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N e m lehet meghatottság nélkül elolvasni ennek a reprezentatív műnek 
szerény előszavát. A 75 éves tudós mondja el benne a szótár anyagának és 
kéziratának viszontagságos történetét. Fokos Dávid életművét nem kell 
bemutatnom, hiszen munkássága már régóta kijelölte előkelő helyét a finnugor 
nyelvtudományban. Csak örülni tudunk annak, hogy ez a szótár is megjelent, 
és szerencsekívánatainkat fejezzük ki a most is fiatalos lendülettel dolgozó 
fáradhatatlan kutatónak az elég gazdag és színvonalas finnugor szótáriroda
lomban is kimagasló alkotásáért. 

A kisebb finnugor nyelvek közül szótári szempontból a zűrjén nem áll 
rosszul, hiszen — a gyakorlati szótárakat nem is számítva — rendelkezésünkre 
áll Wiedemann 1880-ban megjelent zűrjén—német szótára, valamint az 
1942-ben kiadott Wiohmann—Uotila-féle Syrjánischer Wortsohatz. Fokos 
szótára azonban minden eddiginél teljesebb, felbecsülhetetlen értékű munka. 
A munka használatakor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt nem 
teljesedett be a finnugor kutatók végzetes átka, hogy gyűjtésüket másnak 
kellett sajtó alá rendezni (pl. Beguly, Gastrén, Ahlqvist, Kannisto, Karjalainen, 
Pápay, Paasonen, Wiohmann). 

Fokos ebben a szótárban csak a saját maga gyűjtötte anyagot teszi 
közzé, amit 1911-ben és 1913-ban zűrjén földön, valamint 1916—17-ben itthon 
zűrjén hadifoglyoktól gyűjtött. Anyaga így időben is homogén, a X X . sz. 
második évtizedének nyelvi állapotát tükrözi. A tanulmányozott nyelvjárások 
mind a zűrjén nyelvterület nyugati—délnyugati ágához tartoznak, de a leg
jellemzőbb Z Z> v hangváltozásnak több fokozatát találjuk meg bennük. H a 
összehasonlítjuk térképre vetítve a Wichmanntól és Fokostól gyűjtött anyag 
területi eloszlását, akkor meglátjuk, hogy a gyűjtött anyag jelentékeny része 
fedi egymást (V, V U , Vd, 8, Lu, Le, V m ) , még akkor is, ha a kutatópontok 
nem teljesen azonosak. Wichmannál többlet az izsmai, pecsorai és a permják 
nyelvjárás, Fokosnál pedig a mezenyi, felső-vicsegdai és a prupi. Ebből az 
összehasonlításból is kiderül, hogy továbbra is nélkülözzük a zűrjén nyelv
terület északi—északkeleti nyelvjárásairól való lexikális anyagot, az Ural 
vidékének és a szibériai zürjéneknek a nyelvéről szóló részletes tudósításokat 
(általános képet kapunk valamennyi zűrjén nyelvjárásról B. M. JlbiTKHH: 
j%HajieKTOJiorHqecKaa xpecroMaTna no nepMCKHM aswxaM. Moszkva, 1955. 
munkájából). 

Bevezetésében röviden jellemzi a tanulmányozott nyelvjárásokat, értesít 
adatközlőiről, indokolja szótára fölépítését, tájékoztat fonetikai átírásáról 
és egyszersmind a zűrjén nyelvjárások fonetikai sajátságairól. 
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Hogy a szótár szókincsbeli gazdagságáról számot adhassunk, közlöm a 
15. lapról a statisztikai összeállítást. FoKOS szótára mintegy 7000 szócikket 
tartalmaz, ezen belül 5400 összetételt és 9600 képzett szót, tehát együttvéve 
körülbelül 22 000 szót. Az eddigi szótárak közül WiEDEMANN szótára 20 000, 
a WiCHMANX—UoTiLA szótár 10 000, a gyakorlati szótárak pedig 7—13 000 
szót tartalmaznak. Figyelembe véve még, hogy WiEDEMANN szótára minden 
érdeme mellett is már több szempontból elavult (írása elnagyolt, nyelvjárási 
különbségeket nem közöl, frazeológiája minimális), beláthatjuk, milyen nagy 
segítséget jelent további finnugor kutatásainkban Fokos szótára. 

Hasonlítsuk össze az egyetlen hasonló tudományos igénnyel készült 
WiGHMANK—UoTiLA szótárral egy találomra kiragadott részletét (i-)! Többlet
szócikk Fokosnál: %%& 'Menge', m-;% Flussname, %p ? m m m 'auflodern', gremZt 
'ein Versteckenspier, gr%%W 'zwingen', *ra&a Á;%fm 'weinen% iraJkW 'stechen', 
27f%^ 'Quecksilber', 2f̂ %ea 'weit\ Az i-vel kezdődő szótározott szavak (nem 
szócikkek!) száma FoKOS szótárában 184, WlOHMANN—UoTiLÁnál 118. 

A szótár használójának nagy segítséget jelent, hogy nagyszámú 
orosz jövevényszóra utal a szerző az illető szócikkben. 

FOKOS DÁVID zűrjén szótára minden eddigi zűrjén szótárnál lényegesen 
gazdagabb anyagával felbecsülhetetlen segítséget nyújt minden finnugor 
tudományág művelőjének. Nemcsak további finnugor etimológiáknak vál-
hatik kiindulópontjává, hanem a zűrjén szóképzésről való ismereteinket is 
nagymértékben gyarapítja. Ezenkívül alap a zűrjén szókincs jövevény
elemeinek további feldolgozására, valamint a környező nyelvek zűrjén eredetű 
szavainak felderítésére. Fokos Dávid zűrjén szótára már megjelenése pillana
tában elérte azt a legnagyobb megtiszteltetést, amit tudományos munka elérhet: 
bevonult ugyanis nélkülözhetetlen finnugor kézikönyveink sorába. 

KÁLMÁN BÉLA 
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