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A fájdalmas emlékezés megilletődött szavával indítjuk út
jára jelen füzetünket: örökre itt ihagyott bennünket folyóiratunk 
1896—1930-ig megjelent évfolyamainak nagyérdemű szerkesz
tője, a magyar nyelvtudósok családjának tisztelettel övezett feje, 
nemzeti művelődésünk eszményeinek egyik leghűségesebb szol
gája. Szinnyei József elhunyta az egész magyarság gyásza, legfáj-
dahnasabban mégis mi érezzük a veszteséget, hisz mi élvezhettük 
legközvetlenebbül és legtovább útmutató tanításának sok-soik jó
téteményét, mi látjuk legvilágosabban élete alkotásainak mély 
értelmét, történeti jelentőségét. 

A fájdalom elfogultsága, a kegyelet túlzása nélkül tárgyi
lagosan megállapíthatjuk, hogy a hazai nyelvtudománynak szinte 
félszázadnyi viruló szakaszát Szinnyei József napja ragyogta be. 
Bajos volna eldönteni, megboldogult mesterünk a szorosabb érte
lemben vett magyar vagy a finnugor nyelvészet terén magaslik-e 
jobbarf-ki, úttörő részletkutatásaival vagy pompás összefoglalásai
val szerzett-e nagyobb érdemeket. Tudományos pályájának tüze
tes ismertetése helyett hadd utaljunk ezúttal egészen röviden sok
oldalú munkássága legjellegzetesebb területeire, eredményeire, 
értékeire. 

Mint Budehiz legkiválóbb tanítványa és tanszéki utódja 35 
éven át viselte az összehasonlító finnugor nyelvtudomány hazai 
irányításának kötelességét, felelősségét. Egészen más alkatú tudós 
volt, mint nagy tanára, a korszak követelményei is változtak köz
ben, mégis sikerült a súlyos örökséggel áldásosán sáfárkodnia. 
Nyelvünk hovatartozásának sokat firtatott kérdése ekkorra már 
vitathatatlanul eldőlt, tőle tehát a demonstrációk helyett a héza
gok kitöltését, a homályos részletek tisztázását, a bizonyító anyag 
és a belőle vont következtetések -kritikai igazolását, valamint a 
biztos ismeretek rendszerbe foglalását várta a tudomány. Nem is 
csalatkozott ilyetén várakozásában! 

Se szeri se száma azoknak az adalékoknak, kiegészítéseknek 
és lényegbe vágó helyesbítéseknek, amelyekkel a finnugor nyelv
rokonságról vázolható képet teljesebbé, szervesebbé, életszerűbbé 
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tökéletesítette. Beesesebbnél-becsiesebb pótlásainak zömét csak 
rendszeres összefoglalásaiban fedezhetjük föl, de folytonos meg
figyeléseinek, önálló kutatásainak számos eredménye külön tanul
mány alakjában' is napvilágot látott. Effélékre gondolunk: „Labiá
lis illeszkedés a cseremisz nyelvben" (NyK. XXIV, 143—51), 
„Adalékok a finnugor fokváltakozáshoz" (uo. XXXVIII, 277—86), 
„A finnugor -k többesképző" (uo. XLV, 267—91), „Egy finnugor 
deverb. névszóképző" (uo. XLVI, 161—7) stb. 

A finnugor nyelvcsalád minden egyes tagja érdekelte, kellő 
mértékben ismerte valamennyinek az anyagát, különleges kérdé
seit, valamint a reájuk vonatkozó irodalmat is,í szíve igazi válasz
tottja azonban a finn volt. Már 20 éves korában jelentkezett s hely
színi tanulmányokban, szakszerű önképzésben termékennyé érle
lődve egész pályáján végigkísérte Suomi népe és nyelve iránt 
érzett mély vonzódása. Időrendben és rangsorban első finnistánk, 
aki a Hunfalvy—Budenz korszak finn vonatkozású terveit sorra 
megvalósítva íhosszú időre biztosította a két testvérnép kölcsönös 
megismerésének és azonos célú tudományos együttműködésének 
érzelmi meg ismereti előfeltételeit. Azonifölül, hogy élénk szemé
lyes 'érintkezést tartott fönn a finn közélet számos kiválóságával 
s rendszeresen tájékoztatta a magyar közönséget a finn, a finn 
közönséget a magyar élet nevezetesebb eseményeiről, maradandó 
szakirodalmi alkotásokkal is szolgálta a testvéri közeledés ügyét. 
1880-ban JALAVA ANTTival együtt készített „Unkarin kielen oppi-
kirja" c. tankönyve — utolsó kiadása 1933-ban jelent meg — 
immár 63. éve forog közkézen a magyarul tanuló finnek! ezreinek 
kalauzaként. — „Az ezer tó országa" címen 1882-ben írt terjedel
mes műve Finnország ismertetésének szerény igényével kopogta
tott a magyar ajtókon, holott 26 fejezete mindmegannyi művészi 
tollal remekbe rajzolt miniatűr Suomi természeti viszonyairól, tör
ténetéről, gazdasági, közművelődési, tudományos és művészeti éle
téről, az orosz uralom alatti nehéz helyzetéről, a köznép életmód
járól, ősi szokásairól, jelleméről. Aki elolvasta e könyvet — pedig 
de sokan elolvashatták félszázad alatti —, nemcsak hasznos isme
retekben gazdagodott, hanem közös fajtánk eredeti értékeit is szem
től szembe kellett látnia, sőt elgondolkozhatott a finnugor alacsony-
rendűségről világgá kürtölt szófia-beszéd hiteléről is. -— „A finn 
irodalom története" c. munkájának (Kisf. Társ. Évi. XIX, 352— 
421) a magyar közönség tájékoztatása, főleg a világszerte hódító 
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kalevalai költészet bemutatása volt a célja és eredménye, de az a 
nevezetessége is említést érdemel, hogy voltaképen ez az első 
rendszeres áttekintés a teljes finn irodalom történetéről, hisz még 
GODBNHJELM finn irodalomtörténeti tankönyvét is megelőzte. — A 
finn nyelv tanulásának lehetővé tétele végett átdolgozta BÜDENZ 
kitűnő finn nyelvtanát (10. kiadása 1940-ben jelent meg), azután 
finn olvasókönyvet állított össze (1895, 1922 6) és finn—•magyar 
szójegyzéket szerkesztett (1905, 1926 s). E főleg gyakorlati célú 
kézikönyvei mellett három évig tartó munka eredményeképen: 
1884-ben kiadta „Finn—magyar szótár"-át. Ez a vérbeli tudós gon
dosságával készített testes könyv a korabeli finn irodalmi nyelv 
meg a népköltészet szókincsét tartalmazza s a maga idejében a 
legmagasabb igényeket is fölényesen kielégítette, sőt a régi finn 
klasszikusokat, valamint a kalevalai költészetet tanulmányozó 
magyar ma sem igen találhat megbízhatóbb segédeszközt. Igazán 
nem Szinnyei Ihibája, hanem a legújabb (finn irodalmi nyelv párat
lan bőségu kibontakozásának természetes következménye, hogy 
modern finn szövegek olvasásakor cserben-cserben hagyja az 
embert. 

Finnugor tárgyú munkásságára összefoglaló művei tették 
föl a koronát. Ha valamely tudományágban szükség volt, a finn
ugor nyelvészetben igazán égetően szükség volt a részeredmények 
számbavételére és rendszerbe foglalására, hisz Szinnyei korát — 
főleg a finn nyelvésziskolára kell gondolnunk — a hadjáratszerűen 
megszervezett lázas anyaggyűjtés, a nyelvek és jelenségek szerint 
élesen elkülönülő részletkutatáis, a szűkkörű, de annál mélyebbre 
hatoló monográfia-irodalom jellemezte. Szinnyeiben egyesültek az 
összefoglaló tudós legfontosabb kellékei: a teljes munkamezőt 
átfogó tájékozottság, az éles kritikai érzék, a lényeglátó és szerves 
összefüggéseket kidomborító képesség, úgyszintén a kristálytiszta 
előadás kiváltsága. « 

Elsőnek a „Magyar Nyelvhasonlítás"-t, nyelvészeti irodal
munknak ezt a fogalommá vált nagyszabású alkotását kell kiemel
nünk. Első kiadását 1896-ban, az utolsót, a hetediket pedig 1927-
ben adta ki s voltaképen hallgatói kezébe való jegyzetgyüjte-
ménynek, afféle egyetemi előadási vezérfonalnak szánta Szinnyei. 
Bevezető része a rokon-népekre, nyelvekre vonatkozó elemi tudni
valókat sűríti össze és a szükséges fonetikai útravalóval vértezi fel 
a kezdőt, terjedelmes törzse az összehasonlító hang- és alaktan 
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bő tartalmú fejezeteit tárja elénk, harmadik része pedig fogalmi 
körök szerint csoportosított finnugor eredetű szavaink rokonsági 
megfeleléseit mutatja be. A csípős nyelvek „néma könyv"-nek 
szokták emlegetni, mert első pillanatra csakugyan magyarázó szó 
nélkül szűkölködő nyers adathalmaznak, szeszélyes írásjelekkel 
osztályozott lelketlen példatárnak tűnik föl. Akinek azonban sze
rencséje volt s a NyH.-val kezében hallgathatta Szinnyei magvas 
egyetemi előadásait, az hamarosan kiismerte a munka minden 
csínját-bínját, olvasni tudott a sorok között, értette a példacsopor-
lozatok meg az adatrajok titkos jelbeszédét. Az adatokon, jeleken 
keresztül világosan fölismertük, látjuk a finnugor összehasonlító 
nyelvészetnek gyönyörűen tagolt rendszerét, vagy szabatosabban 
fogalmazva: nyelvünk anyagának ós szerkezetének finnugor 
örökségből származó ősi alapját, testét-lelkét. Nem csoda, hogy 
a magyar nyelv történetének búvára s a rokonnyelvek kutatója 
egyaránt belőle indul ki vagy hozzá kanyarodik vissza. Milyen 
jóvátehetetlen kár. hogy a NyH. szűkszavú vázlat maradt, s 
Szinnnyei tüzetes magyarázatai egyetemi hallgatók veszendő jegy
zetfüzeteibe temetkeztek. 

Jórészt a NyH. kivonata, de a hungarocentrikus szempont 
háttérbe húzódtával eg}'etemesebben finnugor érdekű és magya
rázó részei következtében jóval népszerűbb a „Finnitsch-ugrisohe 
Sprachwissenschaft" c. Göschen-gyüjteménybeli füzet (1910, 19222). 
Mint a finnugor nyelvtudomány eredményeinek pompás összefog
lalója, egy csapásra a külföldi érdeklődők közkedvelt útmutatója 
lett: „diese Arbeit bildet heute für das internationale wissenschaft-
liche Publikum das alleindastehende Hilfsmittel zur Orientierung 
in der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft" (SETÁLA. : UngJb. VII, 
34). Ezekhez a legilletékesebb helyről elhangzott elismerő szavak
hoz csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy a FgrSprw. szerepe nem 
merül ki a távolálló avatatlanok tájékoztatásában, ihanem a leg
tekintélyesebb szakemberek is a finnugor összehasonlító nyelv
tudomány kiskátéjának tekintik s fejtegetéseikben állandóan idé
zik. Hadd hivatkozzam MELICH találó nyilatkozatára: „e munkával 
lett Szinnyei az indogermán és más nyelvtudományok művelői 
szemében is a finnugor nyelvtudomány európai vezérévé, vezető
jévé" (MNy. XXIII, X. ].). 

Az 1882-ben kitört török—ugor háború még a különben békés 
természetű Szinnyeit is az ostromlott vár falára szólította. Ahogy 
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az „audiatur et altéra pars" jogcímén Budenz és a perbefogott 
irány minden számottevő tagja, Szinnyei is válaszolt Vámbéry 
rosszban sántikáló, szenvedélyes támadására, kimutatva a hiú lát
szatokra épített törökös elmélet súlyos szervi hibáit s az 
igaz ügy fölényes biztonságérzetével utasítva vissza az izgágán 
személyeskedő vádakat (EPhK. VII, 61—80, 200—45). Más 
bordában szövődött, de ugyancsak jogos önvédelmi célo
kat szolgált „A magyar nyelv rokonai" címen ugyan
ekkor a nagyközönség számára írt dolgozata, amely a 
nyeívrokonság lényegének világos szavú megmagyarázásával s 
a íiinnugor rokonság bizonyítékainak ügyes csoportosításával 
igyekezett a zavarba ejtett nem-nyelvész nagyközönség kétségeit 
eloszlatni. — Előbbre ugyan nem vitte nyelvtudományunkat az 
elkeseredett török—ugor párviadatl, de hasznos tanulságul a győztes 
finmugrista tábor is megjegyezhette belőle, hogy a nagy igaziságo
kat nem elegendő fölismerni s aztán ünnepélyesen a szaki nyilván
tartás vékája alá rejteni, hanem tanácsos őket minél tágabb kör
ben szertesugározni, népszerűsíteni, a közönség tudatába vésni. 
Bizonyára a tudomány és a nemzetnevelés érdekazonosságának 
ilyetén fölismerése, megszívlelése késztette Szinnyeit arra, hogy 
1908-ban ,,A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori művelt
sége" címen avatott tollal megint összefoglalja (Árpád és az Árpá
dok 19—42) és minden érdeklődő számára könnyen hozzáférhe
tővé tegye tudománya általános érdekű nyelvészeti meg művelő
déstörténeti eredményeit (Olcsó Könyvtár 1569—71. sz. 19101 és 
19192; „Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur" 
címen németül: UngBibl. I. 1. sz., 19201 és 19232). Sokan lehetünk 
itthon és külföldön, akik felejthetetlenül elmemozdító élmény
ként őrizzük a magvas füzetke első elolvasásának emlékét. 

Ezzel át is léptünk boldogult mesterünk tudományos mun
kásságának másik nagy területére, a magyar nyelvészet körébe. 

Amikor Szinnyei például a finnugor fokváltakozás elméletét 
vagy a cseremisz labiális illeszkedés jelenségét vizsgálta, amikor 
finn szótárát vagy a NyH.-át írta, majd évről-évre, kiadásról
kiadásra javítgatta, szeme előtt távoli végcélként nyilvánvalólag a 
magyar nyelv minél tökéletesebb megismerésének, a magyar múlt 
minél megnyugtatóbb földerítésének ösztönös óhaja lebegett. Igazi 
életeszméhiye a magyarság szolgálata lévén, ideje, ereje jórészét 
finnugrista létére, habozás nélkül jellegzetes magyar tudományos 
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föladatok elvégzésére szentelte. Nyugodt lélekkel tehette, jól tudva, 
hogy az elsődlegesen magyar nyelvi kérdések tisztázása éppúgy 
előmozdítja a finnugor nyelvészet haladását, mint ahogyan a szo
rosabb értelemben vett magyar nyelvészet is megbecsülhetetlen 
közvetett hasznát látja a rokonnyelvekre vonatkozói ismeretek min
den gyarapodásának. 

Szinnyei magyar tárgyú kutatásai az Árpád-kori emlékeink 
holt betűinek megszólaltatásától mai beszédünk tisztaságának védel
méig, az eredet nagy kérdésétől a helyesírás szabályozásáig szinte 
mindenre kiterjedtek: nyers szótári anyagot gyűjtött és hangtör-
téneti bogokat oldozgatott, iskolai nyelvtant írt és szóragozásunk 
titkait fürkészte, ahogy éppen tudományunk időszerű érdeke 
kívánta. 

Igazságkereső buzgalma a legrégibb magyar nyelvemlékek 
olvasására irányuló kutatásokban érte el csúcspontját. Először a 
„Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában?" c. neveze
tes értekezésében igyekezett feleletet adni a régóta feszegetett kér
désre (Nyr. XXIV, 145—56, 193—205), de aztán a tanításától elütő 
vélemények, kifogások hallatára, illetőleg tetemes mennyiségű 
új eímlékanyag napfényre kerültével még két ízben fölülvizsgálta 
eredeti érveit és korábbi következtetéseit („Középkori nyelvemlé
keink olvasása": NyK. XXVII, 241—72, 361—85 és „A magyar 
magánhangzók történetéhez": uo. XLII, 1—35, XLIII, 102—25). 
Ezek a tanulmányok nem egy kiélesedett vitakérdésben leadott 
egyszerű szavazatok, nem csupán középkori írott emlékeink betű
jegyeinek hangértékét iparkodnak megállapítani, hanem a magyar 
magánhangzók — főleg a rövid magánhangzók — egész történeti 
fejlődését, a magyar írásbeliség minden kezdeti forrongását s a 
friss szójövevények fokozatos hangalkati meghonosodásának elvi 
jelentőségű folyamatát is puhatolják, mégpedig akkora anyag
ismerettel, oly körültekintő gonddal, elmeéllel és szigorú mód
szerességgel, aminőt irodalmunkban előtte hiába keresnénk. A 
nagy pör ma sincs lezárva, de akármerre dől is majd el, Szinnyei-
nek vitathatatlanul megmarad az az érdeme, hogy vele „indul meg 
az Árpád-kori magyar hangtörténet tudományos búvárlata" 
(GTOMBOCZ : Klebelsberg-Emlék 155). 

A történeti magyar szóalkotás és ragozástan területén nem 
volt ilyen delejes központi munkatárgya, ott viszont szinte minden 
kérdés egyaránt érdekelte, minden részletet aprólékosan szemügyre 
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vett, meghányt-vetett, ellenőrzött, helyreigazított, új bizonyságok
kal megtámogatott, szabatos formába öntött. A rokonnyelvek, a 
nyelvemlékek és a népinyelv tökéletes ismeretében ő fejtett meg leg
több magyar elhomályosult összetételt, ő tisztázta szamosi ősi ere
detű képzőnk és jelünk homályos hátterét meg történeti pálya
futását, s főleg neki köszönhetjük a színtaktikai viszonyító esz
közök, a ragok eredetére, hangtest és szerepkör szerinti kifejlődé
sére vonatkozó mai ismereteink legjavát. 

Éber 'megfigyeléseinek és .szüntelen elmélkedésének, tanulmá
nyozásának eredményei gyakran kisebb-nagyobb cikkekben kerül
tek a nyilvánosság elé, többnyire azonban az összefoglaló munkák 
ismerettömkelegében szerénykednek meg. Némi általános tájékoz
tatás végett ilyenféle dolgozatai közül cím szerint is említsük meg 
a következőket: „A birtokos személyragozásról" (Nyr. XVII, 1—8, 
49—57, 97—110, 145—54, 193—203, 241—9), „Az -n és -nak, 
-nek személyrag eredete" (NyK. XXXIII, 241—60; németül: FUF. 
V, 58—83), „Das ung. translativsuffix -ué, -vá" (SUS. Aik. XXIII/8, 
1—10), „A magyar tárgyas igeragozás" (MNy. XI, 1—15), „A moz-
zamatos -nt képző és változatai" (MNy. XXV, 241—4), „Még egy
szer a -val, -vei rag eredetéről" (MNy. XXIX, 129—42; átdolgozva 
németül: FUF. XXII, 67—90), „A magyar deverbális képzők á ~ é 
és a - e hangjáról" (Berzeviczy-Emlék 220—27), „A főnévi ige
név" (MNy. XXXII, 217—22). Mindezek az értekezések és hely
kímélésből ezúttal említetlen maradt társaik tele vannak frissen 
gyűjtött bizonyító anyaggal, termékeny új szempontokkal és tün
döklő logikával. 

Igazán helyes ítéletet azonban csak akkor alkothatunk 
Szinnyei ú. n. alaktani ismereteinek folyton terebélyesedő gazdag
ságáról, ha az örökségül reája szállt Budenz-féle UA.-t pontról
pontra összevetjük a NyH. rövid időközökben egymásután követ
kező kiadásaival. Érintetlenül megmar adtak ugyan a Budenz 
rakta szilárd fundamentumok, de Szinnyei tisztultabb elvek sze
rint rendezte a belső helyiségeket, kitöltötte a korábbi hézagokat, 
elsimította az egyenetlenségeket, megmunkált nemes anyaggal cse
rélte ki a régi darabos termésköveket, szóval a fejlődött igények
nek megfelelőbbé, kívül-belül összhangzatosabbá, szervesebbé, 
lakályoisabbá fiatalította az ódon monumentális építményt. Az egy
ívású munkatársak és a tanítványok eredményeinek is jelentős 
részük volt az örvendetes fejlesztésben, de kétségtelenül Szinnyei 
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dolgozott ezen a téren is a legserényebben, Szinnyei volt a hivata
los kodifikátor, a vogul mitológiabeli mir-siisno-Xiim 'világügyelő 
férfi'. A NyH. és a FgrSprw. mellett a SIMONYI írta „Magyar nyelv" 
második kiadásáról szóló bírálata (NyK. XXXV, 427—51) és „A 
Halotti Beszéd! hang- és alaktana" című mintaszerű kis monográ
fiája (MNyTK. 23. sz.) szemlélteti legékesebben a fentiekben 
vázolt folyamatot. 

Szinnyei magyar gyümölcsösének meglehetősen egynemű 
ültetvényei közül két fa ötlik különösebben szembe. Nem valami 
délszaki ritkaságok ezek, csak a környezetüktől ütnek el. Az egyik 
„A magyar nyelvbe átvett oláh szavak" (Nyr. XXII—XXIII.), a 
másik a Magyar Tájszótár. 

Régóta ismeretes, hogy az Erdélybe beszivárgott oláhság csak 
a vele szorosabban érintkező magyar szélekre tett olyan-amilyen 
művelődési hatást, s ennek a könnyen érthető ténynek megfelelően 
csupán az erdélyi népnyelv meg a moldvai csángó nyelvjárás szó
készletében találunk számottevő mennyiségű, bár satnya gyökér -
zetű oláh jövevényszót. Szinnyei az erdélyi magyar és az oláh 
nyelv kellő ismeretében látott hozzá az oláh nyelvi hatás földolgo
zásához. Jóllehet azóta mindkét oldalon jócskán fölgyülemlett a 
megbízható vizsgálati anyag is, meg a hangtörténeti, etimológiai 
kutatások is jelentékeny haladást értek el, ma is minden szak
ember méltányolja Szinnyei gondos előmunkálatának úttörő jelen
tőségét. Modern jövevényszókutató irodalmunkban csak Melich 
és Gombocz monográfiái szorították háttérbe. 

Egészen különleges hely illeti ímeg Szinnyei másik magáno
san álló munkáját, a M. Tud. Akadémia, megbízásából készült és 
1893—1901-ág két vaskos kötetben kiadott Magyar Tájszótárt. (A 
szótár nyomtatása közben és befejezése után még egy jókora kötetre 
való pótlékanyag gyűlt össze, ez azonban kiadatlan maradt.) 
Szinnyei az 1838. évi Magyar Tájszótár, nyomtatásban megjelent 
népnyelvi közlések, népköltési gyűjtemények, kéziratos szójegyzé
kek, valamint saját gyűjtések anyagát dolgozta föl s a tulajdon-
képeni tájszavakoin kívül a jelentésben meg az alak szerinti táj
szavakat, a dajkanyelv szavait, a keresztnevek nyelvjárási válto
zatait, az állatok tulajdonneveit, úgyszintén az állat-hivogató és 
űző szavakat is szótározta. Igen gazdag — több mint 80.000 nyelvi 
adatot tartalmazó —•, tervszerűen rendezett, kritikával szerkesz
tett gyűjtemény 'keletkezett így, értibető hát az a tartós kelendőség 
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és tekintély, amelynek szótani kutatásaink nélkülözhetetlen for
rásai, tudományos szótárirodalmunk nagyjai között örvend. Kül
földön is jól ismerik s így vélekednek róla: „Für das, was prof. 
Szinnyei mit diesem werke geleistet .hat, mustén wir ihni unserer 
aufrichtigen dankbarkeit versichern. Das buch bietet in übersicht-
licher und leicht zu handhabender form eine reiche füllé von daten 
aus dem ungarischen wortschatz, die für jeden wichtig sind, der 
mit der finnisch-ugrischen und im besondem mit der ungarisohein 
sprachforschung zu tun hat" (SETALÁ: FUF. IV. Anz. 32). Ma tagad
hatatlanul másmit kívánnánk a magyar népnyelv (nagyszótárától, 
mint amit Szinnyei nyújt. Tudva azonban azt, hogy Szinnyeinek 
az akadémiai utasítások szerinti jórészt bizony tervszerűtlenül tar
tózott, nem is mindig megbízható és általában gyarlón, követke
zetlenül lejegyzett anyagot kellett fölhasználnia, hálásak lőhe
tünk neki, hogy körülbelül tíz évi lelkiismeretes rostáló munkája 
jóvoltából be-bepillanthatunk népi szókészletünk szemét-szívet 
gyönyörködtető tündérkertjébe. 

Isten kegyelméből hosszúra nyúlt pályafutása alatt végig
élte Szinnyei a magyar nyelvtudomány kibontakozásának és ellom-
bosodásának tanulságosan mozgalmas korszakát: egészen fiatal 
kora óta láthatta az események összefüggéseit s ismerhette a viszon
tagságok elvi meg személyi rugóit, a 90-es évek elején pedig, Hun-
falvy és Budenz kidőltével, ő maga került az élre, őreá hárult az 
irányítás kötelessége is. Kár, hogy inkább csak meghitt beszélge
tés közben elevenítgette föl tudományunk múltjának egy-egy 
érdekes jelenetét, ellenben nyelvészettörténeti cikkeiben csak 
elvétve csapja meg arcunkat az élményszerűség üde lehellete. Ezért 
a hiányért bőven kárpótol bennünket Szinnyei tökéleletes tájéko
zottsága, szeme éleslátása, megfontolt tárgyilagossága és ítéletének 
megvesztegethetetlensége. Ezek az erények jellemzik mindsn 
alkalmi megemlékezését, nekrológját, ünnepi megnyitó beszédeit, 
véleményes szakjelentéseit és terjedelmesebb részlettanulmányaitr 

amelyek közül elegendő 'lesz a 22 esztendős korában Révaii magyar
ugor nyelvhasonlításáról (NyK. XV, 248—86) s a 44 év múlva 
Budenz kezdő munkásságáról írt dolgozatára (MNy. XIX, 14—22) 
utalunk. Valamennyinél tanulságosabb aztán a „Vázlatok a 
magyar nyelvtudomány történetéből" címen 1923. szept. 29-éin 
elmondott rektori beszéde, valamint „A Magyar Tudományos1 Aka
démia és a magyar nyelvtudomány" című előadása az Akadémia 
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alapításának 100. évfordulóján tartott ünnepi ülésben. Tömör 
áttekintés, okfejtő fejlődésrajz mind a kettő, de egyik is, másik is 
jobban megragad ja és élesebben kidomborítja a történtek lénye
gét, mint akárhány bőbeszédű krónika-kötet. 

Szinnyei világosan látta, milyen fontos tudományos és nem
zeti érdekek fűződnek a nyelvtudomány és az egyetemes magyar 
élet kapcsolatának fönntartásához, az elméleti igazságok gyakor
lati értékesítéséhez, vállalkozott tehát a közvetítő, az igehirdető, a 
hídverő kényes munkájára is. Ebbeli fáradozásai főleg három 
pontra irányultak és arattak is tiszteletre méltó sikert: 1. szak-
s/empontból színvonalas, didaktikailag mintaszerű tankönyveket 
adott az ifjúság kezébe; 2. vezető szerepet vállalt a magyar nyelv-
tisztaságának, eredetiségének védelmére megindult országos moz
galomban; 3. élére állt annak az akadémikus-csoportnak, amely 
a magyar helyesírás egységének helyreállításáért küzdött. 

Hiú vállalkozás volna nyelvtanainak a magyar közművelő
désre tett hatását még csak megközelítőleg is fölmérni akarni. 
Mindenesetre sokat sejtet az a jól ismert tény, hogy 1884-től a leg
utóbbi évekig szinte minden magyar középiskolában az ő nyelv
tanát és olvasókönyvét használták, s Iskolai magyar nyelvtanának 
első része 19, második része 14, középiskolák számára írt Rend
szeres magyar nyelvtana 17, a középiskolák felsőbb osztályai szá
mára készített Magyar nyelve pedig 16 kiadást ért el, számbavéve 
még azt is, hogy ez utóbbi könyve valamelyest megrövidítve a 
Magyar Szemle pompás tudománynépszerűsítő Kincsestárában is 
helyet kapott, a Göschen-gyüjteményben németül közzétett ,,Unga-
rische Sprachlehre" című kitűnő nyelvtana meg világszerte köz
kézen forog. A magyar ifjúságnak hány meg hány évfolyama, a 
hazai meg külföldi művelt avatatlanoknak micsoda óriási tömege 
ismerte és szerette meg Szinnyei szakavatott vezetésével legősibb 
nemzeti közkincsünk, féltett anyanyelvünk szerkezeti alapelemeit 
és legfontosabb életjelenségeit! 

Nyelvművelő munkásságában a történeti felelősségérzet és 
kötelességtudat parancsára hallgatott, mert saját szavai szerint 
„minden igaz magyarnak rajtái kell lennie, hogy az a nyelv, ame
lyet az új nemzedéknek átadunk, ne akármilyen szedett-vedett 
nyelv, hanem tőrőlmetszett magyarság legyen'. Mint Szarvas 
Gábor meggyőződéses tanítványa, egész életén át irtotta a nyelv
beli gyomot, nyeste a fattyúhajtásokat, pusztította a csúf idegen 
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élősdieket. Legnagyobb visszhangja és egyetemes serkentő hatása 
azonban az 1924-ben tartott rektori beszédének volt, amely a Páz
mány Péter-Tudományegyetem hivatalos kiadványai közt, majd 
„Jó magyarság" címen külön is, több helyütt is megjelent (Nap
kelet II. évf. VT. sz. 57—06; Msn. II, 49—59, 73—81; Nyelv
művelő Füzetek 1. sz.) és rendkívüli elterjedtsége következtében 
lényegesen elősegítette a szundikáló nyelvi lelkiismeret fölébredé
sét s a Magyarosan-mozgalom örvendetes sikerét. Megható volt 
látni azt a meleg örömet, amelyet a legcsekélyebb nyelvi szeplő 
eltüntetése is okozott Szinnyeinek. Amikor például új papírpén
zeinken az ő talpraesett fogalmazásában jelent meg az a figyelmez
tetés, hogy „a bankjegyek utánzásáért törvényszabta büntetés 
jár", kövérebben karikázott szivarja füstje, mint iha egy gubancos 
hangtani rejtélyt sikerült volna megoldania. 

Ugyanilyen szívügye volt a helyesírás kérdése: 1922-ig az 
egység helyreállításáért harcolt, attól kezdve pedig elszánt éber
séggel a nehéz vívmány megtartásán őrködött. Mi, akik csak 
távolabbról ismertük győzelme előzményeit, eleinte bizony nehezen 
értettük meg azt a szenvedélyes kitartást, szinte különködő 
makacsságot, amellyel egy-egy meghonosodó-félben levő jövevény
szó régies alakjához vagy egy-egy időközben tájdivatossá szigete-
lődött hosszú í írásához ragaszkodott. Nehezen értettük meg, de 
tiszteltük viselkedése megokolt elvszerűségét és nemzeti művelő
désünk ügyét szolgáló tisztaságát. 

, Az alkotó tudós akaratlanul is tanít, hisz a leírt gondolat. 
már nem 'magántulajdoni, hanem közkút, amelyből bárki szaba
don meríthet. Merít is, üdül is, épül is. Szdnnyei tudományos 
munkáinak tekintélyes része, azonban nem elégszik meg az efféle 
tartózkodó pedagógiai kínálkozással, hanem tudatosam és terv
szerűen az ismeretközlés s az ismeret önálló földolgozására való 
nevelés célját kívánja szolgálni. Gondoljunk csak finn szótáraira, 
magyar nyelvtanaira, népszerűsítő összefoglalásaira és nyelv
művelő tanulmányaira. A betűn keresztül történő széleskörű taní
tással párhuzamosan Szdnnyei negyvenöt éven át az élő szó erejé
vel is hatott: 1883-bau a finn nyelv ós irodalom magántanára lett, 
1886—93-ig a kolozsvári egyetemen a magyar, 1893—1928-ig 
pedig a budapesti egyetemen az urál-altaji összehasonlító nyelvé
szet tanáraként működött. Képzeljük magunkat úgy 1920-ba: 
a pesti egyetem minden magyar szakos hallgatója Szimnyei veze-
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tése alatt ismerkedik meg a nyelvtudomány módszerével, anyagá
val, a magyar nyelv történetével és rokonságával; ezek a hall
gatók már középiskolás korukban Szinnyei könyveit tanulták s 
egyetemi tanulmányaik befejezése után ugyancsak Szinnyei nyelv
tanait tanítják, a jórészt Szinnyei szerkesztette akadémiai! helyes
írás szabályai szerint írnak, iratnak és Szinnyei tanácsait meg
szívlelve beszélnek, beszéltetnek magyarosan. Igazam kevés példát 
ismerünk arra, hogy egyetlen ember csöndes tudományos-nevelő 
munkájának hatása így fölszu'vódjék magasabb nemzeti művelő
désünk egész szervezetébe. 

Egyetemi előadásait ugyanazok az erények tüntették ki, 
amelyek irodalmi alkotásait is jellemzik: a szigorú tárgyilagos
ság, a kritika fegyelmezett ereje, a gondolatfűzés logikus szerves-
sége, a fogalmazás válaisztékos szabatossága. Soihasem vette 
igénybe az érzelemkeltés eszközeit: fölfelé fésült deresedő' haját 
végig-végig simítva szinte mozdulatlanul ült velünk szembeni 
a katedrán, s mondatai közt némi szünetet tartva, egyenletesen 
lüktető hangon, tisztán tagolva, majdnem diktáló ütemben olvasta 
pontosan kidolgozott előadása szövegét. Minden szavának meg
volt a helye, súlya, rendeltetése, fejtegetéseit tehát csak az volt 
képes nyomon követni, a nehéz szellemi táplálékot csak az tudta 
érdeme szerint élvezni, akinek figyelme egy pillanatra sem lan
kadt el. Hűvös tartózkodása ellenére is mély tisztelettel, szeretettel 
nézett föl .,Ukkó"-nkra mindegyikünk: az is, akit más tárgy felé 
vonzott tudományos érdeklődése, az is, akinek lelkében termé
keny talajra hullt Szinnyei minden áldott vetőmagja. 

* 

A nagy tudós és kiváló mester befejezte földi pályafutását. 
Nehéz lesz nélkülöznünk az ő csendes derűjét, atyai szeretetre
méltóságát, klasszikus bölcseségét. Abban a tudatban keresünk 
vigaszt, hogy a halál csak mulandó porhüvelyét ragadta el tőlünk, 
s a miénk marad a halhatatlan eszmény, amelyet ő szolgált, segít 
majd munkánkban a nevelő példa, amelyet ő mutatott, világít 
majd előttünk az igazság, amelyet ő tárt elénk. Az ő hűségével, 
hitével, de az övénél sokkal gyöngébb kézzel tovább visszük a 
szent fáklyát, sohasem felejtve el, hogy tőle kaptuk. 
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