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Kálmán Béla munkatársa voltam 

Tudományos értekezéssel szerettem volna leróni tiszteletemet és hálámat 
volt tanszékvezetőm, Kálmán Béla 70 éves születésnapja alkalmával. D e mint 
elmefuttatásom címéből is látható, most nem gazdagítottam a tudományt, ha
nem a Jubiláns tanszékén eltöltött évek emlékei között tallóztam, és ezekből 
szeretnék neki egy csokorra valót összeszedni és átnyújtani. 

Hogy egy tervezett tudományos értekezés ez alkalommal elmaradt, annak 
több oka van. A z elmúlt évek során kiestem a tudományos élet vérkeringéséből. 
A bel- és külföldi szakirodalmat sem olvastam rendszeresen, még Kálmán 
Béláét sem. Nagyon hiányoltam azt az alkotói légkört, amelyet volt tanszék
vezetőim (Zkfrczf Géza és Xo/ma» Z#/a) biztosítottak számomra, és hiányoz
tak az impulzusok kollégák, hallgatók részéről... 

Af/rz; G#za tanszékén csupán két évig dolgoztam (1950—52; e tanszékhez 
kerülésemről és ottani munkámról 1. KERESZTES L.: MN y j . XXIII, 4). Két év 
nem nagyon hosszú idő, de mint régebbi munkatársai és hallgatói, úgy én is, az 
,,új jövevény", egy életre szóló útravalót kaptam Bárczitól mint tudóstól, ki
tűnő pedagógustól és humanista embertől. A z ő nagy hatásáról sokan írtak. 
Legszebben a 80. születésnapja alkalmával munkatársa: D. BARTHA K. em
lékezett meg szeretett tanszékvezetőjéről (MNy. L X X . 122—4) és SEBESTYÉN 
ÁRPÁD professzoráról, díszdoktorrá avatásának ünnepélyén (MNyj. X X , 
3-7). 

Én sajnos egyik alkalommal sem írhattam róla, nem is köszönthettem fel. 
D e valamikor r é g e b b e n megmondtam neki, milyen nagy ajándékot kap
tam tőle: a tudományos és oktatói munkába való bekapcsolódás lehetőségét, 
az újrakezdés örömét. S láttam, jólesett neki... 

Mindezt azért bocsátottam elő, hogy érthetővé váljék, ilyen Főnök után 
bizony jogos volt a félelem az „őrségváltástól". Milyen lesz #%%? Jüw&z és 
J&z/W» j?<% irántunk tanúsított magatartása; esetleg változtatásaik, újítá
saik? 

B#z(2My Gyw&z kartársunkat — mint emlékszem — régi kapcsolatok fűz
ték #%%? ZüvdVmoz, de a fiatalabb munkatársak (SeWfygfz WrpáW és Jakab 
Zász/d) minthogy Bárczi tanítványai voltak — csak publikációi révén ismerked
tek meg új tanszékvezetőjükkel. 

Én, aki a Finnugor Tanszékhez kerültem, mindkét tanszékvezetőt ismer-
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tern, ha futólag is. A%%? Täfw&mal az 50-es évek elején tartott Debreceni Nyel
vész Konferencián találkoztunk; nevezhetném s e r e g s z e m l é-nek is, hi
szen ez volt a marrizmus bűvköréből kiszabadult nyelvészek első hazai talál
kozása és tanácskozása. Szeretett tanárom, Z ö m / M / W a mutatott be neki, 
mint lelkes finn „tudor"-t. Bár találkozásunk egészen futólagos volt, mégis 
azonnal megismert Papp István, amikor 1952 őszén a tanszékén felkerestem. 

Á%//7%&% jß^Mval a 30-as évek elején találkoztam Budapesten, a Bölcsészeti 
Kar Múzeum körúti épületének földszinti szemináriumhelyiségében. Én har
madéves hallgató voltam, és szorgalmas tagja a Gom6ocz^g/e ,Sze7MWnw/M»a&. 
A z egyik szemináriumi foglalkozás vége felé megjelent Szepe&s); Gyw/a, bemutat
ta Kálmán Bélát Gombocz Zoltánnak, utalt nyelvész érdeklődésére, és kérte a 
tudós Professzort, hogy ifjú kollégáját [gólyáját] szemináriumába felvegye. 
Úgy emlékszem, hogy mi, régi törzsgárdatagok, a szemináriumi helyiség el
hagyásakor szerencsekívánatainkat fejeztük ki Kálmán Bélának. 

A z utolsó éveket töltöttem Budapesten. A két szakdolgozat elkészítése, a 
kötelező olvasmányok abszolválása rengeteg munkát jelentett számomra. 
A z egyetemre ritkán jártam be. Kálmán Bélával nem találkoztam egészen 
1952-ig. Csak annyit tudtam róla, hogy ő is volt Észtországban ösztöndíjas
ként — 2 évvel utánam. 

1952 őszén, amikor ismét találkoztam Kálmán Bélával, most már mint a 
Finnugor Tanszék professzorával, örömmel állapíthattam meg, hogy a régi 
és általam is meghgyelt tulajdonságai, magatartásformái nem változtak lénye
gesen. Szőke volt és fehér bőrű, és ugyanolyan kedves, szerény, kevés beszédű 
és megfontolt, mint 20 évvel azelőtt a Gombocz-szemináriumban. Hogy ezen 
utóbbiakon kívül, melyek voltak még lényének főbb vonásai, és melyek azok, 
amikkel, mint újabb és újabb ráhatások eredményeivel csak később gazdago
dott jelleme, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy Kálmán Bélában — sikerei el
lenére — nem alakult ki semmiféle tudósi nagyképűség, elbizakodottság. 

Velem sem éreztette sem akkor, sem pedig a későbbi együttműködésünk 
során, hogy csak „beosztottja" vagyok, és szaktudományomban, pedagógiai 
tapasztalatokban van még mit pótolnom. Kálmán Béla pedig 1952-ben, ami
kor a Tanszék vezetését reá bízták, már igen szép tudományos pályára tekint
hetett vissza, s így a Tudományos Minősítő Bizottság méltónak tartotta a kandi
dátusi fokozatra, ami az 50-es évek elején nagy elismerést jelentett. Később, 
az 50-es évek végén megszerezte a doktori címet is. 

Kálmán Béla nagy megértést tanúsított irántam, és Bárczihoz hasonlóan, 
feltétlen bizalmat előlegezett nekem, bármilyen kérdésben kerestem is fel, 
hogy így vagy úgy látnám jónak ennek az ügynek az elintézését. A z oktatói 
munkában is szabad kezet adott. Sőt számos olyan oktatói feladattal is meg
bízott, amelyekkel még régebben nem találkoztam, és amelyeknek tematiká
ját magamnak kellett összeállítani, sőt a végső formába öntést is elvégezni. 
A z 50-es évek első felében tankönyveink, kézikönyveink nemigen voltak. Nagy 
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és fárasztó munkába került, míg ezeket az egyetemi tankönyveket helyettesítő, 
s később is használt egyéni jegyzeteket megírtam. Tankönyvekké sohasem ér
leltem őket. 

Kálmán Béla nagyon örült az ilyen próbálkozásaimnak, és a finnugor szak 
bevezetése után (1963) olyan diszciplínák előadásával is megbízott, amelyeken 
a fenti jegyzeteimet hasznosíthattam. A magyar szakos tanárképzésben erre 
nem volt lehetőség a finnugor tárgyakra kimért csekély óraszám és más gátló 
tényezők miatt. 

N e m akarok ismétlésekbe bocsátkozni tanszékünk ún. „hőskorá"-nak 
ecsetelésekor. Igen hű és reális képet festett erről KERESZTES L. a Finnugor 
Nyelvtudományi Tanszék 25 éves jubileumi ülésén elhangzott előadásában 
(MNyj. XXII, 95 kk.). Arra azonban nekem is rá kell mutatnom, milyen sokat, 
szinte megfeszített erővel kellett dolgoznia a tanszék mindkét oktatójának, 
hogy a folyton változó tanrendnek és a csökkenő óraszámnak figyelembe vé
telével építsék fel előadásaik és gyakorlati foglalkozásaik anyagát, mégpedig 
olyan módon és olyan formában, hogy ne csak ismeretanyagot közvetítsenek, 
hanem az addig nem nagyon népszerű stúdiumok fontosságát, hasznosságát 
és szépségét is megláttassák a hallgatósággal. 

A z érdektelenségüket, közönyüket így tudták idők folyamán feloldani. 
N e m szólva arról, hogy a sokszor értetlenséget tanúsító felettes hatóságokat is 
csak ily módon tudták meggyőzni e tantárgy jelentőségéről. 

Kálmán Béla a maga bölcs nyugalmával és megfontoltságával irányította 
a tanszék kis hajóját. Ugyanakkor a dékáni teendőket is ellátta, és tudomány
szervezési, tudománypolitikai feladatokkal is megbízták. Voltak időszakok, 
amikor alig találkoztunk egymással. Hivatalos ügyeit — hacsak ezek nem szó
lították Pestre vagy máshová — úgy intézte, hogy óráit meg tudja tartani. 
Hosszabb távollét esetén igényelte csupán az én segítségemet. Nagyon szeretett 
tanítani, szakdolgozatot irányítani. 

N e m volt ugyan látványosan előadó, dinamikus tanár-egyéniség, de kedves 
humorérzékével, érthető és áttekinthető előadásmódjával meg tudta nyerni 
hallgatóit a hnnugrisztika számára, bármily távol is állt tőlük az éppen elő
adott, illetve tárgyalt anyagrész. A nála szakdolgozókkal szívesen és lelkiis
meretesen foglalkozott, és sohasem zárkózott el attól, hogy tudományos diák
köri munkákat vagy pályatételeket átnézzen. A hallgatók tudományos szárny
próbálgatásait mindig lelkesen támogatta. 

Azt hiszem, Kálmán Béla o k t a t ó - n e v e l ő munkájáról, tanári ha
bitusáról elég hű képet adtam. N e m sokat látogathattam óráit, gyakorlatait, 
akárcsak ő sem az enyémet, mert ez tanrendileg kivihetetlen volt. Ennek elle
nére ismertük egymás tematikáit és tanítási módszereit, és bármelyikünk bár
mikor átvehette a másik fél óráit, gyakorlatait, ha erre valamilyen oknál fogva 
(bel- vagy külföldi hivatalos kiküldetés) sor került. 

Volt még egy munkaterület, amelyen éppen olyan jó és harmonikus volt 
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az együttműködés, mint az oktató-nevelő munkában, s ez a tanszék hivatalos 
ügyeinek intézése, az adminisztrációs feladatok végzése. Pl. tanrend összeállí
tása, az órák tartásáról, illetve tartási idejéről készült kimutatás, munkatervek 
és azok időnkénti ellenőrzése; felterjesztések, javaslatok, jellemzések írása stb. 
Tudtam, hogy Kálmán Béla nagy elfoglaltsága mellett nem szívesen foglalkozik 
a fenti feladatokkal, már rendkívül aprólékos és időigényes voltuknál fogva 
sem, így igyekeztem őt ezek alól tehermentesíteni. Eleinte nekem sem ment 
könnyen az új munkakörbe való beilleszkedés (tanszéki titkár lettem). D e az
után szépen, lassan beleszoktam. Sőt egyenesen örömet találtam abban, hogy 
emberek és ügyek érdekében sikeresen hallathattam szavamat. S szívesen írtam 
felterjesztéseket, beadványokat, ha tanszékvezetőmet helyettesítenem kellett 
külföldi kiküldetései idején. Ilyenkor igen gyakran fontos ügyeket kellett el
intéznem. Pl. SEBESTYÉN ÁRPÁD kitűnő könyvét (A magyar nyelv névutórend
szere. Budapest, 1965) akkor kellett Kálmán Béla felkérésére nívódíjra felter
jesztenem, amikor tanszékvezetőm Finnországban (Helsinki—Jyväskylä) volt 
vendégelőadói minőségben. Amerikai tudományos kiküldetésére esett az a 
váratlan megbízatásom, hogy akadémiai levelező tagságra való felterjesztésé
hez egy tudományos portrét rajzoljak róla Karunk dékánja számára. 

Amilyen sokat és eredményesen dolgoztunk együtt az említett két terü
leten, annyira kevésnek találtam azt, amit t u d o m á n y o s munkájában mun
katársi segítségként nyújthattam Kálmán Bélának, hogy ezen terhein is köny-
nyíthessek. D e úgy láttam, hogy ő ezt nem is igényelte. 

Néha átolvashattam egy-egy tanulmányát, stiláris megjegyzéseket fűzhet
tem észt novella- és regényfordításaihoz, valamilyen készülő művéhez néhány 
adatot kereshettem. Ezeknél nagyobb feladatot jelentett nekem, amikor bele
vont a Munkácsi-féle Vogul Szótár szerkesztési munkálataiba Keresztes Lász
lóval együtt (1. KÁLMÁN B.: M N y j . XXII, 125). A nagy munka egyik korábbi 
fázisában a vogul szavak vagy kifejezések német fordításának helyességét is 
ellenőrizhettem. Volt még egy érdekes és Kálmán Bélától tervezett munkánk 
is, egy Vogul Mondattan írása. Ebben adott számomra igen szép részfeladatot. 
Szépen haladtam vele, de nem sokáig örülhettem az újfajta munkának. 

A Természettudományok és Technikai Tudományok művelőinek gyakor
latában divatos és elterjedt „társszerzői" minőségben egyszer jelentkeztünk 
Kálmán Bélával. Egy kisebb finn nyelvű tanulmányt írtunk a PERTTi ViRTARANTA 
és KARI ToLVANEN szerkesztésében megjelent kiadványban (Suomea ulko-
mailla; Tietolipas 68). 

Nagyon szívesen vállaltam volna társszerzői szerepet egy más, tudományos 
igényű m ű megírásában is. Itt egy a íinnugrisztikai kutatások és oktatás szem
pontjából igen fontos kézikönyvre gondolok, egy finnugor hang-, alak- és 
mondattanra. Ennek alaktani részét szívesen kidolgoztam volna. Hiszen szá
mos tanulmányomban, egyetemi előadásomban foglalkoztam alaktani kérdé
sekkel. Ez lett volna 20 éves közös működésünk legmaradandóbb emléke. 
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D e ezzel a tervemmel — ismerve tanszékvezetőm nagy és sokirányú elfog
laltságát — nem mertem előállni. Később meg egészségi okokból nekem kellett 
róla lemondanom. S még egy félig kész kéziratot sem tehettem le a Jubiláns 
asztalára annak bizonyítékául, hogy egy jó munkahelyi légkör, munkatársi 
kapcsolat milyen fontos, meghatározó szerepet játszott életemben, mun
kámban. 

Csupán e szerény visszaemlékezés keretében köszönhetem meg ezt a lég
kört, munkatársi kapcsolatot Kálmán Bélának. Köszönöm a sok támogatást, 
amellyel pályám nehezebb szakaszain átsegített, a hasznos elméleti és gyakor
lati tanácsokat, amelyeket — igen gyakran — készülő munkáimhoz hozzá
fűzött! 

S szívből kívánom neki, hogy még hosszú éveken át erőben egészségben, 
töretlen munkabírással és munkakedvvel dolgozhasson, és öregbítse a hazai 
ßnnugrisztika nemzetközi hírnevét, segítse a fiatal nemzedéket képességeik ki
bontakozásában ! 

A. KÖVESI MAGDA 

Ich war die Mitarbeiterin von Béla Kálmán 

Verfasserin versucht die mehr als 22 Jahre zu überblicken, in denen sie 
als Lehrkraft an der Kossuth-Lajos-Universität tätig war. Sie begann ihre 
Laufbahn 1950 als Mitarbeiterin von Prof. G. Bárczi, der als Wissenschaftler, 
Pädagoge und Humanist einen großen Einfluß auf ihr Leben und ihre Ent
wicklung ausgeübt hatte. Nach seiner Berufung an die Budapester Universität 
unterteilte m a n 1952 das Institut für Ungarische Sprachwissenschaft in zwei 
selbständige Lehrstühle; István Papp wurde zum Leiter des Lehrstuhls für 
Ungarische, B. Kálmán zum Leiter des Lehrstuhls für Finnougrische Sprach
wissenschaft berufen. Die Verfasserin wurde Mitarbeiterin des Lehrstuhls für 
Finnougrische Sprachwissenschaft. 

Nach verheißungsvollem Beginn kam es auch zu Schwierigkeiten wie 
z. B. die Verringerung der Stundenzahl der finnougrischen Studientätigkeit in
nerhalb des Fachs Ungarisch oder die Passivität der Studenten. Die Schwierig
keiten wurden überwunden, die Wichtigkeit des finnisch-ugrischen Studiums 
fand mehr und mehr Anerkennung, im Jahre 1963 schuf man ein neues Fach, 
die Finnougristik. 

Alle diese Ergebnisse waren der verständnisvollen Zusammenarbeit a m 
Lehrstuhl zu verdanken. 

Verfasserin stellt die Übereinstimmung fest, die die didaktische und 
pädagogische Arbeit gekennzeichnet hat, und durch die eine gegenseitige 
Vertretung der beiden Mitarbeiter des Lehrstuhls möglich war. 

Ein anderes Gebiet erfolgreicher Zusammenarbeit war die Organisation, 
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die sog. Administration des Lehrstuhls. Auf diesem undankbaren und zeitrau
benden Arbeitsgebiet leistete die Verfasserin ihrem Lehrstuhlleiter wirkungs
volle Hilfe. 

Ein weiteres Gebiet, w o sich eine harmonische und vielseitige Zusammen
arbeit hätte ausbilden können, war das der wissenschaftlichen Forschung. Die 
Verfasserin hätte vielleicht mehr schaffen und größere Aufgaben übernehmen 
können, wenn sie dazu aufgefordert worden wäre. Ihr still gehegter Plan der 
Herausgabe eines gemeinsamen Handbuches unter dem Titel „Finnisch-ug
rische Lautgeschichte, Formen- und Satzlehre" konnte aus unterschiedlichen 
Gründen nicht realisiert werden. 

A m Ende des Artikels wünscht die Verfasserin ihrem Professor viel Er
folg, Gesundheit und Schaffenskraft. 

A. M . KöVESi 
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