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EL6szo 

Az elmult evekben hazankban is mind fokozottabb erdeklodes 
nyilvanul meg a finnugor nepek szellemi kulb.'.iraja, elsosorban 
nepkolteszete es irodalma irant. A konyvkiad6k, irodalmi folyo
irataink, hetilapjaink es napilapjaink szerkesztosegei sokat fara
doznak e kulb.'.ira kozvetiteseben. 

Az erdeklodes hattereben, annak indlt6okai kozott ketsegtele
ni.il nagy szerepet jatszik a nyelvrokonsag tenye, de elsosorban 
megis az irodalomnak azt a nagymervU fejlodeset kell alapvet&
nek tekinteni.lnk, amely a finneknel es fokent - a Ienini nemzeti
segi politika kovetkezmenyekent - a Szovjetuni6ban elo finnugor 
nepeknel az elmult evtizedek soran oly eroteljesen bontakozott kl. 

A szakteriiletre iranyu16 tudomanyos kutatas szamara is, de 
meginkabb a szeles olvas6retegek szaroara gondot okoz az eddi-
gl eredmenyek nem kello szambavetele. , 

A jelen bibliografia nemcsak tajekoztat, h.:mem a mindmaig el
vegzetlen kutata.si feladatokra is figyelmeztet. A feher foltok fel
tara.sa hozzaiarul a kutata.s fellenditesehez. E kutata.sok feladata 
lesz egy meg teljesebb kep megrajzola.sa. 

Az anyag osszeallitasanal azt az elvet tartottam szem elott, 
. hogy az irodalom csak a nemzeti kulturak egeszenek osszeft.ig
gesrenctszereben,0 annak koordinatai kozott vizsgalhat6. Ennek 
megfeleloen a bibliografia a szepirodalom adatal mellett a mi..ive
lodesfort<fmet azon szektorait is regisztralja, amelyek szorosan, 
kapcsol6dnak az .illeto nep irodalmi eletehez. Igy tehat az anyAg 
osszegyUjtesekor nemcsak a tema termeszetebol fakad6an elsod
leges irodalmi, irodalomtorteneti forrasokat kellett szambavenni, 
hanem a tars- es rokontudomanyok /neprajz, nyelveszet, stb./ 

anyaga.t is. 
A bibliografia osszeallita.sanal ertekes elozmenyekre tamasz

kodhattam. Elsosorban Kozocsa Sandor es Rado Gyorgy szer-
keszteseben megjelent A szovjet nepek irodalmanak magyar bib
liografiaja c. kiadvanysorozatot emlitem meg, mely 1955-ig regiszt
ralja a Szovjetuni6ban elo finnugor nepek irodalma.t s Domokos 
Peter finn blbliografiajat, mely a szerzo A £inn irodalom fogadta
ta.sa Magyarorszagon •c. mUvenek jAk.ademial Kiad6, 1972/ fi..igge
lekekent jelent meg. 

Jelen bibllografia tartalmazza az egyes finnugor nepek nepkol
teszetebol es irodalmab61 magyar nyelvre leforditott muvek adatat 
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elso jelentkezesi.lkt61. 1974 december 31-ig bezar6lag , tovabba e 
nepek irodalmar61, a mi.ivek szerzoirol megjelent mUvek·, tanulma
nyok es clkkek bibliografl.ai adatait . Feldolgoztam itt a nem Ma
gyarorszagon megjeleno, de hazankban i s for.galomba keriilo 
konyvek, fontosabb foly6iratok anyagat is. 

A bibliografl.aban onall6 · szakcsoportot k e p ez egy-egy finnug,., 
nep nepkolteszetenek, irodalmanak anyag a. E szakcsoporlok ele 
re egy altalanos reszt helyeztem, mely a finnugor ne pek kultura
jarol megj~lent atfog6, valamennyi nepre vonatkoz6 mUvek, tanul
manyok es clkkek adatait tartqlmazza. 

Az egyes szakcsoporlokon _ belill az adatok a kovetkezo felosz
tasban szerepelnek: 
Nepkoltes . 

- gyUjtemenyek /a rajuk vonatkoz6 kritikal lrodaiommal/ 
- egyes alkotasok /megjelenesi.lk sorrendjeben/ 
- tanulmanyok, cikkek /a sz6banforg6 nep nepkolteszetere vo--

natkoz6 irodalom/ 
Szepirodalom 

- gyUjtemenyek /a rajuk vonatkoz6 kritikai irodalommal/ 
- egyes szerzo'k /magyar befurendben/ 

- onall6 mLivek /eredeti. ciqunel is, a rajuk vonatkoz6 kritikai 
irodalommal, magyarorszagi megjelenesi.lk rendjeben/ 
egyes mLivek /gyUjtemeny reszekent, foly6iratban, heti.
vagy napilapban megjelent mLivek ugyancsak megjelenesUk 
rendjeben/ 

- irodalom /a szerzorb1 magyar nyelven megjelent konyvek, 
tanulmanyok, clkkek/ 

- tanulmanyok, clkkek /a sz6banforg6 nep irodalmara vonatko
z6 konyvek, tanulmanyok, clkkek/ 

- Ugyana.zon mil killonbozo forditasait nem vontam ossze. Elso 
megjelenesi.lk sorrendjeben kovetik egymast. 

- A gyUjtemenyek es antol6glak eseteben, amelyekben tobb 
adat szerepel, - rovidltett cimleirast alkalmaztam . Tuljes cim
leirasuk a kotet vegen talalhat6. 

- A nyelveszeti szakmunkakban egyes nepkoltesi alkotasok a 
cim nelkill jelentek meg. Ilyen esetekben magam kenyszerill
tem cimadasra, ' s ilyenkor a cimet [ ] -be tettem. 

- A bibliografia csak rregkozelitoen teljes. A szakterillet torzs
foly6iratain kivill a napilapokat csak korlatozott mertekben 
dolgoztam fel. 

Az anyaggyUjtes lezarasa utan, a nyomdai mtlnkalatok kozben 
jelent meg egy a temaban nagyon fontos konyv. Az Europa Ki
ad6 gondozasaban kozreadott Mectveenek cimU, Domokos Peter 
altal szerkesztett, valogatott munka a keleti finnugor nepek irodal
manak kistUkre, A reg! ad6ssagot p6ti.6 kotetben a nepkolteszeter 
kivul felsorakoznak a mUkolteszet es a pr6zairodalom legjelesebb 
mUvelol, sot tanulmanyir61 ls, 

J.P...VORl JENO 

4 

I. ALT ALANOS Rl:SZ 

Osszefoglal6 munkak, tanulmanyok 

Papay J6zsef: A finnugor nepek es nyelvek ismertetese. - A ma
gyar Nyelvtu.do::na.'.ly keziki:inyve. Szerk.: Melich Janos, Gom·::,ocz 
Zoj_tan, ~emet:i Gyu.la. J..l{i:it. 4.fliz. - Bp. 1922,M.Tud.Akad. 
.;op. 

Zsirai Mikl6s: Finnugor rokonsagunk. - Bp. 1937. M.Tud.A.kad. 
587.;>• 2 terk. , 
Ism.: Baka Laszlo - Az Orsz1g Utja. 1(1937). 7,sz.94-95.p. 

Balassa J6zsef - MNy6r. 66(1937), 79-80,p. 
Illyes Gyula - Nyugat. 19)7. II,·133-134.p. 
Illyes Gyula - M.Nap. 1937.aug.17. 189.sz. 3.p. 
Papp :stvan - Bp.Szle. 1937, 246.kot. 244-254,p. 
Kovacs Li~zl6 - Ethnogr. 48(1937/. 486-488.,. 
A.Gy. - Ko:::--.mk. 1937. 998-1003.p. 
Losonczi Zoltan - ?rot.Szle, 47(1938J. 138-140,:;i, 
Fusi J6zsef - Napkelet. 1938. II. 194-195.p. 
Gyorke J6zsef - Eszaki Rotonaink. 1939, l.sz. 51-53.p. 

Zsirai Miklos: A finn-.i.gorsa.g isme::-tetese, - Bp, 1952, Tankcin;;-:k. 
66.p. 1 terk. (Egyetemi nyelveszeti ftizetek.J 
ua. uta.nny. 1953. 

3,kiad. 1958 • 
4.kiad. 1963. 

Ism.: Kalman Bela - MNy5r. 76(1952). 367-368.p. 

Erdodi J6zsef + Cs. Faludi Agota: Nyelvrokonaink mu.1tja es je:'..e
ne a Szovjetuni6ban • . - Bp. 1955, TTIT,60. [lJ p. 1 terk. (Ut
mutat6 a Tarsadalc:n- es Terrneszettudomcinyi Ismeretterjeszt: 
Tars. el ,3ad6i sza..::iara. ') 

Ism.: M. Velenyak Zs6fia - M.~yor, 80(1950). 142-143,p, 
<=; ,., 




