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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

i. 
Észt nagyszótárak. 
1. TUKSAM—MUUK, Saksa-eesti sőnaraamat. Koostanud G. Tuk-

sam. Kasikirja labi töötanud ja redigeerinud E. Muuk. Tartu, 1939, 
Kirjastus „Kool". 8°, 1173 1. — 2. SILVET J., Inglise-eesti sőnaraamat. 
Tartu, 1939, Eesti Kirjanduse Selts 8° 1205 1. — 3. P. WIESELGREN, 
P. ARISTE, G. SUITS, Bootsi-eesti sönaaraamat. Tartu, 1939, Eesti 
Kirjanduse Selts. 8U 1014 1. [Akadeemilise Rootsi—Eesti Seltsi Toime-
tised.] — 4. P. ARUMAA, Vehe-eesti sőnaraamat. Tartu, 1940. Eesti 
Kirjanduse Selts (később: Rk. „Teaduslik Kirjandus"). 8U 560 1. 

Az észt önállóság szellemisége és tudományos életének célszerű 
szervezettsége a negyvenes évek elejére egész sor észt nyelvre szerkesz
tett idegen nyelvű nagyszótárral lepte meg a tudományos világot. Mint 
tudjuk, az észt nyelv első tudományos nagyszótára, a WIEDEMANN-féle 
észt-német szótár a múlt század közepén (1869) jelent meg, s mint 
ilyen STAHL (1637), GÜTSLEPF (1648), GÖSEKEN (1660), THOR HELLE (1732) és 
HUPEL (1780, 1818) észt szógyüjtői munkásságának a betetőzése volt. 
A WiEDEMANN-féle szótár mind első, mind későbbi kiadásaiban (HÜRT 1893 
=^SAARESTE 1923) máig is egyetlen, bár nem teljes és nem végleges tudo
mányos forrásműve az észt szókincsnek, nem számítva az azóta meg
jelent, közhasználatra szánt kisebb észt szótárakat (KETTUNEN, Helsinki, 
1917, M. WRANGELL—AAVIK, Tallinn, 1932, GRÁF, Tallinn, 1937, SELL— 

ARISTE—NURM, Tartu 1937, 31.940). WIEDEMANN alapján és ennek 
kiegészítésére folynak az újabb észt szótári munkálatok, mégpedig 
a készülőben levő népnyelvi nagyszótár és az irodalmi nyelv szótárának 
anyaggyüjtő munkálatai (Akad. Emakeele Selts, Eesti Keele Arhiiv). 

Az idegen nyelveket tárgyaló szótárak irodalma egészen a leg
újabb időkig szegényes volt az észt irodalomban, nem számítva itt is 
az iskolai és mindennapi használatra készült kisebb kiadványokat. Az 
első komolyabb kísérlet L.VILLECOURT francia-észt szótára volt (Tartu, 
1930), a Tartui Francia Intézet gondozásában. Teljesen tudományos 
értékű J. MAGISTE nagy finn—észt szótára (Tartu, 1931, VII, 687. 1.), amely 
önálló kutatások alapján elsőnek mutat be és dolgoz fel teljesebb idegen 
nyelvi szókincset észt használatra, s ebből a szempontból alapvető mun
kának tekinthető. A gyorsan fejlődő észt tudományos és irodalmi élet 
azonban nem elégedett még MAGISTE nagy finn szótárával, hanem a többi 
európai kultúrák iránt való érdeklődésének természetes eredmény eképeíi 
ez után az alapvetés után rövid idő múlva teljesen tudományos gondo-
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zásban és szerkesztésben alig két év (1939—1940) leforgása alatt kiadta 
a német, angol, svéd és orosz nagyszótárákat is. Ugyanebbe a tervbe 
illesztve egyidejűleg párhuzamosan folytak az olasz, francia és magyar 
szótárak előkészítő és szerkesztő munkálatai is, ez utóbbi á Tartui 
Magyar Intézet gondozásában F.öinas volt budapesti észt lektornak és 
e sorok írójának szerkesztésében. Ezeket a munkálatokat azonban 
a háború és az ismert körülmények egyelőre félbeszakították. T 

Az eddig megjelent nagyszótárak közül a TÜKSAM—MÜÜK-félé német 
szótárt magánvállalat adta k i , ' a többit pedig áz Eesti Kirjandusé Séíts 
hivatalos külföldi, illetőleg észt állami támogatássál. A szótárak szer
kesztői és munkatársai nagyreszt a tartui egyetem illetékes szakköreiből 
kerültek ki. Ez a lény azt mutatja, hogy a szőtárirodalom gondozását 
az észt tudományos felfogás nemzeti szempontból közérdekűnek és tudo
mányos fontosságúnak tártja. A szótárírók közül P/WiESÉtGRENa svéd 
nyelv, P. AKUMAA a szláv nyélvek, G. SUITS az észt irodalom professzora, 
P. ARISTE az általános és észt fonetika egyet, magántanára, E. MuuK 
az észt nyelvszabályozási mozgalom ismert művelője, TÜKSAM és SILVET 
pedig középiskolai tanár. 

Az észt tudományos irodalomban az európai nagy szótáraknak ezt 
a gazdag termését a természetes szükségleten és az irodalmi nyelv meg 
irodalmi élet gyors fejlődésén kívül főleg abból a nagyszabású nyelv
művelő és nyelvrendező tevékenységből kell magyaráznunk, amelyet az 
észt nyelvtudomány az önállóság kezdete óta az észt irodalmi szókincs 
területén végzett. A nyelvrendező szótárakon (MÜÜK, Tartu, 1933, 1940 
Eésti Oigekeelsuse Sőnaraamat I—III. Tartu, 1925—1937) kívül egymás 
után jelentek meg hosszú sorban a nyelvgyarapítást célzó legkülön
félébb szakszótárak és szójegyzékek majdnem minden tudomány és 
művelődési kör területéről, amelyek a földrajz (1910), orvostudományok 
(1914), matematika (1922), állattan (1923, 1927, 1930), növénytan 
(1928, 1929), ásványtan (1929), művészettörténet (1927), történelem 
(1928), jogtudományok (1934), gazdasági élet (1935), hajózás (1936) 
és más tudományok (nyelvészet, néprajz, könyvtártan, hadászat stb.) 
műszavait, szakkifejezéseit, egyszóval egész műnyelvét alkották meg 
mesterségesen egyes önálló szerzők Vagy választott bizottságok közös 
munkája által. Ezek nélkül az előmunkálatok és segédeszközök nélkül 
alig vállalkozhatott volna ilyen sikerrel az észt tudomány idegen szótárak 
szerkesztésére és kiadására. 

Bár az észt irodalmi nyelv ma már egyenértelmű kifejezője tud 
lenni a régi műveltségű európai nyelveknek, amint azt a nagyszámú 
irodalmi fordílások is mutatják, ezidőszerint azonban azok*kal alig lehet 
még egyenértékűitek tartani, mivel hiányoznak a régi irodalmi nyel
vekre annyira jellemző tömeges rokonértelmű szók és képes szóhaszná-
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latok. Innen van az, hogy a fenti szótárakban olyan sok a magyarázó 
körülírás még egyszerű fogalmak esetében is. Bemutatok néhány talá
lomra kiragadott példát: angol cad — észt lurjus, ebaaumehelik ning 
tilatu isik (SILVBT 177), a. invert sas é. jarjekorda vastupidiseks muutma 
(üo. 537), a. seam = é. őhuke maapőuevarade kiht (kahe paksema kihi 
vahel) (uo. 912)—n. eingeschneit sein = é. lume tőttu takistatud olema 
edasi paasemast (TÜKSAM 241), n. lumpen = é. polastavalt {kedagi) 
kohtleina (uo. 648), n. stinken r= é. (halvasti v. valjakannatamatult) 
haisema (uo. 937), — sv. drum1a=zé. tolvakalt millegi vastu tőukama 
(WIESELGREN 200), sv. suspendera = é. ajutiselt ametist vabastama v. 
tagandama (uo. 721), stb. stb. Bár az ilyen körülírások előnyére szolgál
nak a szómagyarázásoknak, mégis elkerülhetők a tolmácsoló nyelvek 
természete szerint, illetőleg többé-kevésbbé kevesbíthetők és rövidíthetők. 
Bizonyos, hogy elég sok holt és mesterséges kifejezés is került be az 
észtnyelvi értelmezésekbe épen a fentebb tárgyalt körülmények miatt, 
amelyek sohasem lesznek élő elemei az észt nyelvnek, másrészt azonban 
az is vitán felül áll, hogy e négy hatalmas szógyűjtemény észtnyelvű 
értelmezésében lexikális és stilisztikai szempontból óriási gazdagodást 
jelent az észt irodalmi nyelv számára. 

A szótárak lexikális részét a német-észt kötet kivételével terjedel
mes nyelvtani vázlatok és egyéb hasznos függelékek egészítik ki. Az 
angol-észt rész felveszi az amerikánizmusokat is. ARÜMAA orosz szótára 
a megreformált orosz helyesírással készült és az újabb orosz szókincset 
veszi alapul, különösen a szovjet uralom alatt megjelent részében. 
Egyébként a vezérszavak forrásanyaga mind a négy munkánál a legille
tékesebb kiadványokon nyugszik. 

Mindent egybefoglalva, a fenti szótárkiadványok nagy büszkeségére 
lehetnek az észt tudományos életnek, sőt azon túl is igen nagy nyere
ségei az európai szótárirodalomnak. Anyagelrendezésük és külső kiállí
tásuk pedig az észt tudományos rendezés és könyvnyomtatás magas 
fokát dicséri. FAZEKAS JENŐ. 

II. 

CASTRÉN, M. A., Samojedische Volksdichtung. Herausgegeben 
von T. LEHTIBALO. Helsinki, 1940, XXV (1), 350(2) 1. 8°. (Suomalais-
ngrilaisen Seuran Toimituksia LXXX1II.) 

Tavaly, 1942-ben múlt 100 éve annak, hogy CASTRÉN elindult első 
szamojéd útjára. Több mint hat esztendőt töltött a szamojédok között 
s ez alatt az idő alatt hatalmas szótári-, nyelvtani- s szöveganyagot gyűj
tött. Szótári és nyelvtani anyagának nagy részét már 1854—55-ben 
SCHIEFNER A. közzétette (vö. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen; Grammatik der samojedischen Sprachen). Szövegéből azon-
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ban, mely pedig saját véleménye szerint is gyűjteményének leglényege
sebb részét alkotja, mindeddig csupán az a kis töredék került közkézre, 
melyet az imént említett „Wörterverzeichnisse . . . " tartalmaz. Ezen a hiá
nyon akart most segíteni a Finnugor Társaság, amikor a CASTRÉN-család-
dal karöltve elhatározta, hogy a helsinki egyetem 300 éves jubileuma 
alkalmából sajtó alá rendezteti CASTRÉN szamojéd szöveggyűjteményét. 

Ez a hősiénekekből, elbeszélő költeményekből stb. álló hatalmas 
jurák- és osztják-szamojéd nyelvi gyűjtemény ma már valóságos nyelv
emlék, mert hiszen nem a mai, hanem a 100 év előtti szamojéd nyelv
állapotot tükrözi. Más, egykorú szöveggyűjtemény hiányában pontos 
értékelésére nem is vállalkozunk. Mi ezzel kapcsolatban csak a „ma" 
munkáját nézhetjük és értékelhetjük. 

Az eredeti kéziratot, mint a bevezetésből értesülünk, mag. JOKI, A. 
másolta le. Kár, hogy az eredeti hangjelölést, csak azért, mert egyes 
jelölési formák azóta „elavultak", LEHTISALO több esetben is megváltoz
tatta. A mai modern szöveg-kiadás követelményei szerint helyesebb lett 
volna, ha a szövegen végzett átírás helyett inkább a régi jeléknek mai 
értékét közölte volna bevezetésében. A régi, többé-kevésbbé folytatólagos 
fordítást ugyancsak LEHTISALO dolgozta át általában szép sikerrel. Fordí
tási félreértései inkább csak az átképzeléses szövegrészek tolmácsolása
kor estek. Azt hiszem, helyén való lesz, ha mindjárt be is mutatunk egy 
ilyen esetet: (186—7.1.) side siuddubeáh fubkan mi0evaedi, tubkasawaein 
tongaha, hartti nisemdo arkkaja tübkahana matorriadi\ amzi beasetjdi, 
tiutim bönd juhosetih, dni nienetsengae haesetih ,Die zwei Riesen 
nahmen die Axt, mit der Axt kamen sie, ihren eigenen Vater mit der 
grossen Axt hackten sie in Stücke, begannen zu essen, zwischen ihren 
Záhnen verschwanden sie, wieder ein Mensch wurden sie.' Ezzel szemben 
a pontos fordítás a következő: ,A két óriás vette a fejszét, jöttek (ketten) 
a fejszével (innét átképzeléssel a múlt felé), saját apjukat a nagy fejszé
vel darabokra v á g j á k , enni k e z d e n e k , fogaik között e l t ű n n e k 
(t. i. a húsdarabok), ismét emberré v á l n a k . ' Abban természetesen 
igaza van a fordítónak, hogy a múlt felé átképzelt praesens alak a tény
leges helyzethez viszonyítva múlt értékű, azonban éppen a fordítótól 
hangsúlyozott „félreértések" elkerülése végett megengedhetetlen a szamo
jédban az átképzeléses alakok elnagyolt fordítása, mert az avatatlan 
olvasó könnyen ott is „jeltelen-mult" alakra gondolhat, ahol a valóság
ban ilyesmiről szó sincs. 

Néhány egykori CASTRÉN-levél, többnyire azonban csak maguknak 
a nyelvi tényeknek vallomása alapján megpróbálta LEHTISALO még 
pótolni azt is, amit CASTRÉN, sajnos, elmulasztott: az egyes darabok hely 
és nyelvjárás szerinti osztályozását. Ezt a vállalkozását is, mint általá
ban az egész kiadási munkásságát őszintén köszöntjük. GYÖRKÉ JÓZSEF. 
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III. 

Lapp lépések az európaiasodás felé. Amíg keleti nyelvroko
naink művelődésének fejlődéséről többször esett szó folyóira
tainkban az utóbbi két évtized folyamán, addig a lappok iránt 
jóval kevesebb érdeklődés nyilvánult meg. Pedig kétségtelen jelei 
vannak, hogy a lappok között is akadnak olyanok, akik többre képesek, 
mint a tőlük eredetileg idegen északi műveltség egyszerű elsajátítására. 
Fel-feltűnnek közöttük is egvesek. akik művészi hajlammal, fejlett szép
érzékkel rendelkeznek, s akiknek megvan a tehetségük arra. hogy sajátos 
szellemi és érzelmi világuknak, képzeletük szárnyalásának s természet
szemléletüknek művészi formák között kifejezést adjanak. Úgyszintén 
vannak újabb bizonyítékaink arról is, hogy az északi művelt népek nem 
minden érdeklődés nélkül nézik a lappok sorsának alakulását, sőt szíve
sen hoznak áldozatokat is annak érdekében, hogy a lappok ősi nyelvü
ket a környező népek erős hasonító hatása ellenére is minél tovább meg
őrizhessék s érdekes szemléletüket az őket körülvevő világról eredeti 
alkotásokban kifejezésre juttathassák. Nincs módomban, hogy a lappok 
szellemi életének alakulásáról összefüggő képet rajzoljak, illetőleg hogy 
az északi népeknek a lappok helyzetét és jövőjét érintő nézeteiről és 
törekvéseiről hosszasabban szóljak, csupán néhány olyan szórványos 
jelenségről szereztem tudomást, amelyek a fentebbiek értelmében 
figyelmet érdemelhetnek. 

I. Amikor a következőkben a lappok irodalmi szárnypróbálgatásairól 
kívánok megemlékezni, szükségesnek érzem, hogy bevezetésül megemlít
sek egy lapp nevet, amelyet már számon tart az irodalomtörténet. E név 
THUEI JÁNOsé, a nemrég elhunyt lapp íróé, akinek a híre már több évtized
del ezelőtt eljutott hazánkba is. A norvégiai születésű THÜRI „Muittalus 
samid birra" („Elbeszélés a lappokról") címen a svédországi Torneo 
kerületében tanyázó lappok életviszonyainak a leírását nyújtotta, máso
dik könyve pedig, amely svéd fordításban „Frán Fjállet" címet nyert, 
útleírás. E művek rendkívüli feltűnést keltettek, aminek egyebek közt 
ékesen szóló bizonysága az, hogy a Muittalust négy nyelvre: svédre, dánra, 
németre és angolra is lefordították. Nagy elismerésben részesítette THURit 
hazája is, amennyiben a svéd országgyűlés írói életjáradékot szavazott 
meg neki, a svéd király 80. születésnapja alkalmából aranyéremmel 
tüntette ki. THÜRI barátait örömmel töltötte el, hogy a Muittalusról 
egyebek közt egy magyar író, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ is dicsérő szavakkal 
emlékezett meg. 

Napjainkban úgy látszik, hogy az az elbeszélő kedv és tehetség, 
mely THURiban az említett műveken kívül még kéziratban maradt karco
latokat is érlelt, a lapp nép több fiában ébredezik, úgyhogy azt mond
hatjuk: lappnyelvű irodalom van kialakulóban. COLLINDER BJÖRN „Lap-
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párna" című füzetében s egyebütt több lapp elbeszélőről és lírikusról tesz 
említést, műveik közül azonban csak néhány jutott el hozzám, egyebek 
közt PIRAK ANTA „Jahttée Saamee Viessoom" (=z A vándorló lapp élete) 
című kötete.1) 

PIRAK nomád lapp, aki a svédországi jokkmokki kerület Tuorpon 
nevű lapp telepéről származik. Fiatal korában két évig tanulmányokat 
folytatott egy szemináriumban s azután fölcsapott vándortanítónak nép-
társai körében Tuorponban. De lapp vére s gyermekkorából származó 
ragaszkodása a rénszarvasok iránt nem sokáig engedte nyugodni: búcsút 
mondott az iskolának, s ügyes gazdálkodással jelentékeny számú rén-
szarvasnyájra tévén szert, visszatért a nomád élet örömeihez. Azóta föl
dijei közt elöljárói szerepet tölt be, s oly tekintélyre tett szert, hogy a rén
szarvastenyésztés problémáiról a svéd—norvég nemzetközi bizottság is 
ki szokta kérni véleményét. Említett könyve saját élete történetét tartal
mazza gyermekkorától napjainkig s hű képet ad amellett a jokkmokki 
nomád lappok életéről meg a rénszarvastenyésztés módjáról és nehéz
ségeiről. Külön fejezetben foglalkozik például a rénszarvasnyájak lét
számának csökkenésével. Az adóteherben, a rénszarvasárak esésében, 
a rénszarvasok okozta károk miatt sokszor igazságtalanul kivetett kártérí
tés nagyságában jelöli meg azokat az okokat, amelyek miatt a lappok 
kénytelenek egyre több és fiatalabb rénszarvast leölni, illetőleg eladni. 
Mivel pedig a nyájakat a farkasok s az állatbetegségek is gyakran meg
tizedelik, maga a szerző is arról panaszkodik, hogy rénszarvasai száma 
a korábbi létszám egyharmadára csökkent, s ennélfogva már nem tar
tozik a tehetős lappok sorába. — PIRAK az első Svédországban született 
lapp, aki tollforgatásra adta a fejét. A jokkmokki nyelvjárás, amelyen 
ír, a lulei-lapp nyelvjáráshoz tartozik, nyelve lényegesen különbözik 
tehát THüRiétól, aki a norvég-lapp nyelvet beszélte. Könyve helyesírása 
nagyjában megegyezik WIKLÜND lulei-lapp nyelvkönyvének hangjelölésé
vel. A lapp szöveg egy fejezete COLLINDER BJÖRN pontos fonetikus átírásában 
is megvan PIRAK könyvében, így alkalmunk van arra is, hogy a szerző 
nyelvjárását behatóbb hangtani vizsgálat tárgyává tegyük. Az egész könyv 
megértését külön lapp-svéd-német szótár segíti elő, mely a lapp szöveg 
feljegyzőjének, GRUNDSTRÖM H.-nak a műve.2) Ez a 172 lapos szótár nyel-

*) Megjelent 1937-ben Uppsalában a Skrifter utgivna av K. Humanis-
tiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala nevű sorozat 31 : 2. számaként. Fel
jegyezte és bevezetéssel ellátta GRUNDSTRÖM H. Az elbeszélés először svédül 
jelent meg „En nomád och hans liv" címen 1933-ban; lapp eredetije nyelvi 
érdekességei miatt került kiadásra. 

?) Lapsk-svensk-tysk ordbok till ANTA PIRAK Jáhttee saamee viessoom, 
Utarbetad av H. GRUNDSTRÖM, översatt till tyska av W. SCHLACHTBR. Skrifter 
utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 31 :3 . Uppsala, 
1939. 
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veszeti szempontból is esemény számba megy, tekintettel arra, hogy 
a svéd-lapp nyelv köréből még nem rendelkezünk olyan teljességre 
törekvő szótárral, amilyennel például a norvég-lapphoz NIELSEN már 
megajándékozott bennünket. Abból a nyelvjárásból, amelyen GRUNDSTRÖM 
szótára alapszik, gazdag anyagot szolgáltatott ugyan WIKLUND Lule-
lappisches Wörterbuchjában (=: SUS. Tóim. I.), valamint „Lárobok 
i lapska spráket" című tankönyvében, a „teljes szótár" névre azonban 
e művek még a szó tágabb értelmében sem tartanak számot. Ily körül
mények között magától értetődik tehát,, hogy GRUNDSTRÖM szótára figye
lemreméltó adalékokkal járul hozzá a lulei-lapp nyelvjárás szókincsének 
ismeretéhez. Kísérletképpen csak az a-kezdetű szavakat vizsgálgattam, s 
futólagos szemlélődés alapján 8 olyan szót találtam, amely WIKLUND 
említett műveiben nincsen meg (nem számítva természetesen a közön
séges származékokat és az új svéd jövevényszavakat). Ennél jóval 
nagyobb számban tartalmaz azonban GRUNDSTRÖM műve oly származé
kokat, összetételeket és kifejezéseket, amelyeket WIKLUND nem jegyzett 
fel. Célja természetesen elsősorban nem tudományos, hanem gyakorlati, 
s ezért helyesírása megegyezik a szöveg helyesírásával. A fonetikai hűség 
e foka mellett anyaga hangtani szempontból kevésbbé értékesíthető, 
alaktani kutatásoknál azonban bízvást felhasználható. 

PiRAKon kívül még egy svédországi lappról emlékezhetem meg, aki 
népe életkörülményeit a művészet eszközeivel mutatja be. Neve SKUM 
NILB NILSBON, aki THURI születési helyének vidékéről, a norvégiai Kauto-
keino kerületéből származik, de a svédországi Gállivare környékén hono
sodott meg.1) SKUM 100 (részben színes) rajzban a rénszarvastenyésztés 
jellemző mozzanatait szemlélteti évi körfolyamatukban. Műve „Same sita 
— Lappbyn" ( = Lapp Falu) címen jelent meg Stockholmban 1938-ban. 
Minden rajzhoz magyarázó szöveg is tartozik, mely a szerző norvég-lapp 
anyanyelvén kívül svéd fordításban is olvasható. 

A lapp dalművészet fejlődéséről ugyan nem beszélhetünk, de a fen
tiekkel kapcsolatban mégis érdeklődésre tarthat számot, hogy Svédország
ban a lapp zene is beható tanulmányok tárgya. Kutatása körül a legtöbb 
érdemet TIRÉN KÁROLY svéd zenefolklorista szerezte, aki mintegy 1000 lapp 
dallamot gyűjtött össze szöveggel együtt. TIRÉN gyűjteménye Karesuandó-
tól Hárjedalenig a svédországi lappok egész lakterületéről tartalmaz 
szemelvényeket. A dalok lapp szövegéhez német fordítás is csatlakozik. 
E gyűjtemény megismerése bizonyára sok tanulsággal járna a finnugor 
népek zenéjének kutatóira. 

II. A művelődés terén skandináviai honfitársaik nyomába szegődtek 
a finnországi lappok is. Finnországban főleg a lappnyelvű oktatás - utjai-

1) Azonos azzal a lappal, akinek a sátrában tett sikertelen látogatásom
ról a Magyar Nyelv XXXII. évfolyamának 300. lapján teszek említést. 
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nak egyengetését tűzték ki feladatukul a lapp nép barátai, akik 1932-ben 
közös törekvéseik képviseletére társaságot alapítottak Lapin Sivistysseura 
(Lapp Művelődési Társaság) néven. E társaság legsürgősebb teendőjének 
tartotta egy lappnyelvű ábécé megszerkesztését és kiadását. A buzgólko
dást siker koronázta: 1934-ben megjelent Helsinkiben a Werner—Söder-
ström kiadóvállalat gondozásában az első, kis-híján 200 oldalra terjedő 
lapp ábécé Samikiel Abis — Lapinkielinen Aapinen címen. Szerzője 

ITKONEN TUOMO, aki — könyve előszavából következtetve — inari tanító 
lehet. ITKONEN könyvének szerény címe mögül nagyobb vállalkozásnak, 
valójában egy lapp elemi iskolai olvasókönyvnek a körvonalai bontakoz
nak ki, mert igazi ábécének csak a kötet első negyede mondható, nagyobb 
része pedig oly olvasmányokat tartalmaz, amelyek már fejlettebb tanuló
nak valók. Az olvasmányok javarészt a lapp gyerek közvetlen környezetét 
s a lapp föld természetvilágát mutatják be. Bőven szerepelnek a könyv -
hen lapp szerzők alkotásai; közülük THÜRI, JALVI PEDAR, SÁBA ISAK és 
GUTTORM ÁSLAK neve volt ismerős előttem már korábbról is. ITKONEN 
ábécéjét annál nagyobb elismerés illeti meg, mert az inari-lapp nyelvnek 
számbavehető irodalmi hagyományai nem voltak, s így az írásmód prob
lémáinak a megoldása rendkívüli nehézségekbe ütközött. Ezek leküzdése 
főleg RAVILA PAL egyetemi tanár, ITKONEN ERKKI lappológus és az Jnari-lapp 
NÜORGAM JÁNOS érdeme, akik a finnországi hegyi-lapp nyelv irodalma 
számára új helyesírást dolgoztak ki s ITKONEN könyvét is e szerint írták 
át. — Megemlíthetem még, hogy a Sami Cuvgitusseárvi {— Lapp Művelő
dési Társaság) megkezdett munkásságát az első siker után is tevékenyen 
folytatja. Miután a nélkülözhetetlen tankönyv már rendelkezésükre áll, 
úgy látom, a lappnyelvű iskolai oktatás megvalósítása, valamint lapp
tárgyú kiadványok közzététele tartozik legközelebbi terveik közé. 
Az utóbbiak a társaság külön kiadványsorozatában jelennek meg, mely
nek ez ideig tudomásom szerint 6 száma jelent meg. A 6. számú kiadvány, 
mely 1940-ben látott napvilágot, az ábécé körül is érdemeket szerzett 
lapp néptanítónak, GUTTORM AsLAKnak a verseit és elbeszéléseit foglalja 
magában.1) A 7. számú kiadvány lapp zsoltárkönyv (megjelent 1941-
ben), a 8. számú pedig, amely MIKKOLA J. egyetemi tanár műve, 1601 és 
1775 között kibocsátott lapp vonatkozású cári oklevelek finn fordítását 
és magyarázatát tartalmazza. A Lapp Művelődési Társaság e sikeres 
kezdet után még sokat tehet az inari lapp nyelv megőrzése és a lapp 
művelődés megismertetése érdekében. 

LAKÓ GYÖRGY. 

*) Bizonyára azonos azzal a lappal, akiről MAKK GYDLA tartui egyetemi 
tanár is megemlékezett lappföldi útjáról írt beszámolójában, 1. FUF. XVIII, 
Anz. 123. MARK már ekkor, 1926-ban, kiváló elbeszélőnek mondja GUTTORM ot 
s szövegei nagyobb részét az ő ajkáról jegyezte le. 
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IV. 

BEKÉ ÖDÖN, Tscheremissische Márchen, Sagen und Erzáhlun-
gen. — SUS. Toimituksia LXXVI. — Helsinki, 1938. — VIII + 649 1. 

Az 1914—18. évi világháború forgataga ezrével sodorta hozzánk 
á cári hadsereg különféle nemzetiségű katonáit, köztük finnugor roko
nokat is. Kutatóink siettek fölhasználni a páratlanul kedvező alkalmat 
s a M. Tud. Akadémia közbenjárására kapott engedély alapján sikerült 
is beható nyelvészeti meg néptudományi tanulmányokat folytatniuk. A 
zsákmány bősége tekintetében nyilván BEKÉ ÖDŐNt illeti meg az első
ség. Tanulmányi beszámolóiból láthatólag hatalmas méretű cseremisz 
szótári anyagot és ugyancsak meglepően gazdag népköltési szöveget 
jegyzett le cseremisz hadifoglyaink ajkáról. -

E hadifogoly-tanulmányok anyagából került ki BEKÉ cseremisz szö-
vegkiadványainak negyedik1) köteteként a jelen gyűjtemény is, amely 
teljes egészében egyetlen közlőtől, az Urzsum-kerületi Petrusin (csere
miszül: pet(san po^sirga) faluból hozzánk vetődött LEBEDJEV DÁNIELÍŐI 
származik. A termékenységnek ez a ritkaságszámba menő esete magá
ban is érdekessé, különlegesen tanulságossá teszi a vaskos kötetet. Nyelv
tudományi szempontból az jelzi igazi jelentőségét, hogy egy eddigelé 
ismeretlen — az urzsumi és a malmyzsi közt átmenetet alkotó — cse
remisz nyelvjárást tár elénk. 

A helsinki Finnugor Társaság nagy szolgálatot tett a becses tar
talmú, megbízható lejegyzési! és jó német fordítással ellátott szöveg
gyűjtemény közzétételével, örömünket csak az homályosíthatja el, hogy 
egy magyar kutatónak magyar támogatással alkotott szerzeménye ismét 
idegen zászló alatt futott ki a nemzetközi nyilvánosság tengerére. 

, Zs. M. 

V. 

DONNER, KAI, Verzeichnis der etymologisch behandel ten finni-
schen Wörter . — Annales Academiae Scientiarum Fennicae B XXXVI. 
— Helsinki, 1937. - VI + 468 1. 

Finnugor szófejtő munkánkban régóta éreztük a címbeli műhöz 
hasonló kalauz hiányát: emlékezetünkre vagy éppen a véletlen szeren
csére voltunk utalva, ha a szakirodalomnak egy-egy finn, illetőleg finn-
ségi szóra vonatkozó megállapításait, föltevéseit kerestük. Tagadhatat-

!) 1. RÓBERT LACH, Gesánge russischer Kriegsgefangener. I. Bánd 3. 
Abteilung: Tscheremissische Gesánge. — Wien und Leipzig, 1929. — 186 1.; 

2. Tscheremissische Texte zur Religiori und Volkskunde. — Oslo Etnogra-
fiske Museum Bulletin 4. — Oslo, 1931. — 4° 100 1.; 3. Texte zur Religion 
der Osttscheremissen. — Anthröpos XXIX, 39—69, 371—398, 703—737. 1. 
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lan ugyan, hogy kisebb-nagyobb mértékben másutt is — szinte min
denütt — jogosak az efféle panaszok, de finn vonatkozásban különösen 
kirívó a hiány: akinek nem káptalan a feje, képtelen volt nyilvántartani 
a finn folyóiratok, gyűjteményes munkák, monográfiák rengetegébe 
temetett adatokat. 

A hiány pótlására szolgáló munka létrejöttét a fiatalon elhunyt 
sokérdemű DONNBR KAI üdvös kezdeményezésének köszönhetjük. Az elő
szóból kitetszőleg 1932-ben kezdte az anyag gyűjtését, egyéb teendői 
miatt azonban hamarosan segéderőkre kellett a cédulázást bíznia. Amikor 
mély fájdalmunkra 1935-ben kidőlt az élők sorából, többek közt ezt 
a művét is féligkész állapotban hagyta hátra. A gyűjtés kiegészítését, 
a gazdag anyag elrendezését és a nyomdai munkálatok ellenőrzését 
MIKKOLA irányítása alatt KAUKORANTA végezte. 

Minden szókönyvészeti mutató hasznos, tökéletesnek azonban egy 
sem tökéletes. DoNNBRék munkája szinte szemléltető példa erre a régi 
tapasztalati tényre. Legnagyobb érdeme persze az, hogy a maga terü
letén úttörő és hézagpótló segédkönyv, amely a várva-várt finn etimoló
giai szótár megjelenéséig tetemesen megkönnyíti a finn szófejtő iroda
lomban való eligazodást. Becsületére válik a gazdagság is: huszonkét 
sűrűn nyomtatott lapra terjed a földolgozott művek jegyzéke. Sajnos, 
ennek ellenére is megokolt az az aggodalom, hogy egyik-másik forrás
munka földolgozása hiányos. MIKKOLA előszava is figyelmeztet bennün
ket, hogy „Einige Serienwerke sind aus diesem oder jenem Grundé nur 
oberfláchlich exzerpiert". Pl. az AkÉrt.-ről megmondja, hogy „nur zum 
Teil aufgenommen", az Ethn.-hoz pedig megjegyzi: „Nicht vollstándig 
durchgesehen". 

A munka másik szervi gyengéje a könyvészeti adatok válogatás, 
mérlegelés nélküli fölhasználása, az itt-ott tagadhatatlanul a komoly 
szakszerűség rovására menő gépiesség. Nem csoda, hogy az efféle kényes 
munkára bizonyára teljesen készülétien gyüjtőmunkások éppúgy bántak 
a történeti becsű új megállapításokkal, mint a minden eredetiség nélkül 
szűkölködő merő ismétlésekkel. Ennek az lett azután az eredménye, hogy 
számos finn szó könyvészete fölöslegesen földuzzadt, úgyhogy időbe 
lelik, míg az ember a polyva közül kirostálja a szemet. A gépies eljárás 
kellemetlen következményei legszembeszökőbben tán az azonosalakú 
szavaknak, a homonymáknak rendezetlen összevisszaságban egy kalap 
alá gyömöszölésében jelentkeznek. Ha pl. arra vagyok kíváncsi, mit is 
mondtak eddig a ,veszély' jelentésű skandináv eredetű vaara szóról, 
kénytelen vagyok átnézni a ,hegy' jelentésű ősi vaara gazdag irodalmát 
is, s ha a 'Schwefel' jelentésű riklti sorsa érdekel, át kell vergődnöm 
az 'entzwei' jelentésű rikki magyarázatain is. Szerencse, hogy a finnben 
aránylag csekély a homonym szók száma. 
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A könyv kezelhetőségének éppenséggel nem válik előnyére a forrás
munkák címeinek szertelenül túlzó alkalmi rövidítése. Sok helyet taka
rít ugyan meg, de sok időt rabol el pl. a Do, Do1, Do2, Do*', Do*, Do5, 
Do6, Do7 vagy az Oj, Oj1, Oj2, Oj3, Of, Of,Of, Oj7, Of stb. forrás
utalás, mert minden alkalommal utána kell az embernek néznie, hogy 
DONNER OTTÓ, ill. OJANSUU melyik munkájának vagy cikkének a jelzete 
a Doa, ill. az Of. 

Köszönettel fogadjuk az igen hasznos kezdeményezést, de sajnáljuk, 
hogy az anyaggyűjtés félbemaradtsága és a rendezés gépiessége miatt 
csak részben elégíti ki reményeinket, igényeinket. 

ZB. M. 

VI. 

KIPARSKY, V., Die Kurenfrage. — Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae, B XLII. — Helsinki, 1939. — 474 1. 

A középkori történeti és földrajzi forrásokban gyakran emlegetett 
kúrok népi hovatartozásáról régóta folyik a vita: a szerteágazó vélemé
nyek egyik csoportja szerint a finnséghez tartoztak, valószínűleg lívek 
voltak (WIEDEMANN, YRJÖ KOSKINEN, JAAKKOLA stb.), mások balti voltukat 
vitatták (KARAMZIN, GERÜLLIS, POGODIN, ENDZELIN, BUGA stb.). A hajdani 
lakosság nevét máiglan őrző' Kurland múltjának feszegetése kapcsán az 
utóbbi időben politikai szempontból is kiéleződött a kérdés. 

Évekig tartó kutatások után KIPARSKY vállalkozott a kényes kérdés 
monografikus földolgozására és a vita eldöntésére. Gondosan összegyűj
tötte és a szükséges finnségtudományi meg baltológiai ismeretek birto
kában lelkiismeretesen sorra vallatóra fogta a kihalt kúr nyelvnek főleg 
hely- és személynevekben fönnmaradt emlékeit, valamint a kúrok népi 
műveltségéről, sőt embertani jellegzetességeiről szóló régi föl jegyzé
seket is. 

A megállapítások közül a következő fontosakat kell kiemelnünk: 
1. a kúr (ó-orosz Rzpcb, lat. Cori, Curones, ófn. Küren, ó-francia 

Corres stb.) népnév nyilvánvalóan balti eredetű, vö. litv. kursiai, kursai, 
lett kursi. Ezt az eredeti balti hangállapotot tükrözteti vissza a név orosz 
alakja; a finnségi nyelvekben a balti szó *ftur/i-on keresztül hangszabály -
szerűen kur-xk változott s ez a finnesített alak lett minden nyugat
európai változat forrása. 

2. A kúrok hovatartozásáról fönnmaradt egykorú néprajzi följegy
zések zavarosak, ellentmondók, megbízhatatlanok; kétségtelennek csak 
annyi látszik, hogy az ú. n. kúr valamilyen balti nyelv volt. 

3. A Curonia területéről a XVII. századig följegyzett elég nagy
számú földrajzi és személyi tulajdonnevek zöme a lettből magyarázható 
meg, másik része nem lett ugyan, de valamilyen balti jellegű, harmadik 
része finnségi, rendesen lív eredetű, a negyedik rész forrása pedig nem 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 447 

állapítható meg; a személynevek közt akadnak német és bibliai erede
tűek is. — Mindebből azt a végső következtetést lehet levonni, hogy az 
eredetileg balti, közelebbről lett törzset jelölő kúr név hova-tova föld
rajzi elnevezéssé tágult, amelyet nemzeti különbségre való tekintet nél
kül Kúrföld minden lakójára, így a lívekre is alkalmaztak. 

A történeti följegyzések, forrásadatok és a névanyag tanúsága sze
rint a terület balti őslakossága közé úgy a IX. századtól kezdve — való
színűleg a tenger felől — lívek szivárogtak be. Számuk a XIV—XV. szá
zadban lehetett a legnagyobb, amikor nemcsak a porosz határig terjedő 
partvidéken szóródtak szét, hanem a szárazföld belső részeibe is töme
gesen betelepedtek. E lív jövevények többsége azonban a XVI. század
ban ellettesedett, a források pedig ez után szabatos különbséget kezdtek 
tenni a megerősödő lettek és az egyre szűkebb területre szoruló lív 
kisebbség között. 

Megítélésünk szerint KIPARSKY nagy gonddal készült szép munkája 
végleg eldöntötte a kúr kérdést s ezzel számottevően közelebb juttatott 
bennünket a Baltikum múltjának, valamint a finnségi népek déli irányú 
települése történetének megismeréséhez. 

ZSIRAI MIKLÓS. 

VII. 

HAKULINEN, LAURI, Suomen kielen rákenne ja kehitys. Ensim-
mainen osa: Áanné- ja muoto-oppia (Helsinki, 1941. — 282 1.) 

Ismeretes, hogy a kitűnően megszervezett finn nyelvészgárda év
tizedek óta lankadatlan szorgalommal, igazi finn szívóssággal dolgozik 
anyanyelve kincseinek föltárásán, összegyűjtésén, értelmezésén, rendezé
sén. Mindig örömmel üdvözöltük a munka előrehaladásáról beszámoló 
jelentéseket, elismeréssel tanulmányoztuk a kisebb-nagyobb részlet
kérdések tüzetes földolgozásából származó szebbnél-szebb monográfi
ákat, ám a finn szaktársaknak célszerűen túlzó óvatosságára és hosszú 
távlatokra berendezkedett munkamenetére gondolva vajmi csekély 
reményt táplálhattunk arra, hogy a teljes gyűjtés és a legaprólékosabb 
földolgozás befejezte előtt hozzájuthatunk a nekünk nagyon hiányzó 
összefoglaláshoz. Már csak azért is rendkívül hálásak lehetünk HAKULINEN-
nak, a nálunk is jól ismert és nagyrabeosült jeles tudósnak, hogy gyűjtő 
meg kutató munkája kellős közepén időt szakított az eddig elért leg
fontosabb eredmények összefoglaló ismertetésére. Eleve is sejtettük, a 
munka átolvasása után pedig jogos meggyőződésként valljuk, hogy 
Összefoglalása a művelt finn avatatlanok és a távolabbi területeken 
dolgozó szakemberek igényeinek kielégítésén fölül a részletekbe mélyedt 
finn szaktársak további munkájára is üdvös hatással lehet. 

HAKULINEN kézikönyvének 1941-ben megjelent első kötete a finn 
nyelv hang- és alaktanát ismerteti, a készülő második kötet pedig — 
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az előszó közlése szerint — a mondattant és a finn szókészletet mutatja 
majd be. Az anyagnak ilyetén fölosztásából is kitetszik, hogy a szerző 
nyelvszemlélete a régi iskola hagyományaiban gyökerezik. Sine ira et 
studio tudomásul vesszük ezt a tényt, mert egy rövidke ismertetés kere
tei amúgy sem engednék meg sarkalatos elvi kérdések érdemleges meg
tárgyalását. 

A bevezetés sietős röviden a finn nyelv történeti előzményeire, a 
rokonsági környezetre, a finnségi, a finn-volgai, a finn-permi, a finn
ugor és az uráli közösségre utal. Szerény nézetünk szerint igen elkelt 
volna itt némi tájékoztalást nyújtani a finn nyelv történeti megismeré
sének másik két forrásáról, t. i. a nyelvjárásokról és a nyelvemlékek
ről is. 

A könyv első tüzetesebb része (13—28. 1.) a finn nyelv főbb hang
szerkezeti sajátosságait vázolja. Ismerteti a hangok használati statiszti
káját, szól a palato-veláris hangrendről, illeszkedésről, a szóeleji mással
hangzótorlódások kerüléséről, a szótagzáró mássalhangzócsoportokról, 
a szóvégekről, a fonémák korrelációiról, az egytagú szavak hangalkatá
ról és a finn nyelv általános fonetikai-esztétikai jellegéről. Ez a fejezetke 
széleskörű szakirodalmi olvasottságon alapszik és sok olyan finom meg
figyelés, ösztönző ötlet található benne, amely megérdemelné a további 
vizsgálatot, illetőleg a tüzetesebb kifejtést. 

A második rész finn hangtörténeti áttekintés (29—60. 1.). Fon-
tosabb fejezetei: a véghangzó lekopásának ritkasága, hosszú magánhang
zók az első szótagon túl, veláris hangrendű szavak e és í hangja, az első 
szótag magánhangzóinak történeti változásai, a második és következő 
szótagok magánhangzóinak története, a szókezdő, szóbelseji és szóvégi 
mássalhangzók változásai, mássalhangzó-fokváltakozás. — Rendkívül 
tömör, rendszeres összefoglalás ez a rész, de világosan mutatja a nép
szerűsítő célzatú kézikönyvek íróinak régóta ismert kényes helyzetét: 
ha csak az avatatlanok szerényebb igényeit óhajtják kielégíteni, a föl-
ajzott várakozásukban csalódott szakemberek tesznek nekik szemre
hányást, ha meg a szakemberek komolyabb szükségleteihez próbálnak 
alkalmazkodni, a részletekre és a módszeres bizonyításra különösebben 
nem kíváncsi laikusok fordítanak a könyvnek hátat. HAKULINEN az arany 
középúton iparkodott járni, bár inkább a szakszerűség komoly szem
pontjait, mint az élvezetes előadás, a könnyed olvashatóság csábításait 
részesítette előnyben. A saját önző szempontunkból örömmel látjuk ezt 
a választást, sőt gyakran sajnáljuk is, hogy nem mert még mélyebbre 
nyúlni, a nehéz kérdések taglalásába még jobban belemelegedni. 

A világért sem akarnék kákán csomót keresni, egy megjegyzés 
azonban papírra kívánkozik. A f i n n nyelvtörténeti kutatás nehézségei
ről szóltában azt írja a szerző, hogy a magyarnak a XIII., a finnek pedig 
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a XIV. századból valók a legrégibb írott emlékei (29. 1.). Hogy értsük 
ezt? Mit tekint a szerző írott nyelvemléknek, kirjallinen muistomerkki-
nek? A s z ó r v á n y t is vájjon, vagy csak a s z ö v e g e t ? Tudvalevő
leg a magyar szórvány emlékek a IX—X. századra nyúlnak vissza, s 
legrégibb szövegemlékünk, a Halotti Beszéd 1200 körűiről, pontosabban 
az 1192—1203 közti időből való, a finnek első gyér szórványai pedig 
eddigi tudomásom szerint 1172-vel, illetőleg 1229-cel, 1232-vel kezdőd
nek, s első finn szövegemlékül AGRICOLA 1537—42 közt megjelent 
A&c/cirm-jának fönnmaradt töredékét — egyesek az 1537—-44 közt írt 
uppsalai evangélium-töredéket, illetőleg a Missale Aboense helsinki egye
temi könyvtári példányában található s állítólag az 1530-as évekből 
származó finn nyelvű miserészietet — szokták emlegetni. Vagy hiba van 
tehát a kréta körül, vagy olyan XIV. századi finn szövegemlékre gon
dol a szerző, amelyről nekünk eddig nem volt tudomásunk. 

A következő rész a szófaj-kategóriák kialakulásával és egymáshoz 
való viszonyával foglalkozik (61—72). Igen elmemozdító, de könyörtele
nül rövidke fejezet, amely sajnálatunkra éppen csak futtában érinti a 
finn nomen-verbumoknak, a főnév- és melléknév-kategória közti határ 
ingadozásának, a névmások korának és a partikülák viszontagságainak 
rendkívül érdekes kérdéseit. 

A könyv hátralévő 200 lapnyi zöme a szóragozásnak és a szó
képzésnek van szentelve. Kétségtelenül ez a rész a legrendszeresebb, á 
leggazdagabb és szakirodalmi szempontból is a legbecsesebb. Fontosabb 
fejezetei: a formánsok keletkezése (agglutináció, adaptáció), többesjelek, 
névszóragozás, névszóképzés (birtokos személyragozás, fokozás, deno-
minális és deverbális képzők), partikula-formánsok, igeragozás (passzí
vum, igemódok, igeidők, személyragok, a lét-ige, a tagadó igeragozás, 
igenevek), igeképzés, általános megjegyzések a szóképzésről. 

Egyesek tán fönnakadnak az anyag csoportosításán, a synkronia 
és a diakrónia szempontjainak összekeverését is helyteleníthetik, de 
minden nyelvbölcseleti állásfoglalástól függetlenül bízvást megállapít
hatjuk, hogy HAKULINEN munkája hézagpótló. Meg vagyok győződve, 
hogy a művelt finn nagyközönség, amely számtalanszor bizonyságot tett 
anyanyelvéhez való tudatos ragaszkodásról s a nyelvészet eredményei 
iránti komoly érdeklődésről, a tárgyat megillető szeretettel fogadja és 
hatékony haszonnal tanulmányozza. — De igen nagy hálára kötelezett 
le minket távolabb álló szakembereket is. Az utóbbi időben rendkívül 
nehéz, szinte lehetetlen volt megnyugtatóan eligazodnunk az egyre gaz
dagabban kibontakozó finn nyelvészeti irodalom szétszórtan heverő, 
számunkra többször hozzáférhetetlen helyen megjelent eredményei közt, 
ezentúl pedig avatotlan fölvilágosít, gondosan megválogatott könyvészeti 
utalásaival útbaigazít majd bennünket HAKULINEN. — Nyomatékosan rá 
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kell végül mutatnunk arra is, hogy a szerző nem elégedett meg mások 
eddigi eredményeinek összegyűjtésével, kritikai fölülvizsgálatával és rend
szerbe foglalásával, hanem lépten-nyomon önálló kutatásokat végezve új 
szempontokkal és friss eredményekkel is gazdagította ismereteinket. Az
zal a hő óhajjal fejezzük be nem bírálatnak, hanem egyszerű ismertetés
nek, örvendő hírmondásnak szánt sorainkat, bárcsak mielőbb kézhez 
kaphatnók a becses munka várva-várt folytatását 

ZSIRAI MIKLÓS. 

VIII. 

PAASONEN-RAVILA, Mordwinische Volksdicb-tung. Gesammelt von 
H. FAASONEN, herausgegeben und übersetzt von PAAVO BAVILA (I. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXVII. — Helsinki, 1938. — XXVI + 509 1. — II. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXXI. — Helsinki, 1939. — V I + 574 1. — III. Bánd: 
SUS. Tóim. LXXXIV. — Helsinki, 1941. — I X + 343 1.). 

A finnek páratlan áldozatkészségéből Kannisto kezdeményezésére 
megindult nagyszabású anyagkiadvány-sorozatban megkezdődött PAASONEN 
HENRIK elárvult gyűjteményének várva-várt közzététele is. SIRO gondo
zásában 1939-ben napvilágot látott a becses cseremisz szöveghagyaték, 
(SUS. Tóim. LXXVIII.), értesülésünk szerint megjelenőben van a csuvas 
gyűjtemény s készül a miser-tatár szövegeket tartalmazó kötet is. Egytől-
egyig hézagpótló jelentőségűek ezek a művek is, bár afféle tanulmányúti 
kitérők eredményei csupán. Ismeretes, hogy PAASONEN gyűjtő meg kutató 
munkásságának a mordvin volt a központi tárgya, állandóan belterjesen 
művelt igazi színtere: a mordvinok között töltötte 1888—90, 1898—99. 
és 1901. évi tanulmányútjai legnagyobb részét, olyan alapos tájékozott
ságot szerezve az óriási területen szétszórtan élő rokonnép nyelvi, 
művelődési és történeti viszonyaiban, aminőt sem előtte, sem utána nem 
szerzett senki. Az ő munkái szolgáltatták az újabbkori összehasonlító 
nyelv- és néptudomány mordvin anyagát, az ő szava döntött minden 
mordvin kérdésben, pedig hatalmas méretű mordvin gyűjteményének 
jóformán csak egy kis töredékét volt érkezése közzétenni (Proben der 
mordwinischen volkslitteratur. I. heft: SUS. Aik. IX; II. heft: uo. XII/1; 
Mordwinische chrestomathie mit glossar und grammatikalischen abriss: 
Hülfsmittel IV.). 

A Finnugor Társaság EAVILÁÍ bízta meg az idő előtt kidőlt nagy 
tudós mordvin hagyatékának földolgozásával. A választás a legalkal
masabb szakemberre esett: RAVILA 1929-ben maga is járt a mordvinok 
között, kiváló ismerője a mordvin nyelvnek és életnek, kitűnő képzett
ségű, vérbeli filológus, tehát eleve megvolt minden biztosítékunk arra, 
hogy önfeláldozó fáradozásai eredményeképpen PAASONEN kéziratos anyaga 
méltó formában kerül a szakirodalom munkaasztalára. 
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A sorozat I. kötetének előszavában PAASONEN mordvinföldi gyűjtő 
útjainak ismertetése után EAVILA lelkiismeretes aprólékossággal beszámol 
a gondjaira bízott kéziratok állapotáról, a földolgozásban követett elvekről 
és a szövegek németre fordításának nehézségeiről (SUS. Tóim. LXXVII, 
VII—XXIV. 1.). Igazában csak e beszámoló elolvasása után tudjuk helyesen 
megítélni és kellőleg méltányolni azt a körülbelül immár tizedik éve 
tartó óriási munkát, amelyre tudományunk érdekében RAVILA és derék 
munkatársai, AIKIO, HEIKKILA, valamint KUNZE, a turkui egyetem német 
lektora vállalkoztak. Mivel PAASONEN szövegei eredeti nyers helyszíni 
följegyzésükben, fordítás nélkül, mindössze gyér jegyzetkékkel ellátva 
maradtak hátra, Raviláéknak nyilván a számtalan, egymástól jelenté
kenyen különböző területről való jobbára régies alakban hagyományozott 
népköltési szöveg teljes megértése és németre fordítása okozott legtöbb 
gondot. Bátran elmondhatjuk, mindent megtettek, ami mordvin nyelv
mester segítsége nélküli mai nehéz helyzetükben megtehető volt. 

RAVILA tervrajza szerint a kiadványsorozat első három kötete 
PAASONEN erzá, 4. kötete PAASONEN moksa szövegeit foglalja magába, az 
5. és a 6. kötet PAASONEN bennszülött mordvin gyűjtőinek sokszor igen 
becses gyűjtését tartalmazza s a sorozatot PAASONEN mordvin-német 
szótára zárja majd be. A tervezet és az eddig kiadott kötetek ismere
tében teljesen jogosnak tartjuk RAVILA kijelentését: „Die Sammelarbeit, 
die wir mit unserem Bande beginnen der Öffentlichkeit vorzulegen, 
gehört zu den grössten, die je ein finnischer Forscher geleistet, hat, 
und die dennoch nicht durch den Forscher selbst zur Drucklegung 
gebracht werden konnte" (SUS. Tóim. LXXVII, VIII. 1.). 

A mordvin gyűjteménynek eddig kiadott I. kötete 132 balladaszerű 
erzá éneket, II. kötete 79 vegyes tartalmú erzá verset, más és más 
vidékről való nagyszámú lakodalmi rigmust, lánykérő és menyasszony
búcsúztató verset, halálesettel kapcsolatos mondókákat, énekeket, végül 
28 darab GENETZ gyűjtötte, de PAASONEN hagyatékához csatolt dalt tar
talmaz, III. kötete pedig az ugyancsak erzá nyelvjárásterületről való 
áldozati imádságokat, varázsigéket és meséket adja közzé. 

Nyelvészet és néptudomány egyaránt hálával gondol a nagy gyűj
tőre és a kincses hagyaték önfeláldozó sáfárára. Ki tudja, mit is hagyott 
meg az orosz földön újabban végbemenő átalakulás a nekünk oly tanul
ságos ősi mordvin világból, amelynek emlékét mindennél hűségesebben 
őrzi majd PAASONEN—RAVILA monumentális gyűjteménye. 

ZSIRAI MIKLÓS. 

29* 


