írója részéről). A magyar résztvevők meg-
becsültségét mutatja, hogy az első nap délutánján Felföldi Lászlót kérték fel az elnöki tiszt 
betöltésére. 

Az első napot záró kerekasztal hangulatos és közvetlen módon szolgálta a résztvevők 
megismerkedését. Ingrid Rüütel professzornő, mint a rendezvény házigazdája felkért 
mindenkit - a tolmácsot, sőt négyéves unokáját is beleértve - hogy röviden ismertesse, 
kicsoda, honnan érkezett, mivel foglalkozik. Az angol vagy orosz nyelvű bemutatkozásokat 
azonnal fordította a kerekasztalnál helyet foglaló tolmács, bár voltak, akik mindkét nyelven 
bemutatkoztak, sőt észtül és litvánul is. A legnagyobb elismerés azt a lapp kollégát fogadta, 
aki nem csupán előszóban, hanem lapp népdallal - saját személyes dalával - mutatkozott be. 

70 



A konferencia második napját a részletkérdésekkel foglalkozó témák jellemezték. A gazdag 
programból kiemeljük Triinu Ojatnaa műszeres vizsgálatainak eredményét ismertető elő-
adását: Tempónormák és a zenei realitás. A magyar résztvevők közül élénk érdeklődés kísérte a 
már említett Felföldi Lászlót, aki videofelvétellel és saját tánclépéseivel is illusztrálta témáját: A 
népitánc mint az identitás hordozója a XIX-XX. századi magyar hagyományban. Nemzetközi 
tapasztalatokon alapuló leírási módszere, amellyel a tánclépések koreográfiáját rögzíti, az 
észtországi folklórkutatást is foglalkoztatja. így a rendezvény után egy hónappal 
Magyarországra érkezett tartui kutatók, Anu Vissel és Triinu Ojamaa a magyar népitánc 
koreográfiáját és leírási módszereit tanulmányozták az MTA Zenetudományi Intézetében, 
Felföldi László szakmai vezetésével. A harmadik magyar előadó, Lázár Katalin már 
„ törzsvendégének számít a finnugor folklórkonferenciákon, ahol újabb és újabb népzenei 
gyűjtéseken alapuló hanti népzenei kutatásainak eredményeit mutatja be. Az oroszul szóló 
résztvevők közül kiemeljük Oleg Geraszimov (Joskar-Ola) Nemzeti identitás és népdal című 
előadását. 

A harmadik napon az eddigi angol és orosz hivatalos nyelv mellé felsorakozott az észt is: a 
folklór mai helyzetével foglalkozó előadásokat közös diszkusszió követte, ahol a kézről-kézre 
adott mikrofonba nemcsak maguk az észtek, de a finn és a magyar résztvevők jelentősebb 
része is a házigazda Észt Köztársaság államnyelvén fejtette ki gondolatait. Bár nem kutató 
folklorista, nagyon tanulságos előadással (Afiatal zenésztársadalom mint a népzene népszerűsítője) 
és többszöri hozzászólással gazdagította a vitát Ando Kiviberg. 

A harmadik napon, valamint a negyedik nap délelőttjén kutatásokat ismertető előadások is 
elhangzottak. Érdeklődést váltott ki jarkko Niemi: Kollektív hagyomány és egyéni művészet - a 
nyenyecek modern énekei. A hagyományokhoz való ragaszkodás példájaként említette, hogy a 
férje által vásárolt és a televízió elé terített medvebőrre ő maga nem hajlandó rálépni, mivel a 
medve számára szent állat. Nagy felkészültséggel, alapossággal, széleskörű áttekintéssel 
beszélt a balti térség írásbeliség előtti kultürkapcsolatokról Rimantas Astrauskas, akinek A 
litván kalendáriumi ciklushoz tartozó motívumok mint a régi törzsi identitás emlékei című előadása 
komoly figyelmet érdemel a balti etnogenezis, a balti népek kutatói részéről. Ugyancsak a 
balti folklór sajátos problémájával foglalkozott Zaiga Sneibe rigai kutatónő Lettek a litván 
partokon: folklór és identitás című előadása, amelyben a Litvániához csatolt két lett falu 
viszontagságait mutatta be (akiket méltán nevezhetünk „a lett csángók"-nak). 

Nem véletlenül esett egybe a finnugor folklórkonferencia a Rokon Népek Napjával. A 
tudományos előadásokat a kisebb finnugor népek együtteseinek koncertje kísérte, amelyet 
október 19-én szombaton Tallinnban, az Észt Nemzeti Könyvtár pazar dísztermében 
rendeztek meg. Csak egy kiragadott példa: népdalokkal léptek fel azok a lív fiatalok, akik 
jóllehet lett szülők gyermekeiként lettül mondták ki az első szavakat, harmad-
negyedgenerációs lívként újratanulták és anyanyelvi fokon elsajátították a lív nyelvet, hogy az 
ki ne haljon, hanem éljen és fejlődjön. Mint ismeretes, minden év október harmadik hétvégéje a 
Finnugor Rokon Népek Ünnepe, amelyet legmagasabb színvonalon Észtországban tartanak meg. 

Végül feltétlen említést érdemel, hogy az előadások összefoglalóit - nemkülönben a 
rendezvény észt, angol és orosz nyelvű pontos programját - tartalmazó, szépen kötött kötetet 
már megérkezéskor kézhez kapták a résztvevők. A teljes anyag a szervezők szándéka szerint a 
későbbiekben ugyancsak meg fog jelenni kötet formájában. 

Földvári Sándor 
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