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A szerző már számos tanulmányban és több könyvben foglalkozott a XVI. 
századi irodalmon kívüli írásbeliség problémáival (vö. „Nyelvjárás és nyelvi 
norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában" Bp., 1961.; Nyelvjárástörténet 
és nyelvi statisztika" Bp., 1963. stb.). Eddigi műveiben főképpen hangtani 
szempontból vizsgálta a XVI. századi irodalmon kívüli emlékeket, ebben a köte
tében viszont az emlékek fbrmulakészletét és bizonyos műszóhasználatának 
problémáit boncolgatja. Hasonló vizsgálatot az irodalmon kívüli magyar nyel
vű írásbeliség emlékein ezelőtt harminc évvel végzett IsrvÁNYi GÉZA „ A ma
gyarnyelvű írásbeliség kialakulása" című művében (Bp., 1934), ő azonban törté
nész szemmel foglalkozott a kérdéssel. PAP? LÁSZLÓ saját levéltári kutatásai 
alapján gyűjtött emlékeken mintegy megismétli ISTVÁNYi vizsgálatait, de eltérő 
céllal. Arra kíván feleletet kapni, hogy a XVI. század végére kialakuló hang
tani egységhez hasonló egységesülési folyamat vagy állapot megtalálható-e a 
formulák és a műkifejezések használatában is (6). 

A szerző a kitűzött problémákat XVI. századi, az északkeleti nyelvterüle
ten keletkezett leveleken (9—24), végrendeleteken (25—34), jogszolgáltatással 
kapcsolatos iratokon, mint pl. tanúkihallgatási jegyzőkönyv, törvényszéki tár
gyalási jegyzőkönyv stb. (35—44) és peren kívüli jogi ügyletekkel kapcsolatos 
iratokon, mint pl. ingóságjegyzék, záloglevél, magánadományozás stb. (45— 
66) vizsgálja. A z egyes műfajoknak megfelelően elemzi a magyar nyelv haszná
latát a címzésben, a bevezető formulákban, megszólításban, a belső formulák
ban, az arengában, a befejező formulákban, a keltezésben és az aláírásban. 
Minden egyes műfajon belül tárgyalja az előforduló latin műszavakat és kifeje
zéseket is. A z adatokat statisztikailag összehasonlítva a szerző azt állapítja 
meg, hogy a magyar nyelvnek a bevezető formulákban van a legjelentősebb sze
repe, s legkevésbé jut érvényre a keltezésben, itt a latin és a vegyes nyelvűség a 
gyakoribb (68). 

A vizsgálat tanulságait összefoglalva PAPP LÁSZLÓ rámutat, hogy a XVI. 
századi irodalmon kívüli írásbeliségben a formulák nyelve és a műszavak és 
kifejezések használata nem mutat olyan fokú egységet, mint amilyen egység 
ugyanebben az időben hangtani tekintetben tapasztalható. A magyar nyelv 
már az írásbeliség minden területén egyenrangú a latinnal, de a latinnak a te
kintélye érthető módon nagyobb. A vizsgált korban már minden formulának 
megvan a magyar megfelelője, de egyetlen műfaj formuláns részében sem tu
dott a magyar változat kizárólagos érvényre jutni. Hasonló képet mutat a vizs
gált iratok latin műszó- és kifejezéshasználata. A z idegen terminus techniku
sokkal kifejezett fogalmakat magyar műszóval is ki tudták már ekkor fejezni, 
de a műszavak megmagyarosításában kisebb fokú az egység, mint a formulá
kéban. A latin kifejezések használatát tehát az egyértelműség is indokolja. 
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A magyar megfelelők csak elvétve azonosak a mai magyar műszóval. Ez nyil
ván azt bizonyítja, hogy nem volt folytonos a fejlődés (77—8). 

A kérdés vizsgálatát PAP? LÁSZLÓ könyvével nem tekinthetjük lezártnak. 
Fontos lenne a teljes magyar nyelvterületről származó anyagon is hasonló fel
dolgozást végezni, hogy a XVI. századi szellemi élet egységére vonatkozó követ
keztetéseket vonhassunk le. Helyesen mutat rá a szerző arra is, hogy a magyar 
jogi műszók történetének megírása, s az övéhez hasonló vizsgálatok elvégzése 
a XVII—XVIII. századi források alapján a magyar nyelvtudománynak további 
feladata. 

JAKAB LÁSZLÓ 

PERTTi ViRTARANTA: Suomen kansa muistelee 
Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1964. 360 1. 

Virtaranta professzor már több ízben publikált finn nyelvjárási szövege
ket könyv alakban: P W z a &%%».%% TMwwfe/ee (Az öreg nemzedék visszaemléke
zik), J%fwgeM &wz,MZ m w w W e e (A háméi nép visszaemlékezik, 1950), & m a # 
JWM/Wo%/w (A szó nem mohosodik be, 1953) stb. Ebbe a könyvsorozatba illesz
kedik be a több mint tíz éves gyűjtés eredményeképpen létrejött új publikáció, 
a SkofMefz &www w%Á9fg/lge (A finn nép visszaemlékezik), amely az előző hasonló 
jellegű művektől eltérően nemcsak egy szűkebb nyelvjárásterületről közöl szö
vegeket, hanem az egész finn lakta nyelvterületről, beleértve a jelenleg már nem 
Finnországhoz tartozó vidékeket is, összesen 26 településről. Ebből 17 a nyu
gati, 9 pedig a keleti nyelvterületen fekszik. A szövegek gyűjtőhelyeit a könyv 
elején egy nyelvjárási térképen tünteti fel a szerkesztő. 

A könyv alcíme: Mutatványok a finn nyelv régi nyelvjárásaiból. Ez a 
megjegyzés arra utal, hogy a szövegek kivétel nélkül öreg emberek szájából 
származnak (a legöregebb adatközlő 1867-ben, a „legfiatalabb" 1895-ben szüle
tett), a mai nyelvjárások tehát nem kerültek be a gyűjteménybe. A z öreg adat
közlők közül többen már meg sem érték szavaik nyomtatásban való megjele
nését. 

Virtaranta professzor munkatársai és tanítványai társaságában az elmúlt 
évek során bejárta Finnország falvait, megkereste azokat az öregeket, akik 
még tisztán beszélték nyelvjárásukat, és magnetofonszalagra vette az idős em
berek sokszor akadozó elbeszéléseit. A több száz órás felvételek közül a leg
érdekesebbeket, a legszebbeket és legértékesebbeket papírra jegyezték, hogy a 
mai nemzedék is megismerje a régi idők már-már feledésbe menő szokásait és 
történeteit. A hosszabb-rövidebb elbeszélések nyomán az olvasó megismerked
hetik a múlt század embereinek viszontagságos életével, anyagi és szellemi mű
veltségével. A z öregek sorra mesélnek a régi ünnepi szokásokról, a vadászatról 
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