
Papp I s t v á n 

1972. április 11-én elhunyt Papp István egyetemi tanár, a KLTE Magyar 
Nyelvtudományi Tanszékének volt vezetője, a nyelvészeti tudományok dok
tora, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Finn Oroszlánrend parancsnoki 
fokozatának tulajdonosa, a Finn Tudományos Akadémia külső tagja, a Turkui 
Egyetem díszdoktora, több hazai és külföldi tudományos társaság tagja, 
évkönyvünk társszerkesztője. 

A hirtelen halál alkotó ereje teljében ragadta el. 1971. szeptember 12-én 
még bensőséges keretek közt ünnepeltük hetvenedik születésnapját, átnyújtva 
neki évkönyvünk előző kötetét, legközvetlenebb munkatársai, tanítványai 
tisztelgő írásaival. Személyében a magyar nyelvtudomány nemzetközileg is 
kiemelkedő tudósát, egyetemünk kiváló oktatóját és nevelőjét, a magyar—finn 
kapcsolatok fáradhatatlan ápolóját vesztettük el. 

Temetése 1972. április 21-én volt a debreceni Köztemetőben. Az alábbiak
ban az ott elhangzott beszédeket közöljük. 

KÁLMÁN BÉLA: 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Bölcsészettudományi Kar, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság és közvetlen munkatársaid nevében búcsú
zom tőled, Pista bátyám. 

Húsz esztendeig éltünk és dolgoztunk együtt, egymás szomszédságában a 
két testvértanszéken. Közösen szerkesztettük évkönyvünket, közösen beszéltük 
meg a tanterveket, a sok-sok hivatalos jelentést. Volt idő, mikor szinte napon
ként találkoztunk. Ha külföldi kolléga érkezett egyetemünkre, együtt gondos
kodtunk programjáról. Ismertük egymás tudományos munkásságát, nem egy
szer kértünk tanácsot egymástól. Mindig csodáltam bámulatos munkabírá
sodat, azt a lendületet, amelyet nem fékezett le a sok adminisztráció, a sok-sok 
előadás és vizsgák. Gondjaidról, örömeidről beszámoltál munkatársaidnak. 
Örültünk, ha siker koronázta munkádat, ha külső elismerés fénye is rád hullt 
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valamilyen formában akár itthon, akár külföldön. Beosztottaid tudományos 
fejlődését figyelemmel kísérted, és buzdítottad őket további munkára a nehéz
ségek elől meg nem hátrálva, ahogy ezt tőled is láthatták. 

Mint középiskolai, majd főiskolai tanár és húsz éven át egyetemünkön a 
magyar nyelvtudományi tanszék vezetője, tudományos munkásságoddal is 
maradandót alkottál. 

A magyar nyelvtudománynak alig van olyan ága, amellyel ne foglalkoztál 
volna behatóan. Kezdettől fogva azonban a mondattan állt érdeklődésed 
középpontjában. Már 1930-ban egyik első tudományos dolgozatod a mondat 
részeivel foglalkozott, és igyekeztél az akkori hazai egyoldalú logikai felfogás
sal szemben egy szélesebb kitekintésű, a logikai mellett az érzelmi és stilisztikai 
szempontokat is figyelembevevő mondatszemléletet kidolgozni. Otthonosan 
mozogtál a leíró és a történeti nyelvtan területén egyaránt. Az előbbiből több 
új szempontú szintézised jelent meg. Évek hosszú során át érlelt magyar nyelv
történeti előadásaid rövidebb változata finnül is megjelent 1968-ban. Mind
össze 15 ív, de tudományos és pedagógiai szempontból is maradandó alkotás. 

Főiskolai jegyzetből egyetemi tankönyvvé átdolgozott Leíró hangtanod 
mindmáig a legjobb olyan fonetikai és fonológiai áttekintés, amely igényes, 
lépést tart a tudomány mai helyzetével, de ugyanakkor olvasmányos, tanulható, 
és nem állítja a diákokat megoldhatatlan feladatok elé. 

Pályád kezdetén több dolgozatod szól a nyelvatlaszok jelentőségéről és 
elvi kérdéseiről. 

Figyelemmel kísérted az általános nyelvészet fejlődését, egyike voltál 
azoknak, akik ki tudtak törni a magyar nyelvtudományt többször fenyegető 
provincializmusból. Foglalkoztál Wundt lélektani elméletével, Bühler és 
Gombocz funkcionális mondattanával, Saussure tanításával, Ravila szellemes 
elméletével a mondat őstörténetéről, de sohasem szegődtél szolgai módon 
valamely irányzathoz, mindig bíráló szemmel mérlegelted, mi az, ami felhasz
nálható, mi az, ami zsákutcába vezet. Elsősorban a magyar és a finn nyelv 
alapján vizsgáltad meg, hogy az indoeurópai nyelvekre épülő elméletekben mi a 
valóban általános törvényszerűség, és hogy a nyelvtudomány melyik területeire 
alkalmazható. Eredményeid, sajnos, csak főiskolai jegyzet formájában jelen
tek meg, teljes szintézised kidolgozására már nem került sor. 

Egész munkásságodra meghatározó jelentőségű volt egyéves finnországi 
tanulmányutad 1935—36-ban. Te voltál az a magyar tudós, aki a legtöbbet 
tetted a finn-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok megerősítésére és 
elmélyítése érdekében. 

Ezt a jelentős feladatot nem reprezentálás és ünnepi szónoklatok formá
jában vállaltad, hanem sok évtized kitartó és szakértő munkájával. Sorra 
jelentek meg az egyetemi finn oktatást elősegítő munkáid: a Finn nyelvtan, 
Finn nyelvkönyv, Finn olvasókönyv és a Finn nyelv alapelemei. Mindezeket 
betetőzte talán legnagyobb és legmaradandóbb alkotásod, a Finn—magyar 
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szótár. E munkák nagy része második, sőt harmadik kiadást is megért rövid 
idő alatt. Ezrek használták eddig is, és további nemzedékek is használni fogják 
Finnországban és itthon; mindazok, akik a finn nyelvvel és irodalommal meg 
akarnak ismerkedni. Magyar—finn szótáradon több mint egy évtizeden át 
dolgoztál, de ennek befejezése már sajnos másra marad. 

Tanításod határainkon túlra is kisugárzott, Korábban is, de 1965-től 
kezdve évente rendszeresen adtál elő nyelvtörténetet a jyväskyläi nyári egye
temen. 

Te voltál eddig szinte az egyetlen magyar tudós, aki a finn nyelvtudomány 
belső kérdéseiben is otthonosan mozogtál, és tudományos munkásságod egy 
nem is jelentéktelen része finn nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott. Nem vélet
len, hogy a Finnugor Társaság, a Kalevala Társaság, a finn Akadémia tagjai 
közé választott, a turkui egyetem pedig díszdoktorrá avatott. A finn kormány
tól a legmagasabb kitüntetést kaptad, amit külföldi elnyerhet. 

A tudomány művelésén kívül több mint négy évtizeden át tanítottál. 
Szerencsésen egyesült benned a tanár és a tudós egyéniség. Előadásaidat az 
egyetemen is teljesen szabadon tartottad logikusan felépítve, szépen megfor
mált mondatokban, az igazság szenvedélyes keresésével — tudományos meg
győződéstől átfűtött hangon. Minden órád nagy élmény volt hallgatóid szá
mára. Egyetemi oktató munkád elismeréseképpen kaptad meg ,,A felsőoktatás 
kiváló dolgozója" kitüntetést. 

A nagy tudós és a kiváló tanár mellett igaz embernek ismertünk meg, 
aki félelem nélkül harcol az igaznak tartott ügyért, aki bátran kiáll a gyengék 
mellett mindaddig, míg úgy látja, hogy megérdemlik a támogatást. A kari 
üléseken is szenvedélyesen képviselted akár a többség ellen is álláspontodat, ha 
meg voltál győződve annak igazságáról. 

Családi életed példaképül szolgálhat mindenki számára. A kölcsönös 
szeretet és megértés jellemezte a férj és feleség, a szülő és gyermekek, a nagyapa 
és az unokák viszonyát. Jóban-rosszban híven kitartottak egymás mellett. 
Melegen ragaszkodtál családodhoz, ahol mindig megnyugvást találhattál 
hivatali munkád nehézségei között. Olykor súlyos gondjaid közt az unokák 
társasága feledtette veled a kellemetlenségeket, földerített, megnyugtatott. 
A szerető család levette vállaidról a mindennapi kisebb-nagyobb gondokat, 
lehetővé tette, hogy otthon is folytathasd értékes tudományos munkádat. 
Ha otthon dolgoztál, lábujjhegyen járt mindenki, hogy munkádban ne za
varjon. 

Hirtelen, váratlanul távoztál körünkből. Alig tudjuk elképzelni, hogy többé 
nem beszélgethetünk. Emléked azonban tovább él családodban, munkatársaid, 
tanítványaid szívében és nagyszámú, időtálló tudományos műveidben. Nyugodj 
békében! 
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HEIKKI HOSIA államtitkár (Finnország): 

Ritkán rendített meg külföldről érkező gyászhír annyi embert Finnország
ban, mint Papp István professzornak az élők sorából való eltávozása. Csaknem 
négy évtized alatt Papp István nagyon sok igaz finn barátot szerzett, s a várat
lanul érkező halálhír valamennyiüket fájdalmasan érintette. Papp István először 
1935-ben járt hazánkban, s későbbi számtalan látogatása során, amelyeket 
tudósként, oktatóként és a finn—magyar kulturális kapcsolatok ápolójaként 
Finnországban tett, ismertté vált mindannyiunk számára megnyerő, vidám 
egyénisége. 

Tevékeny szorgalmának és törhetetlen akaraterejének eredménye volt, 
hogy Papp István egészen rendkívüli finn nyelvismeretre tett szert. Ennek bizo
nyítéka e tudományterülettel kapcsolatos számos szakmunkája, mindenekelőtt 
az 1962-ben elkészült hatalmas mű, a több mint ezeroldalas ,,Finn—magyar 
szótár". Tudjuk, hogy Papp István tudományos műhelyében már csaknem 
készen volt a finn és a magyar nyelvvel foglalkozók számára egy másik ajándék 
is, a nagy „Magyar—finn szótár". Fájó szívvel kell tudomásul vennünk: a 
szerzőnek már nem adatott meg az, hogy munkáját készen lássa. De meg 
vagyunk győződve arról, hogy majd e mű is — remélhetőleg mielőbb — meg
jelenik, és Papp István két szótára nemzedékeken át fogja hordozni szerzője 
nevét. 

Nekünk finneknek különösképpen okunk van rá, hogy emlékezzünk Papp 
professzorra azon úttörő munkássága miatt, amellyel egyetemi oktatóként a 
finn nyelv ügyét szolgálta a debreceni egyetemen. Az 1950-es években rövid idő 
alatt a finn nyelv tanításához szükséges tankönyveknek és kézikönyveknek egész 
sorát adta ki. Különösen a ,,Finn nyelvtan"-át dicsérték széles körben sajátos, 
éppen a magyar olvasók szempontjait figyelembe vevő megformálása miatt. 
Vannak jó tudósok, és vannak jó oktatók, de e két típus tulajdonságai ritkán 
ötvöződtek égy személyben olyan sikeresen, mint Papp Istvánban. Papp pro
fesszor lelkesítő és kitűnő tanítását a finn egyetemi hallgatók is élvezhették. 
Jelen hallgatóságunk előtt is ismertté válik Papp István neve az általa írt magyar 
nyelvtörténeti könyv érdeméből, amely igen sok elismerésben részesült mind 
tudományos színvonala, mind pedig pedagógiai felépítése miatt. Papp pro
fesszor színvonalas munkálkodását tanúsítja az is, hogy amikor a debreceni 
egyetem neveltjei Finnországba látogatnak, már hazánkba érkezésükkor is 
bámulatos készséget mutatnak finn nyelvtudásukat tekintve. 

Papp István professzor a finn—magyar kulturális kapcsolatok ápolóinak 
sorában is betölthetetlen űrt hagyott. Sokáig fogunk emlékezni a finn—magyar 
kulturális bizottságban végzett céltudatos munkájára. Tevékeny munkálkodá
sainak egyik utolsó gyümölcse volt a finn lektorátus megszervezése a debre
ceni egyetemen. Jelentős életművének elismeréséül Papp professzor 1970-ben 
a Turkui Egyetem díszdoktora címet kapta. Még ebben az évben a finn tudo-
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mányos akadémia külső tagjává választották. E pillanatban mi magyarbarát 
finnek mély gyászunkban úgy érezzük, hogy mindezek az elismerések csupán 
jelentéktelen kifejezései voltak annak a nagy adósságnak, amellyel a neves 
tudósnak és oktatónak, a testvérnépek közötti baráti kapcsolatok rendít
hetetlen támaszának tartozunk. 

A finn oktatásügyi minisztérium, a finn—magyar kulturális vegyesbi
zottság finn albizottsága és minden finn barátja nevében mélységes fájdalom
mal búcsúzom Papp István professzortól. 

K. SZOBOSZLAY ÁGNES: 

A hozzátartozók, munkatársak, hallgatók mellett mi, volt tanítványok 
érezzük legnagyobb hiányát szeretett tanítómesterünknek, nevelőnknek. 
Sok vizsga, kijelölt feladat után most adja nekünk a legnehezebb és legfájóbb 
leckét: végső búcsút venni Tőle. 

Bár Ő tanított bennünket a szó jelentésére, a mondatban feltáruló csodá
latos, mély emberi tudásra, soha nem tudtuk és most is nehéz a már lehetetlen, 
az elmúlás, a halál, a soha többé gondolatát az Ő személyével összekapcsolni. 

Hitetlenkedve állunk a nyitott sír előtt, hogy Őt készül befogadni, aki 
tanítványai szemében egyet jelentett az örök munkával és hivatásszeretettel. 

Fülünkbe cseng még lelkes hangja, amint a 70. születésnapjára összegyűlt 
tisztelőinek, tanítványainak mondja: ,,Engem soha nem a munkámért várható 
elismerés, hanem mindig maga a munka, a munka szeretete ösztönzött." 

Ezzel csak félig mondta ki az igazságot, mert ösztönözte a töretlen hit a 
nyelvtan nevelő erejében, a gyermeki és fiatal elmék formáihatóságában, és 
mindezzel az igazi nevelő vállaira nehezedő súlyos felelősség, hogy a jövőnek 
népét, hazáját, nyelvét szerető embereket, tanárokat neveljen. 

Látjuk magunk előtt, amint nap nap után friss, fiatalos lépteivel siet az 
egyetemre, hogy hallgatóinak lelkesen rácsillogó szeméből új erőt merítsen 
minden előadásán újra átélt, minden alkalommal szinte újra megalkotott taní
tásához, az egész embert kívánó oktató és tudományos munkához. 

Halljuk még az írógép kopogását, és döbbenten gondolunk arra, hogy ezen 
az írógépen nem készül több szótárcédula, nem formálódik újabb mű, folyó
iratcikk, amit vezérfonalként adhatnánk mi a tanítványaink kezébe. 

Nem fakult bennünk emlékké e néhány nap alatt az alakja. Most is az 
élmény erejével, frisseségével látjuk, halljuk. 

Talán ezért is markolja szívünket olyan görcsösen a szomorúság és a két
ség, mert pillanatról pillanatra újra rá kell döbbennünk a sors kegyetlen dön
tésére. 

Fájdalmunkat fokozza, hogy az Ő hirtelen távozása a magunk erejébe 
vetett hitünket is megrendítette: tudunk-e majd eleven útmutatása nélkül is 
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haladni az általa kijelölt úton, a ránk bízott elméket az Ő szellemében formálni? 
Azzal a töretlen hittel, akarattal, a munkába vetett végtelen bizalommal adni át 
a kapott kincseket, mint azt Tőle láttuk, de most már az Ő segítő keze, állandó 
ösztönzése nélkül ? 

Élete példája, kivételes emberi egyénisége tiltja számunkra a gyászban való 
passzív elmerülést. Mi, akik tanítványainak valljuk magunkat, úgy lehetünk 
méltók Hozzá e végső búcsúzás után, ha tanítását megőrizzük s átadjuk, hogy 
éljen tovább ifjú szívekben, ahogy azt Ő maga is megérezte, tudta és val
lotta. 

NAGY ILONA egyetemi hallgató: 

Megrendülten búcsúzom szeretett professzorunktól mindazok nevében, 
akiket éveken keresztül tanított, akikkel szinte utolsó pillanatig együtt volt, és 
akiknek a tanári pályára való felkészítését már nem tudta befejezni. Nehéz 
elhinni, hogy nincs többé közöttünk, hiszen ő a mi szemünkben nemcsak a 
töretlen munkakedvű tudós, hanem a nagyszerű tanár példaképe is volt. 
Mindig csodáltuk hivatásszeretetét, kiegyensúlyozottságát, lebilincselő elő
adásmódját. Minden órája külön élményt jelentett számunkra, mindnyájunkat 
megragadott az a lelkesedés, lendület, amellyel a nyelvészet legelvontabb te
rületeibe is be tudott vezetni bennünket. Az ő munkássága tette számunkra 
járhatóvá az utat, hogy mi is megismerhessük a finn nyelvet, a rokon finn nép 
életét. Segítő figyelemmel kísérte ezen a téren is első lépéseinket, meleg, emberi 
szavai mindig bátorítóak voltak különösen azok számára, akik először léptek 
finn földre. 

Egész lényével arra tanított bennünket, hogy választott pályánkon teljes 
odaadással, elmélyüléssel dolgozzunk, ne torpanjunk meg a nehézségek előtt. 
Az ő egész életútja azt bizonyítja nekünk, hogy így érdemes élni. 

Kedves professzorunkra, az emberre, a tudósra, a tanárra egyaránt érvé
nyesek a klasszikus latin költő, Horatius szavai: „Non omnis moriar". Örökre 
követendő példa marad számunkra fáradhatatlan kutatókedve, derűs nyugalma, 
kitartó munkabírása és embersége. 
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