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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

I. 
GEMELLI A. és FASTORI G., L'Analisi Ele t t roacust ica del Lin-

guaggio (Milano, 1934, XXVIII és 250 1., 49 ábrával, 88 táblázattal, 
oscillogrammokkal). 

A beszéd- és hangképzőszervek vizsgálata csak akkor váll lehetsé
gessé, amikor a technika fejlődése a regisztráló és megfigyelő eszközök 
tökéletesedését már megfelelő fokra emelte. Ez pedig a múlt század 
végén történt meg. Az igaz, hogy ettől kezdve mérföldes és gyors lépések
kel halad előre. A nyelv búvárai szinte nem is tudnak felocsúdni a tech
nikai haladás lenyűgöző hatása alól, s talán innen van az, hogy még 
most sem használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a technika ma 
a beszéd és nyelv kutatójának nyújthat. 

Most, a rádió világában, az elektro-akusztikai berendezések emel
kedtek a legnagyobb jelentőségre. A szerzők éppen ezért sorra veszik 
azokat az elektro-akusztikai berendezéseket, melyeket beszédvizsgálatokra 
fel lehet használni. Evvel kapcsolatban azután megvitatják azokat a kér
déseket is, melyek a hangképzéssel és élő beszéddel kapcsolatban fel
merülnek. A technikai berendezések közül az oscillográfnak szentelnek 
legnagyobb figyelmet, mely csodálatos frequentia-érzékenységével való
ban a legfontosabb eszköz finom hanganalízisek készítésére. Részletesen 
ismertetik ezenkívül az elektromos szűrőket és elektro-automatikus 
analizátorokat is. A szerzők beszédfelvételeiket Dietsch-féle foto-
elektrikus eljárással készítették s 88 táblázaton közlik remek oscillo-
grammjaikat. A magánhangzók és mássalhangzók felépítését oscillogram-
mokon tanulmányozzák s az ismert „vokális-profil"-elméletet viszik 
tovább. Vizsgálódásaik folyamán figyelmük még a hangfelfogásra is 
kiterjedt, s azt tapasztalták, hogy a legrövidebb időtartamú hanghoz, 
melyet még határozott hangkvalitásnak fogunk fel, két teljes és tipikus 
hanghullám képzése szükséges, mely időtartamilag V130—Y2*3 mp-nek 
felel meg. Az alapos munka tanulmányozása sok értékes ösztönzést adhat 
a nyelvbúvárnak. 

HEGEDŰS LAJOS. 
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II 

MEINHOF, CARL, Die Entstehung flektierender Sprachen. Berlin, 
1936. 108 1. 

A kiváló hamburgi afrikanista és fonetikus már korábbi remek 
tanulmányaiban (Der Wert der Phonetik für die allgemeine Sprach-
wissenschaft: Vox 1918, 1—62; Was sind emphatische Laute, und wie 
sind sie entstanden? Zschr. f. Eingeb. Spr. XI, 81—106. 1.) is rámutatott 
a fonetika döntő segítségére egyes nyelvi tények megítélésével kapcso
latban. Ebben a tanulmányában pedig szinte klasszikus példát mutat az 
ilyen módszer eredményességéről. Az afrikai flektáló nyelvek keletkezé
sével kapcsolatban bemutatja módszerét, a második fejezetben szabato
san rajzolja meg a flektáló nyelvek fogalmát, majd elhatárolja az ide
tartozó afrikai nyelvek területét. Érdekesen kíséri nyomon a képző ele
mek fejlődését, valamint a hangmagasság és nyomáserősség hatalmas 
skálájú nyelvkifejezési lehetőségeit. Az eve nyelvben pl. alig vehető észre 
nyomáserősségbeli különbség. A figyelem kizárólag a hangmagasságra 
irányul, mert ennek fonológiai jelentősége van. Legfeljebb annyit lehet 
észrevenni, hogy szó kezdetén a levegő nyomása mechanikus okoknál 
fogva, erősebb, mely azonban fokozatosan alábbhagy. Ha azonban a tő
szótag praefixumokkal és suffixumokkal van ellátva, azaz hosszabb sza
vak keletkeznek, akkor a légzési technika elé újabb feladat tornyosul. 
Ilyenkor a beszélő szinte öntudatlanul a szó végére szeretne mielőbb 
jutni, s ezért az utolsóelőtti második vagy harmadik szótagra kerül a 
nyomaték. Néha az is megtörténik, hogy az utolsó szótagra esik a legerő
sebb nyomaték, ez azonban a legtöbb esetben rövidítés következménye, 
mint pl. a franciában vagy héberben, ahol az utolsó szótag eltűnt. Az 
ilyenféle folyamattal —• a szerző szerint — valami új kezdődik minden 
nyelv történetében: a nyomáserősség uralma. MEINHOF a hangsúlynak 
ezt a fajtáját, mely hosszú szavak kiejtésének ritmusából adódik, „rit
mikus hangsúly"-nak nevezi. Ettől a hangsúlytól határozottan elválasztja 
az ú. n. „etimológiai hangsúly"-t, melyet nem légzési szükséglet vagy 
ritmikus érzés hoz létre, hanem a fontos és mellékes logikai megkülönböz
tetése, azaz ítélet. 

A hangzóvállozásokról, a grammatikai nemről, a többesszám kép
zésének sokféleségéről és az igéről szóló fejtegetések adják a finom fone
tikai megfigyelésekben gazdag könyv további tartalmát. 

HEGEDŰS LAJOS. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 14 
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III. 

SovijÁRVi, ANTTI, Die gehaltenen und gesungenen Vokale und 
Nasale der finnisohen Sprache. Physiologisch-physikalische Laut-
analysen (Helsinki, 1938. 176 lap, XVIII táblával, 160 ábrával). 

A finn fonetikusok mindig szívesen foglalkoztak hangszín-analízis-
sel. PIPPING (Om klangfürgen hos sjungna Vokaler; Über die Theorie 
der Vokale; Zvr Lehre von den Vokalklángen) és ÁIMA (Übersicht über 
die akustischen Vokalenuntersuchungen der jüngsten Zeit; Yleisen fone-
tiikan oppikirja) ilyen irányú tanulmányai a legkiválóbbak a hangszín
analízisek terén. Úgy látszik, SOVUARVI is mestereinek útján halad, amint 
azt első nagyobb dolgozata mutatja. 

Könyvének első részében a hangképzés fiziológiájával foglalkozik 
és az artikuláció egyes mozzanatait a kísérletfonétikai eszközök igénybe
vételével ábrázolja és ismerteti. Pillanatképeket készít kis Leica-fény-
képezőgéppel az ajkak artikulációs működéséről, megvizsgálja az ajak
nyílás formáit és nagyságát, stereoszkopikus felvételeken mutatja be 
a különböző hangszalag-állásokat, palatogrammokat ad a különböző 
magánhangzókról és nasalisokról variánsokkal együtt. De nem elégszik 
meg ennyivel, hanem röntgenogrammokkal egészíti ki fiziológiai vizsgáló
dásait. A röntgenogrammok kimérésénél a Zaumer-féle koordináta meg
határozást veszi alapul, mely szerint az alsó- (linia inferior vagy x-ten-
gely) és felsőállkapocs-vonal (linia superior vagy x1-tengely) alkotja 
a koordináta-rendszer abscissáit, a fölső és alsó metszőfogat összekötő 
merőleges pedig az ordinátát. 

A könyv második része fizikai hangszín-analízissel foglalkozik. 
Sorra veszi azokat a módszereket, melyekkel a hangszín-meghatározó 
formánsokat ki lehet mutatni. Megkülönböztet „állandó" és „változó" 
formánsokat. Állandó formálisnak nevezi azt, mely határozott rezonáló 
üregben képződik, mégpedig olyan üregben, melynek méreteit lényegesen 
nem tudjuk megváltoztatni. A változó formáns ezzel szemben magán-
hangzóról-magánhangzóra megváltozik, ugyanazon mangánhangzó-szine-
zetnél azonban állandó. Foglalkozik a száj, ajak, garat, orr és orrgarat 
üregeiben keletkező formánsokkal, melyek lényegileg határoznak meg 
egy-egy magánhangzót. Az egyes magánhangzókról oscillogrammokat is 
készített SOVUARVI, melyeket azután Fourier-féle analízissel vizsgált meg. 
A könyv alapos munka becses eredménye és sok hasznosabbnál hasz
nosabb útbaigazítást ad mindazoknak, akik hasonló kérdésekkel akar
nak foglalkozni. 

HEGEDŰS LAJOS. 
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IV. 

TRENDELENBURG, FERDINÁND, Klánge und Geráusche. Berlin, 
1935. VIII + 235 1. 

A század húszas éveitől kezdve az akusztika szinte újjászületik. 
A kutatók figyelme mindjobban feléje fordul, s 1926-ban, majd 1928-ban 
már nagy összefoglaló tanulmányok foglalkoznak modern akusztikai 
kérdésekkel a „Zeitschrift für Hochfrequenztechnik" c. folyóiratban. De 
míg az első tanulmány (id. folyóirat 1926 : 28, 54. és 84. 1.) csak elvont 
fizikai módszerekkel végzett kutatásokra vonatkozik, addig a második 
(1928 : 27, 94, 131, 173, 202. 1.) már azokat a munkákat is számba 
veszi, melyek a legújabb elektro-akusztikai berendezéseket ismertetik. 
Azóta ezen a téren a dolgozatok száma óriási mértékben megszaporodott. 
Az újabb és újabb elektromos hangfelvevő- és leadó-, hangszínbontó- s 
más készülékekről azonban csak elszórt mérnöki és vállalati szaklapok
ban találhatott anyagot az érdeklődő. Ezen a kényelmetlenségen segített 
a berlini Siemens-művek neves tudósa, ki maga is önálló, kiemelkedő 
eredményeket ért el az elektro-akusztika terén, mikor világos, áttekint
hető, összefoglaló művét kiadta. 

Rövid bevezetés után először az akusztikai alapfogalmakat tár
gyalja, majd rátér a hangzásfolyamatok Fourier-féle ábrázolására és 
a Fourier-féle analízisre, melynek ismerete hangszínvizsgálódásoknál 
elengedhetetlen. A 3. részben szabatosan és érthetően ismerteti a külön
böző szubjektív (Helmholtz-féle rezonátoros, Stumpf-féle interferenciás) 
és objektív (mikrofonos, elektro-akusztikai) kísérleti módszereket, gon
dosan kimerítve a hangfelvételezés új lehetőségeit. Külön kis fejezetet 
szentel az automatikus hangszínelemzésnek, mellyel kényelmesen meg
bízható eredményeket nyerhetünk. A 4. rész különösen fonetikai szem
pontból érdekes. Itt esik szó a hangképzésről, a hangszínezetek osztályo
zásáról és a különféle magánhanzó-elméletekről (Hemholtz, Hermann). 
Vizsgálódásai alapján a szerző a magánhangzók minőségi különbözőségét 
a részhangok spektrális elosztódásával magyarázza. Oscillogrammjai 
szerint az a magánhangzónál a 800 Hz.—1.200 Hz. körüli részhangok 
a legerősebbek, e-nél 230 Hz.—2.400 Hz., i-nél 280 Hz.—2.800 Hz.— 
3.400 Hz., o-nál 400 Hz., u-nál pedig 200 Hz. és 400 Hz. Meglepő, hogy 
a részhangok erőssége gyakran többszörösen felülmúlja az alaphangét, 
s a fül mégis az alaphang frekvenciáját fogja fel. A szerző ezt azzal 
magyarázza, hogy az erősebb részhangok kombinációs képzése is lehe
tővé teszi az alaphang érzékelését (83. 1.): „Der Grund für die starke 
Hörbarkeit des Grundtons liegt darin, dass das Ohr ausgesprochen nicht-
linear arbeitet, der Grundton tritt als erster Differenzton aller unmittel-
bar benachbarter höherer Partialtöne subjektiv stark in Erscheinung; 

14* 
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auch bei völligem objektíven Feblen des Grundtones würde das Ohr den 
Grundton durch Kombinationsbildung hören können". 

A beszédhangokra vonatkozó ismertetést a beszéd és ének inten
zitás-terjedelméről szóló rész rekeszti be. A nyugodt társalgás átlagos 
intenzitása 7,4—12,5 mikro wattig terjed. Hangsúlyozott helyeken azon
ban a pillanatnyi hangerő 60—120 mikro wattig is emelkedhet. 

Az 5—9-ig terjedő fejezetek a különböző hangszerek hangszinezeté-
vel, zörejekkel, a hangszín-szintézis kérdéseivel, a szubjektív hangérzéke
léssel, valamint a terem-akusztika különleges kérdéseivel foglalkoznak. 

Ebben a hasznos könyvben megtalálhatjuk mindazt, amit az 
elektro-akusztika az utolsó évtizedekben az emberiségnek adott. 

HEGEDŰS LAJOS.' 
V. 

ZwiRNER EBERHARD ós ZwiRNER KüRT, Grundfragen der P h o n o -
metr ie (Phonometriscbe Forschungen A. I. Berlin, Metten & Co. 1936. 
XI, 140 1.). 

A berlini Kaiser Wilhelm Institut vezetői érdekes könyvben ismer
tetik új módszerüket, mellyel a beszéd- és nyelvjáráskutatások jövőjét 
biztosítva látják. Kutatási módszerüket „Phonometrie" névvel jelölik 
meg, s ez lényegileg abban áll, hogy a beszédet hanglemezen rögzítik 
meg, majd tartalmát kymográfionra viszik és így hallható és látható 
formában mérésre alkalmassá teszik. A beszédet nemcsak a beszélő, 
hanem a hallgató szempontjából is vizsgálat tárgyává teszik és statisz
tikai alapon határozzák meg a nyelvközösség nyelvhasználatát. Ez. 
a kvantitatív módszer — szerintük — úgy viszonylik a nyelvhasonlítás
hoz, mint a biométria, biofizika és biokémia az organizmusok össze
hasonlításához vagy más szóval: .,a phonometria úgy viszonylik a nyelv
tudományhoz, mint a beszéd a nyelvhez". 

A könyv első része történeti; a szerzők HERAKMTOstól kezdve ismer
tetik a fonetika történetét; hosszasabban időznek GALILEI kísérleti mód
szerénél, majd rátérnek a süketnéma-oktatás megindulására, a XVII— 
XVIII. század kiemelkedő fonetikai termékeire, MORGAGNI és WRISBERG> 
fiziológiájára, LINNÉ tudományos jelentőségére, a beszéd eredetét ismer
tető elméletekre, GOETHE természetfilozófiájára, HUMBOLDT, , CASSIRER, 
SCHLEGEL és BOPP nyelvelméletére, a magyar KEMPELEN FARKAS munkás
ságára és a fonetika fiziológiai képviselőire (BRÜCKE, MERKEL, SIEVERS), 
Érdekes, hogy a fonométria megalapítóját a londoni Lniversity College 
tudós tanárában: LATHAM RÓBERT GoRDON-ban látják, aki „The English 
Language" c. könyvében (London, 1841) már céloz e módszer lehetősé
geire. A fonetikai irodalom fellendülése is csak ezen időpont után 
következik be. 1821—1860-ig 13, 1861—1900-ig 159 fonetikai kérdéseket 
feszegető mű jelenik meg. 
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A következő fejezetekben azután a hangokról, hangcsoportokről 
vallott nézetüket ismertetik. A beszédhang nem izolált jelenség, s ugyan
azon betűvel jelölt hangok sem hasonlítanak egymáshoz. Beszédről, 
beszédhangokról csak akkor beszélhetünk, amikor konkrét beszéd
szituációban elhangzott dolgokról van szó, amikor a beszélő valóban azt 
mondta el, ami a lelkében élt. Olyan szavak vizsgálatának tehát, melye
ket nem jellemez határozott beszédszituáció, nincs sok értelme. A beszéd
hangok száma végtelen, mert hiszen az egy-egy hanggal kapcsolatos idő
tartam, hangmagasság, energiaelosztódás és expiratio is végtelen sok 
változatban képzelhető el. „A szót pedig elemeire szélbontani nemcsak 
nehéz, de egyenesen lehetetlen. A szó nem önálló hangok meghatározott 
számának egymásmellé sorakoztatása — melyek közül mindegyik 
kifejezhető az abc valamelyik jelével —, hanem végtelen sok hang foly
tatólagos sora; a betűk a sorozatnak csak egyes jellemző pontjait jelölik 
meg, hozzá még tökéletlen módon." Éppen ez a magyarázata annak, 
hogy izolált hangokról készült felvételek egészen más képet mutatnak, 
mint az összefüggő beszéd. Ha pl. izoláltan ejtett magánhangzókat vizs
gálunk röntgensugárral, akkor bizonyos jellegzetes artikulációs állásokat 
figyelhetünk meg. Viszont ha beszélő-röntgenfilmen figyeljük a hang
képző szervek működését, akkor azt látjuk, hogy a beszédet a folytonos 
és egyidejű artikulációs mozgások tömege jellemzi, és sohasem tudjuk 
pontosan megmondani: „Na, most itt kezdődik, s jtt végződik egy hang!" 
Éppen ezért a jövő kutatások velejét beszélő-röntgenfilm, oscillogramm-
és hanglemez-felvételekben látják. Minden egyes lemezt három jó hallású 
egyénnel hallgattatnak meg, egymástól függetlenül, és így fonetikus szöve
get készíttetnek. A három fonetikus szöveget azután összehasonlítják, 
s azokat a részeket, melyeket különbözőképpen fogtak fel, ú. n. variáns
listába foglalják. Az ily módon nyert szöveget azután sokszorosítják és 
a jegyzékbe foglalt részeket mégegyszer meghallgattatják, természetesen 
a nélkül, hogy előbbi följegyzéseiket figyelembe vehetnék. Az így nyert 
szövegek alapján alkotják meg a végleges variáns-jegyzéket, valamint 
a végleges „beszédszöveget". A szerzők evvel a módszerrel akarják az 
€gyes német nyelvjárásokat feldolgozni, s már eddig is közzétettek 
a „Phonomeirische Forschungen, Reihe B : Bánd I : Textliste neuhoch-
deutscher Vorlesesprache schlesischer Fárbung, 100 lap; Bánd 2 : Text
liste márkischer Mundart; Bánd 3 : Textliste schlesischer Mundart; 
Bánd 4 : Lesebuch neuhochdeutscher Texte", néhány tanulmányt hang
lemezmelléklettel. 

Magyar nyelvjárási területek hasonló feldolgozása igen értékes 
lenne, mert így hanglemezen örökíthetnénk meg a különböző hangszine-
zeteket, melyeket fonetikus jelöléssel úgysem lehet tökéletesen meghatá
rozni vagy visszaadni. HEGEDŰS LAJOS. 
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VI. 

Saareste, Andrus, Eesti murdeatlas — Atlas des parlers Estoniens. 
I vihk — I fascicule. 3 1. Saatesőna — Préface + 25 térképlap. — Tartu, 
1938. Eesti Kirjanduse Selts. 

A tudomán3^os nyelvjáráskutatás egyetlen igazolt módszerének, a 
földrajzi módszernek uralomrajutása természetszerűleg teremtette meg 
a nyelvjárási szótárak és szövegkiadványok mellé a népnyelvi forrás
kiadványok harmadik formáját, a nyelvatlaszt, vagyis a nyelvjárási 
anyagnak kartográfikusan ábrázolt kiadását, hogy így a nyelvjárási ada
tokat és sajátságokat földrajzi elterjedésükben és egymással való össze
függésükben szemlélhessük. A nyelvjárási forrásanyag kiadásának ez; 
újabb módszere már eo ipso szintetikus jellegű, mivel az ilyen atla
szok szerkesztői rendszerint a rendelkezésükre álló nagy terjedelmű 
nyelvjárási anyaggyüjteményékből valamilyen szempontú szintézis alap
ján kiválasztják az általuk szükségesnek és megfelelőnek tartott anya
got a nyelvjárási sajátságok bemutatására és ezt bizonyos technikai 
elrendezéssel a tárgyalt nyelvterület térképeire rajzolják, hogy az így 
kiválasztott, elrendezett és kiadott anyagot azután a tudomány további 
kutatások kiindulásául tekinthesse. Ügy látszik, épen ezen a ponton 
kell megfogni a nyelvjárási atlaszok kérdésének igazi lényegét. Ugyanis 
az ilyen célú anyagkiválasztás — mert az egész anyagot térképezni lehe
tetlen — még a legteljesebb és legtökéletesebb gyűjtőmunka esetén is 
alig lehet mentes a szerkesztők egyéni, tehát szubjektív megítélésétől 
és felkészültségétől, s könnyen előállhat az a helyzet, hogy kevésbbé 
fontos, majdnem semmitmondó adatok is kerülnek kiadásra, I'ontosabb-
bak pedig, amelyek ugyanott több szolgálatot tehetnének a további kuta
tásokra, esetleg kiadatlan maradnak s így elkallódnak a tudomány szá
mára. Épen ez a körülmény nagy mértékben kérdésessé teszi, illetőleg 
csökkenti az ilyen munkák abszolút forráskiadványi jellegét és értékéL 
bár az atlaszszerkesztők egy része általában ezzel a céllal fog munkájá
hoz, és szerkesztési módszerével is ezt a célt, a további kutatásra szol
gáló nyers forrásanyag kiadását igyekszik kiemelni. Ezért ragaszkodnak 
szigorú következetességgel, mint SAARESTE is (vö. Viritt. 1939:433), a 
közölt térképek a n a l i t i k u s m e g s z e r k e s z t é s é h e z , azaz a 
közlendő nyelvjárási forrásanyagnak a származási helyekre való puszta 
berajzolásához, a nélkül azonban, hogy a kutatás számára a nyelvjárási 
jelenségek elterjedésének ha nem is megrajzolt, de legalább körvonalai
ban kialakuló isoglossáit is adnák. Holott ez könnyen elérhető lenne a? 
adatoknak jelrendszerrel vagy számokkal való feltüntetése által, ami lehe
tővé tenné kisebb és áttekinthetőbb térképlapok szerkesztését s az ilyen 
művek nagyobb elterjedését. Ilyen szerkesztési mód mellett a sokszor 
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hangoztatott analitikus jelleg sem szenvedne csorbát, mivel a térképezett 
adatok a jelmagyarázatban akár a térkép szélén, akár külön lapon bár
milyen sokféle változatukban és terjedelmükben is közölhetők lennének. 

Az ú. n. analitikus atlaszoknál a fősúly tehát a térképek gyűjtemé
nyén van; ehhez járulnak azután bizonyos magyarázó kötetek, amelyek 
azonban csak mellékes jelentőségűek. Ez a kiadási mód a francia tudo
mányosságból indult ki (J. GILLIÉRON, Párizs, 1881 és J. GILLIÉRON— 
E.EDMONT, Párizs, 1902—1920) és más országokban is követőkre talált, pl. 
K. JABERG—J. JUD (olasz-svájci), G. BOTTIGLION (olasz), MALECKI—NITSCH 
(lengyel), S. PUSCARIU (román), stb. 

A nyelvjárási forrásanyagnak ez a kiadási módja igen költséges, 
azonkívül nehezen terjeszthető és tudománytechnikailag nehezen kezel
hető kiadványokat eredményez (K. JABERG: 1584 térkép 8 kötetben; 
S. PUSCARIU : 1500 térkép 10 kötetben) mindamellett, hogy korlátozott 
anyagkiválasztása és természetes jellege miatt mégsem tekinthető ab
szolút értékű forráskiadványnak, hanem valamiféle átmeneti típusnak 
az analitikus és szintetikus művek között. Ezért a tudományos világ fel
fogása ebben a kérdésben erősen megoszlik és vannak, akik a nyelvi 
adatoknak kartográfikus kiadásában szintézist látn?k (BENNIKEN— 
KRISTBNSEN, WBIGANÜ). Ezt a felfogást tette magáévá KETTUNEN is a finn 
nyelvjárásokról a közelmúltban megjeleni (Helsinki, 1940) nagyszerű 
kartográfikus feldolgozásában. KETTUNEN a nyelvatlaszt már nem önma
gáért való külön célnak tekinti, hanem másirányú nyelvjárási forráskiad
ványok kísérőjének és a nyelvjáráskutatás hasznos eszközének (KETTU
NEN, Suomen murteet I—III. Helsinki, 1930—1940). Ezek a körülmé
nyek azt látszanak igazolni, hogy a nyelvjárási forrásanyag kiadásának 
a terén a jövőben a legfontosabb helyet továbbra is a szótári és szöveg
kiadványok foglalják el, esetleg ezeknek kartográfikus feldolgozásokkal 
kísért változatai. Az ilyen tárgyú forráskiadványok tudományos értékét 
és hasznosságát teljesen elismerve, meg kell azonban kockáztatnunk azt 
a véleményt is, hogy a nyelvjáráskutatás súlypontja — különösen 
kisebb nyelvterületek esetében — mégsem ezeken a kiadványokon nyug
szik, hanem a legteljesebb anyagot jelentő és állandóan gyarapodó, jól 
rendezett nyelvjárási adattárakon, mint a nyelvjáráskutatást irányító 
és az összehordott eredményeket eredeti feljegyzésükben csorbítatlanul 
őrző anyaggyüjteményeken, ahonnan bármikor meg lehet kapni bármi
féle kutatáshoz a szükséges adatokat. 

A fenti szempontokból kiindulva felmerülhet még az a kérdés is, 
hogy olyan kis nyelvterületre vonatkozólag, mint az észt (47.549 km2), 
amelynek nyelvjárási anyaga nagyobbrészt már összegyűjtve és eléggé 
rendezve hivatalos adattár formájában különben is könnyen hozzáfér
hető mind a helyi, mind külföldi kutatók számára, tudományos hasz-
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nosság szempontjából mennyiben szükséges és kifizetődő egy olyan nagy 
analitikus nyelvatlasz kiadása, amilyennek az I. füzet alapján SAAREBTE 
műve ígérkezik. A mű a mellett a kiadási lehetőségek korlátozottsága 
miatt mégsem jelenhetik meg abban a terjedelemben, ahogy azt az észt 
nyelvjárások természete megkívánná, s ahogy azt a szerző tudományos 
kutatásai folyamán tervezte. A szerző ugyanis eredetileg csak 150 nyelv
járási sajátság feldolgozására gondolt, s kezdetben ezekhez gyűjtött 
anyagot. Munka közben azonban ezeknek a kérdéseknek a száma SOO-ra 
növekedett. Ebből választotta most ki anyagi okok miatt korlátozva 
a 300. általa legfontosabbnak tartott kérdést, illetőleg sajátságot a hang
tan, alaktan és mondattan, továbbá a szótan területéről és ezt az anyagot 
két kötetben 300 nyelvi térképen szándékozik kiadni. A térképkötetek
hez a tervek szerint két szövegkölet járul magyarázó jegyzetekkel, 
nyelvjárási szövegmutatványokkal, regiszterekkel és egyéb vonatkozó 
közlésekkel. A kutatott földrajzi pontok száma eredetileg 250 volt, később 
a munka folyamán 530-ra emelkedett. Ez a hálózat a nyelvterület nagy
ságához viszonyítva elég sűrű, úgyhogy a bemutatott anyag átmetszel e 
lehet — a tárgyalt sajátságokban — az észt népnyelvnek. 

Az észt nyelvatlasz megszerkesztésének óriási munkája tulajdon
képen annak a nagy nyelvjáráskutató munkásságnak az eredménye, 
amelyet a mű szerzője lankadatlan buzgalommal és sok érdemmel végzett 
az észt nyelvjáráskutatás megszervezését és irányítását illetőleg. Ezt a 
munkát még fiatal egyetemi hallgató korában, az 19.1.5—22. években 
kezdte Finnországban nyert ösztönzésekre. Az első évek, mint előszavá
ban írja, a fontosabb észt nyelvjárási sajátságok megállapításában tel
tek el, s csak azután, az 1922—25. években gondolhatott a nyelvatlasz 
témakörének kijelölésére és megszerkesztésére. Az anyaggyűjtéssel és 
elrendezéssel 1937-re készült el, ez a munka tehát kereken 15 évig tar
tott. Ekkor kezdődhetett meg az atlasz kiadása. Eleinte 50—70 éves 
adatközlőkkel dolgozott, később azonban (1925-től) a lehetőségek sze
rint 70—95 évesekre szorítkozott, hogy minél régebbi nyelvállapotot 
nyerjen. Ezáltal az észt népnyelvnek tulajdonképen egy régebbi. 1860— 
1920. közötti állapotát kutatta és mutatja be nyelvatlaszában. Az adat
közlők mind a parasztság köréből kerültek ki. Városi jellegű és ipari 
telepekről a szerző nem gyűjtött nyelvi adatokat. Az anyaggyűjtés szem
pontjai és módszerei azonosak az észt nyelvjáráskutatás módszereivel, 
fonetikus rendszere is ugyanaz, ahogy azokat a tartui egyetem mellett 
működő Akad. Emakeele Selts és Eesli Keele Arhiiv nyelvjáráskutató 
munkássága kialakította. A felhasznált anyag 65 % -a a szerző személyes 
gyűjtése, 35%-a pedig másoktól (munkatársak, ösztöndíjasok, egyetemi 
hallgatók, kis részben levelezők) és irodalmi forrásokból ered. Ez utóbbi 
anyagát a lehetőség szerint a helyszínen újból ellenőrizte. 
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Az I. tüzet, amely a terv szerint az egész atlasz Vio része, rövid 
bevezető és magyarázó jegyzetek után 25 térképlapon 22 nagyobb 
(26X40 cm) és 6 kisebb (1714X26V2 c m ) térképet közöl, összesen tehát 
28 nyelvjárási sajátság karlográfikus ábrázolását. Az adatokat analitiku
san rajzolja a térképekre azok földrajzi származási helyére. A főtérképen 
kívül külön rovatokban feltünteti a finn, vót, észt-inkeri, lív, továbbá 
a lett- (Koiva, Lutsi) és oroszországi (Kraasna) észt nyelvszigetek p á r 
huzamos megfelelőit is. Az analitikus főtérképhez némely esetben egész 
kicsi szintetikus vázlat járul az illető nyelvjárási sajátság sematikus ábrá
zolásra. A térképek vezérszavait francia nyelvű fordítás kíséri. 

Az eddig kiadott füzet anyaga alapján nem bírálható el az egész 
mű tartalmi jellege. A kiadott térképek anyaga mégis arra enged követ
keztetni, hogy az atlasz anyagának összeállításában nagy szerepet kapóit 
a lexikológiai és semantologiui szempont; a szerző idevonatkozó elő
tanulmányait tekintve ez egészen természetes, sőt az észt nyelv műve
lődéstörténeti elemeinek a kutatása szempontjából igeri kívánatos is. 
A közölt adatok jó része ugyanis épen erről a területről (semantologia) 
való, és a térképek alig fele része (10, 11—14, 16—19, 23—25.) tárgyal 
hangtani, egy pedig (25) alaktani sajátságot. 

A térképek kidolgozásában, mint már fentebb említettük, az anali
tikus ábrázolásmód az uralkodó, szintézis csak a csatlakozó kis térképe
ken van néhol vázlatosan. Ez a munkamódszer a szerző francia 
(GILLIÉRON—EDMONT) mintaképével magyarázható. Kár, hogy a szerző 
ezen a téren eltávolodott a finn nyelvjáráskutatás vonatkozó problémái
tól és az ottani eredményeket és tapasztalatokat nem vette figyelembe. 
Ezek ugyanis problémakörükkel közelebb állnak az észt nyelvészethez, 
mint a franciák. Lehet, hogy ezeken a nyomokon haladva a nyújtott 
anyag más lett volna mind kiválasztásában, mind kartográfikus feldol
gozásában. A követett módszer azonban a szerzőnek tudatos tudományos 
meggyőződése, amit épen ezért tiszteletben is kell tartanunk. 

SAARESTE professzor fenti munkájával tiszteletet és megbecsülést 
szerez az észt tudományosságnak. FAZEKAS JENŐ. 

VII. 
JOHAN BERONKA, Lappische Kasuss tudien I—II. Sonderabdruck aus 

den Oslo Etnografiske Museums Skrifter, Bd. II. Oslo 1937—1940. 
A finnugor nyelvek mondattanának összehasonlító vizsgálata azok 

közé a feladatok közé tartozik, amelyek megoldása ezideig nem sokat 
foglalkoztatta az északi nyelvészeket.1) Annál örvendetesebb tehát, hogy 

*) Az eddigi ily tárgyú irodalomból elsősorban TÜNKELO E. A.-nak a 
közfinn genitívusról írt tanulmánya említendő meg: „Alkusuomen genitiivin 
funktsioista' 1. 1—2. Helsinki, 1908—1920. 
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most alkalmunk van egy északi nyelvész mondattani tanulmányáról 
beszámolni. Szerzője BERONKA JÁNOS norvégiai finn lelkész, aki már 
a múltban is tanúbizonyságát adta az északi nyelvek alapos tudományos 
ismeretének. 

Az a problémakör, amelyben BERONKA ismertetendő művében mozog, 
egyike azoknak, amelyek a finnugor nyelvészetben a legszélesebb körű 
érdeklődésre tarthatnak számot. Futólagos szemlélődés alapján is láthat
juk ugyanis, hogy a finn és a lapp esetrendszer e két nyelv közeli rokon
sága és számos mélyen gyökerező egyezése ellenére is nem csekély mér
tékben különbözik egymástól. Ennek igazolására elég, ha rámulatunk 
arra, hogy a lapp leíró nyelvtanok jóval kevesebb esetet tartanak szá
mon, mint amennyit a finnből ismerünk, s az egyes esetek használatát 
véve szemügyre, azt tapasztaljuk, hogy a közös esetek jelentése és funk
ciója is sokszor eltér egymástól. Milyen viszonyban állanak a lapp esetek 
a megfelelő finn esetekkel? a feltehető ősfinn-őslapp eseteknek mi volt 
az e r e d e t i jelentése és funkciója? az ősi esetek története hogyan 
alakult tovább az önálló lapp nyelvben? — ezek azok a kérdések, 
amelyekre BERONKA tanulmányában választ keres. 

Az a módszer, amellyel a szerző a problémák megoldásához kíván 
jutni, rendkívül logikus és világos. Először felsorolja a kérdéses eset 
ragjának lapp nyelvjárási változatait s megállapítja ezek hangalaki 
összefüggését; következő lépésként összeveti a lapp ragot a finn nyelv 
(és esetleg a távolabbi finnugor nyelvek) megfelelő esetragjaival és 
rekonstruálja az ősfinn-őslapp ragalakot; végül részletesen vizsgálja 
az egyes esetek jelentéseit, s következtetéseket tesz a szóban forgó eset. 
e r e d e t i jelentésére és funkciójára, valamint történeti fejlődésére 
vonatkozólag. Ez az eljárás függőben lévő alaktani kérdések új megvilá
gítását is megkívánja, s ezért BERONKA műve nemcsak a mondattan, hanem 
az alaktan kutatói számára is sok érdekességet tartogat. 

Az első eset, mellyel BERONKA foglalkozik, a komitatívus-instruk-
tivus (vagy más néven: instrumentális). Ennek története régi vita tárgya, 
mely e kérdés körül forog: egy eredetű e a finn és a lapp komitatívus és 
instruktívus vagy nem, másképpen: a komitatívus ragjának megrövi
dülése útján állott-e elő a finn instruktívus ragja, vagy pedig független 
az utóbbi az előbbitől? — BERONKA AHLQvisTtal, SETÁLlvel, SziNNYEivel, 
WiKLUNDdal és KANNiSTOval kerül egy táborba, amikor arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a komitatívus és az instruktívus közös forrásra megy 
vissza, s WESKE gondolalát teszi magáévá, amikor azt hirdeti, hogy ez 
a közös ősforrás a -na végű lokatívus volt. Ezt az álláspontját a jelzett 
esetek közti jelentésbeli rokonság részletes megvilágításával okolja meg 
a szerző, ezzel szemben elhanyagolja azonban a hangtani körülményeket. 
Nem kapunk választ például arra, hogy az instrumentális ragjának 
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ösfinn-őslapp -ina változata miért éppen nne alakúvá változott, s hogy 
az essivus -na ragjából hogyan fejlődött ki a finnben a magánhangzóját 
vesztett -n instruktívus rag, pedig erre vonatkozólag figyelemreméltó 
magyarázatot szolgáltatott már KETTUNEN a Virittájá 1924. évfolyamában. 
Műve ezirányú hiányosságát tanulmánya második kötetében az essívus 
tárgyalásánál (187—190. 1.) pótolja a szerző. A komitatívus-instruktívus 
lappnyelvi fejlődésében leglényegesebb az, hogy itt a genitívus vette át 
azokat a funkciókat, amelyeket a finnben az instruktívus örökölt; amíg 
a komitatívus ma is élő kázus a lappban, addig az instruktívusnak csak 
szórványos emlékei vannak. 

A következő eset, melyet BERONKA tárgyal, a genitívus. Az ezzel kap
csolatos alaktani kérdések közül a többes genitívus képzésmódja a leg
problematikusabb. Mivel a főnevek többesszámi genetívusa összeesik 
a lappban a többesszámi tővel, az volt eddig az általános felfogás, hogy 
ez az eset nem is tartalmazta az egyesszámból ismert n genitívusragot, 
s eredetét tekintve nem is genitívus, hanem melléknév, mely a magyar 
királyi, isteni-féle származékokkal állítható egymás mellé (vö. legutóbb 
RAVILA: FUF. XXIII, 52). BERONKA rámutat arra, hogy a személynévmások 
többesszámú genitívusa ma is sok esetben n ragos, s ebből azt követ
kezteti, hogy a nevezett eset valaha általában n-re végződött, csakhogy 
ez a végződés a legtöbb esetben még az őslapp korszak vége előtt 
lekopott. — Ha BERONKA adatai — tekintettel azokra az eltérésekre, 
melyek a főnévi és a névmási ragozásban számos esetben megállapít
hatók — nem is esnek döntő súllyal a latba, mindenesetre további kuta
tásra vár annak az eldöntése, hogy az említett névmási genitívusok 
n ragossága ősi állapotot tükröz-e, vagy pedig az n rag csak a megfelelő 
egyesszámi alakok analógiájára hatolt be a többesszámba. — A továb
biakban a genitívus fajait ismerteti a szerző; e rész rendkívül tanul
ságosan mutatja be, hogy egy eset ugyanazon a nyelven belül is mily 
sokféle viszony vagy módosulat jelölésére használatos, s hogy haszná
latának köre mennyire bővülhet más esetek rovására. 

BERONKA tanulmányának második része a nominatívus, az accusa-
tívus s az általános és a külső helyviszonyt jelölő esetek történelével fog
lalkozik. Az első kettő a lapp nyelv legéletképesebb esetei közé tartozik, 
melyek használatának köre az idők folyamán még más esetek rovására 
is kiterjedt: a nominatívus behatolt az alanyi és kiegészítői partitívus 
helyére, továbbá átvette a translatívus és az essívus egyes funkcióit, 
az egyes accusatívus pedig a részleges tárgy esetéül szolgáló partitívus 
szerepét örökölte. Az essívus köre ugyancsak bővült, mégpedig azáltal, 
hogy átvette a translatívus funkcióját. A translatívus megszűnt élő kázus-
ként működni, úgyhogy emlékét ma már csak megkövesült határozószók 
őrzik. A partitívusnak a részleges tárgy esetéül való fejlődését még a finn-
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volgai korra teszi BERONKA, S azon a nézeten van, hogy a partitívus ebben 
a funkcióban már ki volt fejlődve akkor, amikor a lappok mai eset
rendszerük legnagyobb részét átvették. — Az eddig uralkodó nézettől 
eltérő eredményre jut BBRONKA a külső helyviszony eseteinek (adessívus, 
ablatívus. allatívus) vizsgálatában: mivel ezeknek a finnből jól ismert 
kázusoknak a lappban több, kétségtelenül régi példája van, azt tanítja, 
hogy a nevezett esetek bizonyos mértékig már ki voltak fejlődve a finn
ben akkor, amikortól a lapp nyelv külön életét számíthatjuk. E vélemé
nyét kellőkép megokolja a szerző arra való hivatkozással, hogy az ades
sívus a kólai-lapphoz tartozó Ter nyelvjárásában még ma is élő kázus, 
továbbá; a cseremiszben és a permi nyelvekben több oly rokon képzésű 
eset ismeretes, amelyek a szóban forgó finn kázusok jelentésével bírnak. 
Az utóbbi körülmény arra mutat, hogy a külső helyviszony eseteinek 
a fejlődése egészen a finn-permi korszakig visszanyúlik. A lappban ezek 
ar. esetek erejüket vesztették, s a legtöbb nyelvjárásban más kázusok vet
ték át szerepüket. 

Végére jutva az egyes esetek tárgyalásának, mindkét kötetét össze
foglalással zárja a szerző, amelyben helyet találnak a részleteredmények
ből levonható általános következtetések is. Ezek közül a legfontosabb és 
legérdekesebb az, hogy a lapp esetrendszer a finnel összehasonlítva azért 
szegényebb, mert a lappok, amikor mai finnugor nyelvüket átvették, 
egyes esetek jelentését nem fogták fel elég világosan, s ezek aztán elfakul
lak és használaton kívül kerültek. Az átadó nyelvbeli eseteknek az átvevő 
nyelvben történt fejlődésére döntő hatást gyakorolt tehát az a törés, 
mely a njrelvfejlődésben a nyelvátvétel következtében állott be. 

BERONKA JÁNOS ismertetett művének értékeit három pontban foglal
hatom össze: 1. gondos és gazdag anyagú példatárul szolgál a finn és 
a lapp (s részben valamennyi finnugor) nyelv esetrendszerének meg
ismeréséhez; 2. mint bíráló jellegű összefoglaló mű megbízható útbaiga
zítást nyújt számos alaktani kérdésben, melyekben egyébként csak hosz-
szas, időrabló keresgélés után láthatnánk tisztán; 3. megismerteti velünk 
azt a sokszínű és változatos életet, melyet a lapp nyelv esetei a mondat
ban élnek, illetőleg éltek, s mintát szolgáltat a finnugor nyelvek eseteinek 
további összehasonlító mondattani vizsgálatához. Különös érdeklődésre 
tarthat számot BERONKA műve azon körülmény folytán, hogy tudomásom 
szerint a szerző oly vidéken lakik, ahol három nyelvterület folyik egybe, 
mégpedig a lapp, a norvég és a finn. Minthogy a norvégiai lappok nap
jainkban áttérőben vannak a finn vagy a norvég nyelv használatára, azt 
mondhatjuk, hogy a nyelvátvétel lefolyását és következményeit oly köz
vetlen közelből s oly huzamos időn át megfigyelni, mint ahogyan BERONKA 
teszi, csak kevés kutatónak lehet módjában, s a jelzeit körülmények foly
tán fokozott mértékben feltehetjük azt is, hogy BERONKÁnak a nyelvcseré-
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vei kapcsolatos észrevételei és megállapításai valóban a nyelvek é l e t é t 
tükrözik. Világos bizonyságai ennek a szerző már korábban megjelent 
művei is.1) LAKÓ GYÖRGY. 

VIII. 

ITKONEN, ERKKI, Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen 
Standpunkt aus mit besonderer Berüeksiehtigung des Inari- und 
Skoltlappischen. Lautgeschichtliche Untersuchung (SUS. Tóim. 
LXXIX; Helsinki, 1939). 

1896-ban a finnugor nyelvészet fontos eseményeként jelent meg 
WIKLUND őslapp hangtörténetének első része, melyet folyóiratunk hasábjain 
GOMBOCZ ZOLTÁN ismertetett (XXXI, 238—242). A lefolyt négy évtized alatt 
a sok azóta gyűjtött anyag alapján egész kis könyvtárnyi lapp nyelvjárás
tanulmány és hangtani dolgozat látott napvilágot, melyek WIKLUND kuta
tásait a részletekben jórészt módosították, mégis nagy vonalakban a lapp 
magánhangzórendszer kialakulása úgy állott előttünk, ahogyan azt 
WIKLUND megfestette. E hosszú idő leforgása vitán azonban — úgy látszik 
— végül is sikerült a kutató tudománynak annyi új tényt összegyűjtenie 
és szemlélete körébe bevonnia, hogy WIKLUND mintaszerű gonddal kidol
gozott megállapításai is l é n y e g e s módosításokra szorulnak. 

ITKONEN BRKKinek ismertetendő könyve, melyet doktori értekezésül 
fogadott el a helsinki egyetem bölcsészeti kara, elsősorban részlettanul
mány. Célja azon keleti-lapp alapnyelv magánhangzórendszerének meg
világítása, amelynek az inari- és az orosz-lapp a legismertebb hajtásai. 
Az orosz-lappnak két főnyelvjárása az ú. n. koltta-lapp és a kólai-lapp. 
A keleti-lapp csoporthoz tartozott még Sompio és Kuolajárvi kihalt lapp 
nyelvjárása, amelyekkel ÁIMÁ foglalkozott részletesebben (Áíinneopillinen 
katsaus Sompion ja Kuolajárven lapinmurteisiin: SUS. Aik. XXX/30.)., 
s minden valószínűség szerint ideszámítandó a mai tengeri-lapp nyelv
járások közös ősnyelve is (l. RAVILA: SUS. Tóim. LXII, 140—1). ITKONEN 
tanulmánya főleg az inari- és a koltta-lapp nyelvjárásokon épült fel. 
Mindkét nyelvjáráshoz megbízható anyag állott rendelkezésére ÁIMA, ill. 
ITKONEN T. I. feljegyzésében, gazdag anyagot gyűjtött azonban maga 
a szerző is 1935-ben és 1936-ban tett tanulmányútjain (vö. SUS. 
Aik. XLVIIL). 

A mű tárgyalásmódja descendens: a feltehető őslapp hangból 
kiindulva vizsgálja annak keleti-lapp fejleményeit — előbb az első, majd 

*) BERONKA előbb megjelent műveiben a norvégiai Vadsö és Porsanger 
vidékén beszélt finn nyelvjárásokkal foglalkozott alaktani és mondattani 
szempontból a következő címeken: 1. Syntaktiske iakttagelser fra de finske 
dialekter i Vadsö og Porsanger (Kristiania, 1922); 2. Iakttagelser fra ord-
dannelsen og formloeren i de finske dialekter i Vadsö og Porsanger (1925) 
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pedig a többi szótagban, s az egyes hangokra vonatkozó bizonyító anyag 
feltárása után megállapítja, hogy milyen lehetett az őslapp hangnak az 
a keleti-lapp alapnyelvi származéka, amelyre a mai keleti nyelvjárási fej
lemények visszavezethetők. Tárgyalásában részletesen kitér a szerző 
a korábban elhangzott vélemények bírálatára, eljárása mindenkor határo
zott nyelvészeti módszer biztos kezelésére vall, — eredményei, melyek 
a lapp nyelvjárások ismeretéhez hézagpótló új megállapításokkal járul
nak hozzá, bizonyára jelentékeny részben maradandóknak fognak bizo
nyulni. A főként csak keleti-lapp vonatkozású részleteredményekkel nincs 
módunkban foglalkozni, ki kell azonban emelnem az ezekből leszűrődő, 
nagyobb horderejű végeredményt: a keleti-lapp, különösen pedig a koltta-
lapp nyelvjárás magánhangzórendszere rendkívüli érzékenységet árul el 
a következő szótag magánhangzójából kiinduló, visszaható hasonító erő
vel szemben. 

Bár a hasonító magánhangzók minőségének különbsége folytán 
előállott mai magánhangzóváltakozások lehetnek részben s bizonyos mér
tékben másodlagosak, a nyelvjárások szerinti váltakozások összehasonlítá
sából látható, hogy már a keleti-lapp alapnyelv magánhangzórendszere 
magán viselte a visszaható hasonító erő munkájának bélyegét. De a keleti
lapp váltakozáshoz hasonló jellegű elsőszótagbeli magánhangzóváltakozás 
a nyugati-lappból is ismeretes! Ezen az alapon fel kell tehát tennünk, 
hogy a visszaható hasonító erő már az őslapp magánhangzőrendszer 
kifejlesztésében jelentékeny tényezőként működött, sőt hatása a szerző 
szerint az őslapp nyelv egy igen korai időszakában jutott érvényre. — 
Ez az a pont, ahol a szerző felfogása eltér WiKLUNDétól! 

WIKLUND és SETALA 11. i. idevonatkozó tanulmányaiban az első szó
tag magánhangzóit a második szótagtól függetlenül vizsgálta, s függetle
nítette magát GENETZ elgondolásától, aki egy tanulmányában („Ensi 
tavuun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksi- ja useampitavui-
sissa sanoissa", 1. Suomi III : 13, 1—56) már előttük a visszaható 
hasonulás figyelembevételével kísérelte meg az őslapp magánhangzó
rendszer magyarázatát. ITKONEN WiKLUNDdal és SETALAvel szemben GENETZ 
irányát látja helyesnek, s az ő elméletét kiépítve és módosítva jut el 
eredményeihez. 

ITKONEN szeriut a közös ősfinn-őslapp nyelvben á, a, e, ö, i és ü 
hosszú magánhangzók fordultak elő, amelyek eredeti hangszínüket 
a korai őslapp első szakaszában megőrizték, mert a hosszúságukkal 
együtt járó nagyobb hangzósság és hangerősség miatt nem voltak fogé
konyak a következő szótag hasonító hatásával szemben. 

Más volt azonban a helyzet az ősfinn-őslapp nyelv rövid magánhang
zóival (a,á,e,i,o,u,ü)! Közülük csak a rövid i,uésü fejlődött a vissza
haló hasonulás nyomai nélkül. Ennek az a magyarázata, hogy a magas 
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nyelvállás egymástól világosan megkülönböztethető minőségi változatok 
keletkezésére nem nyújtott elegendő teret. A középső és alsó nyelvállású 
magánhangzók sorsába azonban már nyilvánvalóan belejátszott a haso
nulás: az e ugyanolyan képzésű e előtt a nyelvállás magasságát tekintve 
változatlan maradt (csak redukálódott §-vé), a (és o) előtt azonban nyíl
tabbá vált. e-vé, — az o eredeti ~'ce előtt nem változott, de nyilt a (és o) 
előtt nyilt i-vá fejlődött, — az a és az a rákövetkező a (és o) előtt — 
legalább is a korai őslapp első szakaszában — megtartották hangszínüket, 
a zártabb e előtt azonban maguk is zártabb hangokká, o-vá, ill. e-vé 
lettek. Miután e hasonulás körébe tartozó hangváltozások végbementek, 
akkor — az őslapp nyelvnek második szakaszában — történtek meg 
ITKÖNEN szerint azok a minőségi és mennyiségi változások, amelyek már 
a mai lapp viszonyokban is tükröződnek: a szűkejtésű magánhangzók 
korábbi időtartamuktól függetlenül rövid magánhangzókká fejlődtek: 
ezek az ú. n. etimológiailag rövid magánhangzók, — a nyílt magánhang
zók pedig hosszú, ill. félhosszú hangokká változtak: ezek az ú. n. etimoló
giailag hosszú magánhangzók. 

Természetes, hogy az őslapp magánhangzórendszer kialakulása nem 
magyarázható meg csupán a hasonulás keretei között. A szerző kitér 
egyéb, ú. n. független és analógiás hangváltozásokra is, megállapítja ezek
nek egymáshoz, valamint a hasonulás körében történt változásokhoz való 
időrendi viszonyát, s magyarázó feltevéseket kockáztat meg e változások 
okait illetőleg is. Rámutat pl. arra, hogy az ősfinn-őslp. a feltett kétirá
nyú fejlődésének a nyomai á l t a l á b a n elmosódtak: mind eredeti e-, 
mind pedig a-tövekben o- (^uo- ) ra változás látható, vö. pl. fi. lahti~\p. 
luok'ta és fi. kala ~ lp. guolle. E jelenség magyarázatául arra a lehetőségre 
gondol, hogy e előtt az első szótag a-ja hangtörvényszerűen zártabb o-vá 
hasonult, e változás azonban nem maradt meg eredeti határai között, 
hanem átterjedt azokra az esetekre is, amelyekben a második szótag 
magánhangzója a vagy o volt, s így ezekben az ősfinn-őslapp a hang
törvényszerű folytalója (a!) kiszorult. — Űj magyarázatot kapunk az 
ősfinn-őslp. á többirányú fejlődésére is (vö. fi. nalká ~ lp. nceVge, de fi. 
áimá~ lp. aVbme). ITKÖNEN szerint az utóbbi esetben az eredetibb hang
állapotot a finn képviseli, s a lappban az "első szótagban hasonulás tör
tént az e előzményeként ismeretes a végmagánhangzó hatására. Ez a haso
nulás különbözik azonban a már tárgyalt hasonulási jelenségektől, mert 
itt az indukált hang hasonulása az artikuláció helyének nem függőleges, 
hanem vízszintes síkon történt eltolódása útján következett be. 

ITKÖNEN nem oldja meg véglegesen a korai őslapp magánhangzó
rendszer kérdéseit, de tanulmányának nem is ez volt a főcélja. Feltevé
seinek maradandósága — úgy látom — jelentős mértékben függ attól, hogy 
a részletkutatások mit igazolnak majd az ősfinn vokalizmusról nyert 
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eddigi ismereteinkből. Mindenesetre nagy érdeme azonban a szerzőnek 
a megbízható részleteredményeken kívül az, hogy az őslapp magán
hangzórendszer kérdéseihez önállóan és elfogulatlanul nyúl hozzá, meg
becsüli a régibb kutatások eredményeit, nem épít azonban mérlegelés nél
kül bebizonyítatlan feltevésekre, hanem bátran rámutat ezek alapjainak 
sokszor ingatag voltára; amikor GENETZ elméletét felújítja és egy régi, 
de sok tekintetben mégis új elgondolás értékeit kiemeli, utat mutat 
a további kutatásnak. S ennek az útnak a járása megnyugtató eredmé
nyekkel kecsegtet. Kétségtelen ugyanis, hogy a különnyelvi kettős fejlő
déseket elsősorban az illető nyelvből kell megkísérelnünk megfejteni, s 
az egyes alapnyelvek hangrendszerének megterhelését lehetőleg kerülnünk 
kell oly esetekben, amikor t ö b b alapnyelvi hang feltevésére csak e g y 
nyelv viszonyai indították az eddigi kutatást. — Érdeklődéssel várjuk, 
milyen megvilágítást nyernek majd ITKONEN feltevései a déli, a nyugati 
és az északi. nyelvjárások történeti vizsgálatának tükrében, — ez t. i. 
még a jövő feladatai közé tartozik. 

LAKÓ GYÖRGY. 

IX. 

LAOERCRANTZ, ELIEL, Lappischer Wortschatz I. (Lexica Societatis 
Fenno-Ugricae VI. — Helsinki, 1939). 

LAGERCRANTZ ELIEL ismertetendő nagyszótára megjelenése előtt már 
legalább 5 terjedelmes kötettel gyarapította a lapp nyelvészeti irodalmat. 
Nyelvtanaiban, tanulmányaiban szakít a korábbi lappológia számos 
hagyományával, sőt az egykorú lapp nyelvtudománytól is sok tekintetben 
eltérnek útjai. Annyira új szempontokat tesz meg a nyelvi szemlélet köz
pontjaivá, annyi új fogalommal s új névvel dolgozik, hogy új rendszere 
e r e d m é n y e i t csak hosszú idők nehéz munkájávai lehetne e s e t l e g 
leszűrni. A szakkifejezések használata terén bevezetett újításai közül szó
tárának a megértéséhez is szükséges tudnunk, hogy LAGERCRANTZ elveti 
a lapp nyelveknek korábban általános országok szerinti megjelöléseit, 
s helyettük déli, nyugati, északi és keleti lapp nyelvjárásokról beszél. Ha 
arra gondolunk, hogy „svédlapp" néven annyira különböző nyelvjáráso
kat foglalnak össze, mint aminő a déli-lapp és vele szemben a többi 
svédországi nyelvjárás, LAGERCRANTZ eljárását igazoltnak kell mondanunk, 
annál is inkább, mert Svédországban a jellegzetes „norvéglapp" nyelvet 
is beszélik, s Norvégiában viszont a „svédlapp" nyelv is képviselve van. 

Szótárának anyagát 1918 és 1926 között tett tanulmányútjain, 
Norvégia, Svédország és Finnország lapplakta területein, 30 nyelvjárás
ból, kb. 100 személy ajkáról jegyezte le a szerző. Hogy a tanulmányutak 
mily fizikai teljesítményt jelentenek s mily rendkívüli lelkierőről tanús
kodnak, azt csak LAGERCRANTZ útleírásai alapján érthetjük meg igazán 
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(1. FUF. XVI, Anz. 54—68 és XVIII, Anz. 127—143). Mennyiség szem
pontjából az eredmény nagyságát a következő adatok világítják meg 
legjobban: LAGERCRANTZ szótára 1036 lapból áll, s 8859 szócikkelyt foglal 
magában. 

Anyaga elrendezésénél a szerző a déli-lapp alakokat vette irányadó
nak, mivel e nyelvjárásokból bőségesebben vannak feljegyzései, mint 
a keleti területről. A nyelvjárásokközti rokonság fokának megfelelően 
a déli-lapp alakot a nyugati-, ezt ismét az északi- s esetleg a keleti-lapp 
változat követi. Az etimológiailag összetartozó szavak általában e g y 
címszó alá vannak foglalva, ami a kutató számára lényeges előnyökkel 
jár együtt. Az egyes szócikkeken belül a származékok pontokba rendé-
ződnek. A szavak jelentését példamondatokkal, kifejezésekkel is megvilá
gítja a szerző, s a jövevényszavak eredetét is jelzi. 

A szűkebb értelemben vett szótári részt fogalmikörök szerint ren
dezett németnyelvű mutató követi, mely 3 főrészre oszlik: az ú. n. meto
dológiai, a művelődési és a természeti fogalmak osztályára. E főosztályok 
300 alosztályra tagozódnak, melyeken belül az egyes fogalmak nevei 
ábécé-rendben állanak. E mutatónak rendkívüli szerep jut a szótárban. 
Említettem t. i., hogy a szerző anyagát a déli-lapp változatok szerint 
szedte ábécé-rendbe; mivel a déli-lapp nyelv eddig pl. az északi-lapphoz 
viszonyítva aránylag kevéssé volt ismeretes, viszont hangtani szempont
ból más lapp nyelvektől lényegesen eltér, a más területről ismerős szót 
is sokszor a mutató segítségével találhatjuk meg legkönnyebben. Jelentő
sége még abban van, hogy áttekintést ad az egész lapp szókészletről, 
a lapp nyelv fogalomgazdagságáról; segítségével könnyen össze tudjuk 
gyűjteni a rokonértelmű szavakat, s megfigyelhetünk érdekes jelentés
változásokat. Mivel azonban a mutató a gyakorlatban csak egy újabb 
csoportmutató közvetítésével válik használhatóvá, szembetűnnek LAGER-
CRANTZ anyagelrendezési elveinek nagy gyakorlati hátrányai. Ha az északi
lapp nyelv szerint rendezte volna anyagát a szerző, gyengébb lenne az 
elrendezés logikai alapja, kezelhetőség szempontjából azonban sokat nyert 
volna szótára. — A mutató kezelését az is megnehezíti, hogy használata 
előtt szükség van alapos jelentéstani előtanulmányokra. Könnyen el tudom 
képzelni, hogy pl. a „Feuerstátte im Zeit" címszót a mutató részletes 
tanulmányozása nélkül a ,,Zelt, Bau, Gerüst" fogalmikörben, nem pedig 
„Technik: Dingwörter für Feuermachen, Ofen" főcím alatt keressük. 
Hasonló tévedést sok más szónál elkövethetünk, s ez a körülmény a szó
tár használatát nem csekély időveszteséggel terheli meg. 

A következőkben „Zur Charakíeristik der lappischen Sprache und 
ihrer geistigen Grundlage, der Volksseele" címen érdekes jellemzést olvas
hatunk, amely — azt mondhatjuk — nemcsak a lapp élet és lélek rend
kívüli ismeretére mutat, hanem szinte annak a jele, hogy Lagercrantznak 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 15 
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sikerült hosszú tanulmányútjain a lappokhoz bizonyos mértékben belső
leg hasonulnia. Több nyelvi jelenséget a lapp lélek rejtelmeivel hoz kap
csolatba: a lapp nyelvekre jellemző gyenge ajakartikulációt, a sok szi
szegő, redukált és félzöngés hang fellépését említve utal a lappok titok
zatosságra hajló természetére, — a hangrendszer változékonyságával, 
a szótövek változatgazdagságával összefüggésben rámutat a lapp kedély 
változatosságára és nyugtalanságára. 

A továbbiakban a „Lautsymbolik" s a ..Verzeichnis der Mund-
arten und üewahrspersonen" című fejezetek után „Bemer-
kungen über Lautgeschichte, Formenlehre und Lehnverhaltnisse"' 
címen a nyelvjárások egyes jellemző sajátságait világítja meg 
a szerző. Különös figyelemre tarthat itt számot az a megállapítás, 
hogy a déli-lapp szókincs bizonyos meglepő egyezéseket mutat a finn 
nyelvvel; ezek az egyezések támogatják azt az eddig még bebizonyítatlan 
feltevést, hogy a vármlandi finnek a régebben keresztül-kasul vándorló 
kolduló-lappok közvetítésével hatással voltak a déli-lappok nyelvére. 
Amíg más lapp nyelvekben a bwná, muotta, árran, cuoflot, oar're szavak 
ill. változataik élnek 'Bauernhund', 'Schnee', 'Feuerstátte', 'stehen', 
'Eichhorn' jelentésben, addig a déli-lappban a fi. koira, lumi, saiina meg
felelői, ill. a seisoa és orava szavak kétségtelenül újabb átvételei haszná
latosak (vö. a 3578. és a 2605. címszót. A szerző utalásai az 1213. lapon 
tévesek!). 

Hátra van még, hogy LAGERCRANTZ feljegyzéseinek pontosságáról 
s anyagának nyelvtudományi értékéről is számot adjak. Mindenek előtt 
meg kell jegyeznem, hogy a szerző fonetikai jelölése rendkívül aprólékos, 
— s amint bizonyos mértékig kívánatos is — a fonetikai sajátságok 
minél hiánytalanabb tükröztetésére törekszik. Amikor azonban végig
néztem azt a jegyzéket, amely a szótárában előforduló hangokat és hang
változatokat tartalmazza, az a gyanúm támadt, hogy mindezeknek 
k ö v e t k e z e t e s jelölése aligha volt lehetséges. Nem tartanám meg-
okoltnak, hogy ezt megemlítsem, ha a lapp nyelv oly alapos ismerői 
részéről, amilyenek ÁIMA és COLLINDER, el nem hangzottak volna már 
a szerző jelölésmódjáról nyilatkozatok, melyek a gyanú táplálására okot 
adnak. COLLINDER a FUF. XIX. kötetében Anz. 56—81. 1. foglalkozik egye
bek között LAGERCRANTZ feljegyzéseinek pontosságával, s ellenőrző vizs
gálódásainak eredményeképp ezt írja: „ LAGERCRANTZ's Quantitátssystem 
ist zum grossen Teil ganz fiktiver Natúr. Es stützt sich auf keine konse-
quent durchgeführten Prinzipien, und das Unterscheiden minutiöser 
Quantitatsschattierungen, die kein menschliches Ohr auffassen kann, ist 
teilweise auf Grundlage cines gewaltsamen Schematisierens geschehen" 
(1. id. h. 74. 1.). Máshol, ahol COLLINDER LAGERCRANTZ méréseit a „Struktur-
typen und Gestaltvvechsel im Lappisehen" c. doktori értekezésében alkal-
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mázott hangjelöléssel egybeveti, ezt olvashatjuk: „So etwas legt von dem 
Gehör des Verfassers kein gutes Zeugnis ab" (id. h. 63. 1.). A „Fest-
skrift til Rektor J. Qvigstad" c. emlékkönyv 364. lapján ugyancsak 
€OLLINDER így ír: „Leider scheint LAGENCRANTZ' Lautbezeichnung, wie 
minutiös sie auch vorkommen mag, bisweilen ziemlieh ungenau zu sein". 
— Mindezek a bírálatok a szerző egyéb munkáival kapcsolatban, de vala
mennyi akkor hangzott el, amikor LAGERCRANTZ anyaggyüjtő munkásságát 
már befejezte, ami után már nem állt tehát módjában feljegyzéseit a hely
színen kijavítani. Idézésükkel nem az volt a célom, hogy LAGERCRANTZ 
érdemeit kisebbítsem, hanem hogy felhívjam a figyelmet egy fontos 
körülményre: LAGERCRANTZ aprólékos hangjelöléseiből messzemenő hang
történeti következtetéseket más támaszpontok hiányában óvakodnunk kell 
levonni! 

Több kifogás hangzott el LAGERCRANTZ anyaga ellen abban az érte
lemben is, hogy nyelvmesterei nem voltak a kérdéses nyelvjárások híva
tott képviselői (1. ÁIMA: FUF. XIX, 44). Ezek a kifogások azok után 
a magyarázatok után, amelyeket a szerző nyelvmestereiről szótárában 
ad, veszítenek jelentőségükből. 

LAGERCRANTZ nagyszótára vasszorgalom, tudományiránti rajogó áldo
zatkészség és bámulatos kitartás terméke. Nemcsak a lappológia, hanem 
az általános nyelvtudomány is sok értéket meríthet belőle. 

LAKÓ GYÖRGY. 

X. 

NIELSEN, KONRÁD, Lappisk Ordbok — Lapp Dictionary I—III. 
Ins t i tu t t e t for Sammenlignende Kulturforskning. Oslo, 1932—1938. 

A lapp szókincs feltárására irányuló munka az utóbbi évtizedek 
folyamán valamennyi lapp nyelv körében jelentékeny teljesítményeket 
tud felmutatni, eredményei sehol sincsenek azonban akkorák, mint a leg
elterjedtebb lapp nyelvnek, a norvég-lappnak a terén. A legnagyobb 
érdemeket e munkálatokban NIELSEN KONRÁD, a kiváló norvég lappológus 
szerezte. 

NIELSEN munkásságának külső körülményei s jelentősége ismerete
sek a magyar közönség előtt: nemrégiben részletesen számot adott róluk 
ZSIRAI MIKLÓS a Magyar Nyelv XXXI. évfolyamában és Finnugor Rokon
ságunk c. műve 575—6. lapján. Szótára nem újabb vállalkozás ered
ménye, hanem több évtizedig tartó buzgó gyűjtés anyagának összesítése, 
sőt mondhatni: egy élet munkásságának a koronája. Kidolgozásának 
eszméje 1904-ben egy magyarországi tanulmányúton fogamzott meg 
a szerzőben. A szótárnak az első elgondolás szerint a Nyelvtudományi 
Közleményekben kellett volna napvilágot látnia, később azonban a kiadás 

15* 
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gondozását a helsinki Finnugor Társaság,1) majd végül az oslói Instituttet 
for Sammenlignende Kulturforskning (— összehasonlító Művelődés
kutató Intézet) vállalta magára. Szótára törzsanyagát 1906 és 1911 között 
gyűjtötte a szerző, részben lappföldi tanulmányútjain, részben pedig 
Oslóban, az ott tartózkodó lapp nyelvmesterektől. Ez a törzsanyag 
a következő két évtized folyamán jelentékenyen kibővült: hivatalos kikül
detései alkalmával 1911 után is talált alkalmat a szerző új szó- és 
kifejezésanyag feljegyzésére, értékesítette ezenkívül QVIGSTAD szótári anya
gát, valamint „Lappiske eventyr og sagn" címen időközben megjelent 
többkötetes szöveggyűjteményét is a maga céljaira. A szóanyag a nor
végiai Polmak. Karasjok és Kautokeino nyelvjárásából, azaz azokból 
a nyelvjárásokból származik, amelyeken a norvég-lapp irodalmi nyelv 
s a szerző lapp nyelvkönyve (Loerebok i lappisk I, II, III) is alapszik. 
E finnmarki nyelvjárások, melyek közül a polmaki és a karasjoki a nor
vég-lapp keleti ágához, a kautokeinoi pedig ugyanennek a nyugati ágá
hoz tartozik, az igazi norvég-lapp nyelvet képviselik, szemben a tromsi 
kerület déli dialektusaival és a svédországi Jukkasjárvi nyelvjárásával, 
amelyek még ideszámítanak ugyan, de már átmenetet mutatnak a lulei-
lapp nyelv felé. 

Ami a szótár anyagának mineműségét illeti, NIELSEN müve nem egy
szerű s z ó -tár a szó szorosabb értelmében, hanem k i f e j e z é s -iár is: 
nemcsak a szavak kiejtésmódját ismerjük meg belőle, hanem azokat 
a szólásokat is, amelyekben az egyes szavak leggyakrabban előfordulnak. 
A szóhasználatot bemutató példák nemcsak az egyszerű szó jelentését 
világítják meg, hanem fényt vetnek a lapp szóképzésre és mondattanra 
is. Mindezt egybevetve, NIELSEN szótára tehát nemcsak szavakat ismertet 
meg velünk, hanem a lapp n y e l v e t vetíti elénk e nyelv sokszínű éle
tének minden változatosságával, 

Hogy NIELSEN szótáráról hű képet alkothassunk magunknak, három 
kérdésről kell szólnunk: hogyan tükrözi a szótár írott nyelve a lapp
nyelvi kiejtést, hogyan rendezte el anyagát a szerző, s hogyan járt el 
a jelentés megállapításánál? — Ami az első kérdést illeti, ki kell emel
nünk, hogy a hangjelölés tekintetében rendkívüli nehézségek állottak 
a szerző előtt. Ha ugyanis kizárólag fonetikus jelölést alkalmaz, az egyéni 
alakváltozatok közül sok esetben önkényes kiválasztás alapján kellett 
volna egyik vagy másik változatot első helyre tennie, s utána az egyéni 
változatok hosszú sorát kellett volna felsorolnia. Ehhez járult volna még 
az, hogy a lapp nyelvjárások nagyfokú különbözése miatt jelentéke-

*) Egy füzetnyi anyag meg is jeleni 1913-ban a Finnugor Társaság 
kiadásában „Lappisches Wörterbuch nach den Dialekten von Polmak, 
Karasjok und Kautokeino" ( = Lexica Societatis Fenno-Ugricae I.) címen, de 
e vállalkozás folytatását a világháború okozta nehézségek megakadályozták. 
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nyen eltérő nyelvjárási változatok kerültek volna egymás mellé, s így 
a nem-első helyen szereplő nyelvjárások szavait a vezérszó alapján nem 
lett volna könnyű felfedezni. Mindez arra vezetett volna, hogy a szótár 
szókincsében csak lappológus-szakember tudott volna nagyobb nehéz
ségek nélkül tájékozódni. NIELSEN e nehézségeket célravezető közvetítő 
eljárással hidalta át, mely kétféle írásmód alkalmazásán alapszik. 

A vezérszavak és a példák írásmódja lényegében a norvég-lapp 
irodalmi nyelv helyesírásával egyezik, de több új írásjel segítségével ennél 
mégis jóval hívebben tükrözi a norvég-lapp kiejtést. Néhány kisebb változ
tatást nem számítva, azonos ez az írásmód azzal, melyet a szerző mái-
lapp nyelvkönyvében is alkalmazott. A vezérszókat követő nyelvjárási 
változatok jelölésmódja viszont fonetikus, közelebbről ú. n. félfínom 
hangjelölés, amelynek szótárakban való használatát a finnugor nyelvé
szek 1931-ben tartott összejövetelén AIMÁ is ajánlotta. 

E kettős hangjelölés alkalmazásával sikerült NiELSENnek elérnie, 
hogy a keresett szavakat a lappológiába beavatatlan érdeklődő is nagyobb 
nehézség nélkül meg tudja találni, a vezérszót követő nyelvjárási változa
tokban pedig a hangtani érdeklődésű szakember is megtalálja azt, amit 
keres. Természetes, hogy mind a szabályozott, mind pedig a félfínom 
fonetikai írásmód alkalmazása mellett a kiejtés bizonyos fonetikai finom
ságai elsikkadnak, mindamellett NIELSEN eljárását csak helyeselni tudjuk: 
műve így a nyelvtudomány minden ágát szolgálja, míg ellenkező esetben 
jobban kielégítette volna ugyan a fonetikát, de értékei a gyakorlatban a 
nemfonétikus érdeklődő számára szinte hozzáférhetetlenek lettek volna. Ez 
az álláspont magának NiELSENnek a nyilatkozatából igazolódik, aki meg
jegyzi, hogy az időtartamban különböző mássalhangzóváltozatok végtelen 
sorának jelölése merész vállalkozás lett volna. 

Ami az anyag elrendezését illeti, szembetűnik, hogy a származékok 
általában önálló cíniszókként foglalnak helyet. Figyelembe véve a lapp 
nyelv sajátosságait, ezt az eljárást is teljesen jogosnak kell mondanunk: 
a fokváltakozás és a kettőshangzóknak egyszerű hangokkal való váltako
zása miatt az alapszó-szerinti rendezés a szótár gyakorlati használhatósá
gát nagy mértékben csökkentette volna. — A szavak jelentésének értel
mezése angol és norvég nyelvű. A jelentés megállapítása rendkívüli gond
dal történt, aminek bizonysága, hogy a szerző szükség esetén növénytani, 
állattani, csillagászati és múzeumi szakemberek segítségét is igénybe vette. 

NIELSEN szótára a finnugor nyelvészet legnagyobbszabású vállalko
zásai közé tartozik. Jelentősége rendkívüli, mert nemcsak egy kivesző
félben lévő nyelv szókincsét menti meg az utókornak, hanem a rend
szerező és következtető nyelvtudománynak szinte kimeríthetetlen anyagot 
nyújt. Az ily gondos leíró művek, mint amilyen NIELSENŐ, az elméleti 
nyelvtudománynak nélkülözhetetlen előfeltételei. A norvég-lappból előtte 
is gazdag anyag állott ugyan rendelkezésünkre FRIIS szótárában, de az 
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utóbbi a hangtörténet kutatóit nem elégíthette ki: hangjelölése durva, 
a magánhangzók időtartamát általában nem jelöli, s ha jelöli is, nem 
mindig helyesen, általában mellőzi pl. az a és d hangok megkülönbözte
tését, jóllehet ez mind a leíró, mind pedig a történeti nyelvészet szem
pontjából lényeges, meghatározásai az egyes szavak hovatartozását ille
tően sokszor tévesek, a szavak elterjedését a főnyelvjárásokon belül nem 
tünteti fel, habár ennek — tekintettel a finn-lapp kölcsönhatás méreteire 
— épp a lapp nyelvnél rendkívüli fontossága van. Amikor NIELSEN mind
ezeken a hiányokon segít s hozzá még FRIIS anyagát jelentékeny mérték
ben kibővíti, a korszerű követelményeknek mindenben megfelelő oly szó
tárt alkotott, aminőknek nyelvtudományunk egyebek közt még a magyar 
és a finn nyelv területén is nagy hiányát érzi. — Az eddig megjelent 
3 kötetet egy kiegészítő kötet fogja még követni, amely többek közt 
a szókincs jelentésszerinti csoportosítását fogja tartalmazni. 

LAKÓ GYÖRGY. 
XI. 

T. E. UOTILA, Syrjánische Chrestomathie mit Grammatikali-
schem Abriss und Etymologischem Wörterverzeiehnis (Apuneuvoja 
suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten = Hilfsmittel für das 
Stúdium der finnisch-ugrischen Sprachen VI. Suomalais-ugrilainen 
Seura. Helsinki, 1938.) 

SETALA EMIL kezdeményezésére 1894-ben „Apuneuvoja Suomalais-
ugrilaisten kielten opintoja varten" címen indult meg az a közismert 
kiadványsorozat, melynek célja a finnugor nyelvek tanulmányozásának 
előmozdítása. Természetes, hogy e sorozatnak csaknem fél évszázad 
folyamán kiadásra került számai ma már nem egyenlő értékűek, fogyaté
kosságaik nagyobbára magyarázatukat találják azonban abban a viszony
ban, mely köztük és a finnugor kutatások mindenkori állása között 
fennállott. 

A NyK. legutóbbi kötetének megjelenése óta az Apuneuvoja sorozat 
zűrjén chrestomathiával egészült ki. Szerzője, UOTILA T. B.,töbh kisebb 
dolgozata mellett kivált „Zur Geschichte des Konsonantismus in den per-
mischen Sprachen" [z= SUS. Tóim. LXV. k.) c. terjedelmes monográfiá
jával tűnt ki; neve a „Zur Deklination der Personalpronomina in den per-
mischen Sprachen" c. tanulmány írójaként legutóbb a NyK. 50. köteté
nek hasábjain is szerepelt. UOTILÍÍ ma a permi nyelvek legalaposabb 
ismerőjének mondhatjuk, akinek módjában állt WICHMANN kéziratos zűr
jén és votják gyűjtéseiben a permi nyelvek eddig még részben hozzáfér
hetetlen, kiadatlan ismeretforrásait is kiaknázni. Ugyanő személyesen is 
folytatott zűrjének között nyelvi tanulmányokat, mégpedig 1930-ban 
Petsamóban, ama néhány zűrjén körében, akik az 1920 ban kötött tartui 
béke értelmében finn állampolgárokká váltak (vö. SUS. Aik. 
XLVL, 43). E zűrjének az alsó-izsmai nyelvjárást beszélték. 
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UOTILA ismertetendő műve 3 részből áll. A 45 lapra terjedő első rész 
szövegeket tartalmaz, amelyeket legnagyobbrészt WICHMANN Syrjánische 
Volksdichtung ( = SUS. Tóim. XXXVIII. k.) c. kiadványából merített 
a szerző. Az északi nyelvjárások közül a vicsegdai és a sziszolai, a déliek 
közül a juszvai, koszai és a jazvai vannak képviselve a nyelvmutatvá-
nyokban. Csak helyeselhetjük, hogy a szerző helyet adott egy FOKOS 
(FUCHB) DÁVID feljegyezte mesének is. Találunk egy dalt GENETZ gyűjtésé
ből, s egyet a szerző saját feljegyzései közül is. A népnyelvi anyag tar
talmi szempontból változatos: van közte népmese, monda, találós mon
dás, közmondás és dal. A népköltészeti részt a zűrjén műköltészetből vett 
szemelvények és prózai mutatványok követik, legnagyobbrészt UOTILA 
átírásában. A szerzők között feltűnik LYTKIN VASZILIJ (költői nevén ILLYA-VASJ) 
zűrjén tudósnak és költőnek a neve, aki az 1920-as évek végén hazánk
ban folytatott tanulmányokat, s akinek néhány értekezése is jelent meg 
nálunk. A prózai szövegek között helyet foglal a legrégibb zűrjén szöveg, 
zűrjén Szent István Miatyánkja is (1370 tájáról). 

A könyv második része (15 lap) a zűrjén nyelvtan vázlalát tartal
mazza. Mivel itt a zűrjén formánsok mellett a megfelelő votják ragot, 
ill. képzőt is ott találjuk, némi kárpótlást nyerünk UOTILA művében WICH
MANN votják chrestomathiájának azért a hiányáért, hogy benne nincs 
nyelvtani áttekintés. 

A harmadik s legterjedelmesebb rész, a szójegyzék, 126 lapot foglal 
magában. Ennek jelentőségét a kutató szempontjából rendkívül megnövelt 
az a körülmény, hogy UOTILA — mint bizonyos szavaknál WIKLÜND 
is a maga lapp chrestomathiájában — a vezérszónak nemcsak finn- és 
magyarnyelvi megfelelőjét adja, hanem valamennyi rokonnyelv odatar
tozó adatát felsorolja, jelzi természetesen a jövevényszavak eredetét is, 
úgyhogy szójegyzékében valóságos kis finnugor, ill. permi etimológkii 
szótár áll rendelkezésünkre. Az eddigi kutatások eredményeit nemcsak 
megrostálja és helyenként helyesbíti a szerző, hanem saját új szóegyez
tetéseit is közli. Egyes szavakhoz rövid magyarázatot fűz, s állást foglal 
a velük kapcsolatban fölmerült etimológiai föltevések valószínűségének 
kérdésében. Sok etimológiai cikke magyar szempontból is figyelmet érde
mel, mások viszont egyéb finnugor nyelvek szempontjából érdekesek; 
ezekre azonban nincs módunkban kitérni. ízelítőül csak egyet emelek ki 
közülük: a szerző a zűrjének nevének sokat vitatott kérdésében a mellett 
foglal állást, hogy a komi szó a Káma folyó nevével függ össze s eredeti 
jelentése 'kámai' ('Kamaer'). A kom-mu összetételében szereplő kom 
jelentése szerinte Káma v.olt. 

UOTILA gondos munkája jó szolgálatot fog tenni mind a finnugor 
nyelvek tanulmányozása és tanítása közben, mind tudományos kutatás
nál, örömmel üdvözölnénk hasonló vogul és osztják chrestomathia meg
jelenését is. LAKÓ GYÖRGY. 


