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között, lehetőleg ügy, hogy az egyéni törekvés párhuzamos legyen a 
közösségi érdekkel. Személyi változások e tekintetben is szükségképpen 
maguk után vonnak „pályamódosítást", de az is elképzelhető, hogy a 
múzeum tudományos terveihez keresi meg a megfelelő kutatókat. 

A kötetet több összeállítás gazdagítja. így a Petőfi Múzeum kiállítá-
sainak jegyzéke (1954-1974); a kiállítások látogatóinak statisztikája; a 
vidéki emlékházak ós emlékkiállítások 1974. évi állapotnak megfelelő 
kimutatása; végül Birck Edit összeállításában a múzeum kiadványainak 
bibliográfiája, amely - az 1974. évi névleges megjelenésnek derűsen 
ellentmondva - még az 1976-ban megjelent József Attila-levelezést is 
tartalmazza. Kár viszont, hogy az évkönyveket és az Irodalmi Múzeum 
című sorozat köteteinek gazdag belső tartalmát nem közli analitikusan, 
s nem ad legalább e kis bibliográfiához külön tárgy- és névmutatót. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. 11. 1974. [1977.]) 

PÉTER LÁSZLÓ 

Ruffy Péter: 
BÜJDOSÓ NYELVEMLÉKEINK 

A TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉLTŐL A BORI NOTESZIG 

Ruffy Péter személye, tevékenysége elsősorban a magyar publiciszti-
ka terén- ismert. Nevét azonban - hogy úgy mondjam - ,jegyzik" a 
társadalomtudományoknak s azokban talán legelsősorban a nyelvtudo-
mánynak a képviselői körében is. Köztudott, hogy régóta milyen őszin-
te érdeklődéssel fordul a magyar nyelvnek a problematikája, illetőleg a 
magyar nyelvtudománynak az eredményei felé, s azt sem kell bővebben 
bizonygatni, hogy e publicisztikai téren realizálódó buzgólkodás milyen 
hasznosnak bizonyult a nyelvünk és nyelvtudományunk dolgai iránti 
szélesebb körű figyelem felkeltése, ügyének népszerűsítése tekinte-
tében. 

Mindennek tudatában is bizonyos újdonságként hatott Bujdosó 
nyelvemlékeink című könyvecskéje, hiszen itt egy olyan műfajba vá-
gott, amely ugyan jellegében, céljában nem tér el gyökeresen eddigi 
közművelődési célú és hasznú tevékenységétől, mégis már erősebben 
érintkezik az egzaktabb szaktudomány tematikájával és feladataival. 
Amikor a munkát kézbe vettem, bevallom, még fellapozása, olvasása 
előtt kettős érzés kelt bennem: egyrészt az örömé, másrészt a szo-
rongásé. 
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Nagyon örültem annak, hogy a magyar nyelv és irodalom történeté-
ről újabb ismeretterjesztő-népszerűsítő könyv jelent meg, mégpedig 
olyan szorosabban vett témában, amely művelődésünk történetével -
társadalmunk ismereteinek, közművelődésünk tartalmának ezzel a nem 
éppen erős oldalával - a legszorosabban érintkezik. Őszinte örömömre 
szolgált továbbá az is, hogy olyasvalaki vállalkozott e feladatra, akinek 
tollát bizton vezérlik megszokott, szélesebb olvasóközönségének szem-
pontjai és igényei, aki közművelési rutinja, nagy újságírói gyakorlata 
folytán meg tudja valósítani azt, amit az egzakt tudomány képviselője 
vagy nem lát át mindig, vagy legalábbis nincs teljesen megfelelő készsége 
a könnyedebb, népszerűbb ismeretterjesztés műfajában. 

Némi előzetes szorongásom viszont onnan adódott, hogy e könyv 
tematikája - bármennyire is beletartozik a nemzeti művelődés első-
rendű ismeretanyagába — mégiscsak a „kemény" filológia körébe vág. 
Egyrészt elsőrendű forrásismeret, adatok és körülmények pontos szám-
bavétele szükségeltetik hozzá, másrészt a nyelv- és irodalomtudományi 
összefüggések hálózatába való oly mértékű behatolás, amely már e 
szaktudományok belső műhelymunkálataival való szoros, átélő kapcso-
latot igényel. Az ide vonatkozó kérdés lényege tehát: megbirkózhat-e és 
milyen mértékben egy ilyen feladattal az, akinek végeredményben nem 
kutatási szakterülete e téma, és akinek ennek ellenére a tudomány inai 
színvonalán kell előadnia tárgyát, másoknak sok-sok évtizedes, részben 
helyes, részben elavult eredményeit egységbe fogva és kritikailag érté-
kelve. 

Nos, előre is megmondhatom, hogy Ruffy Péter munkája egészében 
előzetes várakozásomnak jobbára a pozitív elemeit igazolta, s inkább 
csak egyes részletekben hagyott bennem kevésbé kedvező érzületeket, 
fenntartásokat is. 

Mindenekelőtt kiemelendő, hogy a szerző helyesen, korszerűen ér-
telmezi a nyelvemlék fogalmát. Egyrészt témáját nem szűkíti le a 
régmúlt idők irataira, hanem kiterjeszti a legújabb korra, egyik befejező 
momentumnak éppen Radnóti Miklós megrendítő sorsú költői hagyaté-
kát, a „bori notesz"-t téve meg. Másrészt az írásbeliség emlékei mellett 
nyelvtörténeti forrásértékűnek veszi az élő, beszélt nyelvet is, A magyar 
nyelvjárások atlaszának anyagát is besorolva egybeállításába. 

A bemutatott emlékeket is jól választja meg. Helyesen, arányosan 
osztja meg őket az időben, végigvezetve az olvasót nyelvemlékeink 
közel egy évezredes történetén. Ügyes kézzel emeli ki azokat az emléke-
ket, amelyekben a nyelv- és irodalomtörténeti fontosság az írásmű 
sorsának érdekességével vagy éppen kalandosságával párosul. Ha a be-
mutatott emlékek sorában a sajátos műfajt és a lehetőségek korlátait 
tekintve egyáltalán lehet vagy illik hiányt keresni, akkor hármat említe-
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nék: a Königsbergi Töredéket és Szalagjait, a Huszita Biblia kódexeit és 
a Szabács Viadalát; ugyanis mindegyik igen hálás témát nyújthatott 
volna éppen a szerző' válogatási szempontjait tekintve. 

Egy-egy emléken, írói hagyatékon keresztül jó szemmel, értő módon 
látja, illetve láttatja meg a szerző korai kézírásos nyelvemlékeinknek, 
rovásírásos maradványainknak, a magyar nyomdászat első termékeinek 
nyelvi és szépirodalmi jellegzetességeit, s ugyanez az együttes nyelv- és 
irodalomtörténeti szemlélet, ez az efféle tárgykörben nélkülözhetetlen 
komplexitás hatja át könyvének Balassi, Mikes, Kazinczy, Petőfi, Ma-
dách, Radnóti irodalmi maradványairól szóló fejezeteit is. 

Külön is kiemelendő az a szenvedélyes érdeklődés, szeretet, amely 
Ruffyt könyvének tárgyához fűzi. Ez nemcsak Bevezetőjének ide vonat-
kozó, vallomásszerű soraiból világlik ki, hanem munkájának egészén, 
mindegyik nyelvi emlék bemutatása során átsugárzik vonzódása. Nyil-
vánvalóan e téma lelkesedéstől fűtött át- és továbbgondolása fogalmaz-
tatta meg vele is (16.) azt a kérdést, amely sokunkat nemegyszer szinte 
lelkiismeretfurdalás-szerűen izgat: mennyi jelentős magyar nyelvemlék 
lappanghat még külföldi levéltárak, könyvtárak anyagában! Ezzel Ruffy 
segít ráirányítani a figyelmet a magyar filológia egyik igen fontos, 
időszerű feladatára: a nyelv- és irodalomtudomány művelőinek szerveze-
tileg és módszerbelileg át kell gondolniuk és mihamarabb meg kell 
indítaniuk a még rejtező nyelvemlékek utáni rendszeres kutatásokat. Ez 
mindkét tudománynak alapvető érdeke! 

A szerző általában szakszerűen, filológiailag legtöbbnyire helyes, 
valós tényanyagra támaszkodva adja elő mondanivalóját. Ennek ellenére 
könyvében több helyütt is fölmerülnek bizonyos típushiányosságok. 

Egyes részproblémák megítélésében Ruffy a régebbi, túlhaladottabb 
és az újabb, helyesebb nézetek között nem tud eléggé jól eligazodni, 
illetőleg közülük némelykor az előbbieket teszi magáévá. így például 
nem tesz különbséget legrégibb szövegemlékeink tényleges keletkezésé-
nek és másolatban ránk maradt példányaik leírásának ideje között (17., 
30.); a magyar rovásírásnak föltétlenül honfoglalás előtti, ősi voltát vallja 
(63.); a finnugor alapnyelv egységes voltáról beszél (96.) stb. Ide tartozik 
például, hogy az Ómagyar Mária Siralom első verssorának több évtized-
del korábbról származó „mai" olvasatát és értelmezését közli (34.); ha a 
legújabb szakirodalmat (Magyar Nyelv LXXIII. évfolyam) kronológiai 
okokból talán nem is ismerhette, legalább Bárczi Gézának A magyar 
nyelv életrajzában közölt olvasatát (87.) figyelembe kellett volna 
vennie. 

Bekerült a könyvbe jó pár apróbb pontatlanság, tévedés, hiányosság 
is. Hogy ide vonatkozó megállapításom konkrét legyen, ezekből egy kis 
ízelítő: Tolna neve a Tihanyi Alapítólevélben nem Thelene (kétszer is 
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így, 12., 13.), hanem Thelena; ugyanitt a hodu utu helyes értelmezése 
nem hadi út (15.), hanem hadút. A Halotti BeszédheW Halalnec halaláál 
holz (a könyvben pontatlanul haláláal) nem tipikus alliteráció, hanem 
úgynevezett figura etimologica (17.).Kazinczy levelezéséből nemcsak az 
említett 22 kötet jelent meg (113.), hanem a 23. is, 1960-ban. A Magyar 
Nyelvtudományi Intézetként emlegetett intézménynek (156.) nem ez a 
neve. A magyar nyelvjárások atlasza hangsúlyi kérdéseket (157.) nem 
vizsgált, jellege folytán nem is vizsgálhatott; ugyané munkálatot nem 
kétszer (160.), hanem ketten együtt ellenőrizték. - A pontatlannak 
ható részletek egyszer-egyszer a nem szabatos fogalmazásból adódhat-
nak. Például ilyesmik: „Sem a finneknek, észteknek, lappoknak, sem a 
finnugor származású, kis szovjet népeknek" (16.; a lapp az egyik leg-
kisebb létszámú finnugor eredetű nép, az észt viszont szovjet nép); „a 
középkorból csak egyetlen összefüggő prózai szövegemlékünk maradt 
meg" (20.); „Balassi Bálint a magyar irodalom első magyar nyelvű 
költője" (75.) stb. 

Az Utazás az anyanyelv körül címen A magyar nyelvjárások atlaszá-
nak szentelt fejezetben Ruffy többször is „gyűjtőgazdá"-nak titulálja az 
anyagot kikérdező kutatókat; pl. „Mit gyűjtöttek a gyűjtőgazdáknak 
nevezett magyar nyelvtudósok?" (162., de ugyanígy 158., 160. stb.). 
Lehet, hogy ez az elnevezés találó volt a gyűjtőkre; de nem létezik, 
sohasem használta ezt senki, nem tudom, honnan meríthette a szerző, 
mivel tévesztette össze a fogalmat. Ugyané fejezetben - részben tör-
delési hiányosságok miatt is — a kérdőfüzetek fényképmásolatban kö-
zölt lapjai (158-9.) nem onnan és nem azoktól a gyűjtőktől valók, 
ahonnan és akiktől a környező szöveg sejteti. 

Az ilyen és a hasonló pontatlanságok, elírások stb. - mint nem 
túlságosan sok, de mégis csak előforduló sajtóhiba is — szemet szúrnak, 
ismeretterjesztő munkában sem megengedhetők, s egy esetleges új 
kiadásban okvetlenül kijavítandók (apropó: nem lett volna a könyvnek 
nyelvész, illetve irodalmár lektora? ). A mű egészét azonban alapvetően 
nem jellemzik, illetve nem határozzák meg. Ruffy Péter könyve a maga 
nemében vonzó stílusban, érdeklődést fölkeltően és lekötően megírt, 
képekkel gazdagon és ügyesen illusztrált, fontos és hasznos ismereteket 
terjesztő munka. Egészében nagyon alkalmas arra, hogy a szélesebb 
körű társadalmi rétegekhez, mindenekelőtt a tanuló ifjúsághoz közelebb 
hozza a magyar nyelvi és irodalmi műveltségnek a szóban levő fontos és 
sajátos területét. Mivel ezt az elsőrendű közművelődési célt a tudomá-
nyos részproblematika bizonyos hiányai ellenére is megfelelően szolgál-
ja, mindenképpen méltó figyelmünkre és elismerésünkre. (Móra, 1977.) 
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