
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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és a halászatról, a munkaeszközökről, az állattartásról, a házi munkákról, az 
irtásos földművelés nehézségeiről, szólnak az éhség éveinek viszontagságairól. 
Elbeszéléseik nyomán megelevenedik egy-egy legendás alak. Egyik öreg ember 
még Elias Lönnrotra is emlékszik. Megismerjük a finn nép körében élő babo
nákat, hiedelmeket. Gyakran olvashatunk kísértetekről, varázslókról, ördögök
ről. A z elbeszélések mellett értékes a kb. 50 lap terjedelmű közmondás és szó
lásmondás gyűjtemény is. 

A z olvasást nagyon megkönnyíti a nem túl bonyolult fonetikus átírás, va
lamint az adatközlők darabos előadásából a zavaró ismétlések kihagyása. Egy-
egy település nyelvjárási szövege előtt a szerkesztő közli az adatközlők nevét, 
a felvétel idejét, valamint az illető területre jellemző főbb nyelvjárási sajátságo
kat. A nehezen érthető nyelvjárási alakok vagy szavak mellett a szövegben meg
találjuk a megfelelő irodalmi nyelvi alakot vagy kifejezést. 

A szövegek között gazdag fényképanyag van, amely megeleveníti az adat
közlőket, a különböző gazdasági épületeket, szerszámokat stb. 

Virtaranta új nyelvjárási szöveggyűjteménye méltán tart számot nagy si
kerre mind a finn néprajz, mind a finn nyelvjárások iránt érdeklődő olvasók 
körében — nemcsak Finnországban, hanem külföldön is a finnül tudók tábo
rában. 

Igen hasznos és kívánatos lenne, ha finn példára a közeljövőben Magyar
országon is megjelenne hasonló jellegű nyelvjárási szöveggyűjtemény a már ed
dig összegyűjtött nyelvjárási anyagból. 

KERESZTES LÁSZLÓ 
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