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V. V. Szenkevics-Gndkova: D. V. Bubrich, a finnugor nyelvek 
kutatója 
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J8fi-I95. 1. 1950 " Fordította: Cs. Faludi Ágota. 

Az elhunyt D M I T B I J VLAGYIMIROVICS BUBBICH nagy tudós volt, a finnugor 
nyelvek tehetséges és terméken}^ kutatója. Hirtelen halála súlyos veszteség a szovjet 
finnugor nyelvészet számára. Dmitrij Vlagyimirovics tevékenysége tudományos 
téren olyan széleskörű és olyan sokoldalú volt, hogy kétséges, sikerül-e egy cikkben 
vázolnom mindazokat a problémákat, amelyeket a szovjet tudománynak ez a fárad
hatat lan és nagyképességű munkása műveiben felvetett és megoldott. Hatalmas 
tudományos felkészültsége majd minden finnugor nyelvre kiterjedő ismeretekre 
támaszkodott. Tudott minden balti-finn nyelven (finnül, észtül, karéliaiul, vepszül 
és vótul). ismert minden volgai finn nyelvet (a marit és a.két mordvint, moksát és 
erzát). minden permi nyelvet (komit és udmurtot) , a számi nyelveket (a kolai és a 
svédországi lulei számi [lapp] nyelvjárást) és az ugor nyelvek közül a magyart.. 
D. V. BUBBICH a finnugor nyelvek közül tehát csak a chantit és a manysit nem 
tanulmányozta alaposabban. De élete utolsó éveiben már e két nyelv tanulmányo
zását is megkezdte. Ezenkívül az utolsó években a nyenyec nyelv is D. V. BUBBICH 
tudományos érdeklődésének körébe került. Dmitrij Vlagyimirovics gyakran beszélt 
nekünk, tanítványainak arról, hogy ,,minden finnugor nyelvésznek egész életében 
alapvető feladata nap mint nap tökéletesítenie az egyes finnugor nyelvekre és nyelv
járásokra vonatkozó tudását" . 

Hogy teljes képet alkothassunk magunknak D. V. BUBBICH tudományos érdek
lődésének irányáról, nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy az elhunyt a kiváló' 
rasszista, A. A. SAHMATOV taní tványa volt. BUBBICH mesterétől örökölte átfogó 
érdeklődését a nyelvek történeti tanulmányozása iránt. BUBBICH minden nyelvi 
jelenséget történeti alapon vizsgált és arra törekedett, hogy adatokat szerezzen 
keletkezéséről az illető nyelvben vagy nyelvjárásban. E célból felkutatta az illető 
nyelvi jelenség nyomait a szóbanforgó nyelv többi nyelvjárásában és a finnugor 
nyelvek egész sorában. 

Tudományos tevékenységét BUBBICH szláv és orosz nyelvészként kezdte . 
A finnugor nyelvek tanulmányozása csak 1925-ben vált munkája központjává. 
Amikor személyesen beszélgetett tanítványaival, BUBBICH el szokta mondani, hogy 
mesterének finnugor irányú érdeklődése nyomán tér t át a finnugor nyelvek tanul
mányozására. SAHMATOV akadémikus „Mordvin néprajzi gyűjteményét" (MopflOBCKHíí 
3THorpac[)imecKiiH CŐOPHHK) nevezte Dmitrij Vlagyimirovics az „első munkának, 
amelyet a finnugor nyelvekről á t tanulmányozott ." 

„A. A. SAHMATOV, mint finnugor nyelvész" („A. A. HJax.viaTOB Kaic (JJUHHOVT-
poBey) c. cikkében BUBBICH így jellemzi a finnugor nyelvészet művelésére va ló 
i t térését: „E sorok írója elmondhatja magáról, hogy mint finnugor nyelvész is 
SAHMATOV tanítványa. Az első nagyobb finnugor nyelvészeti munka, amelyet a 
sorok írója tanulmányozott , a „Mordvin néprajzi gyűjtemény" volt és az első finn
ugor nyelv, amelyet alaposabban kezdett tanulmányozni, az erzá-mordvin nvelv 
volt".1 

1 JX. B. BVBPHX, A. A. HlaxMaTOB \<a\< cj)l̂ HHO-\TpOBe;I.,• A. A. HlaxAiaTOB, 1864 -
1910" - C6opn«K eTaTeií II .MaTepiia.ioB. noa peAaiaweií C. n . OfinopcKoro, M. fi., 1947r 
445 446. 1. 
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BUBRICH egész nyelvtudományi alkotómunkásságának alapja az a mestere, 
SAHMATOV által belénevelt törekvés, hogy a különféle finnugor nyelvek és nyelv
járásaik hangtanának és alaktanának összehasonlító elemzése révén feltárja a 
fejlődésükben észlelhető törvényszerűségeket, valamint hogy megtalálja a hangtan, 
az alaktan és a szókészlet terén mutatkozó történeti közösségük magyarázatát . 
ENGELS ,.A frank nyelvjárás" és „A család, a magántulajdon és az állam eredete" 
c. műveit ta r to t ta BUBRICH a nyelvtudományi módszer ideális példaképeinek. 
(SAHMATOvnak az orosz nyelv terén végzett történeti kutatásai mellett), mert eze'c 
a művek ragyogó példái annak, hogyan lehet a történeti-összehasonlító nyelvtudo
mány kuta tó módszerét a történeti tényekre alkalmazni. ENGELS kezében az 
összehasonlító-történeti nyelvtudományi kutatómódszer rendkívül meggyőző é s 
szabatos eredményekre vezetett, mert Engels, ellentétben néhány újabb külföldi 
komparativistával, becsületes materialista tudósként használta ezt a módszert. 
Sokoldalú munkássága során BUBRICH többízben igen nagy elismeréssel említette 
ENGELS fentemlített műveit. Az egyik cikkében pl. így ír: ,.Kiváló művében, ..A frank 
nyelvjárásban" már ENGELS világosan rámuta to t t arra, milyen hatalmas jelentő
ségük van a tővel kapcsolatos nyelvészeti adatoknak, főként a falusi nyelvjárások 
adataiban."2 

Ezek a ,,tőre" vonatkozó nyelvjárási tények BUBRICH tudományos kutató
tevékenységében igen fontos szerepet játszottak. Mint nyelv járáskutató, fáradha
tat lan munkás és igen jó szervező volt. Az általa összeállított nyelvjárási kérdőív 
alapján folyt és folyik a nyelv járáskutató munka hazánk összes finnugor nyelvének 
területén. BUBRTCH különösen a karéliai nyelvjárásokat ku ta t ta alaposan. Karéliá-
ban az általa összeállított 2000 kérdésből álló nyelvjáráskntató kérdőív alapján 
250 kutatópontot vizsgáltak meg. A karéliai nyelvjáráskutatás eredményeként 
BUBRICH több művet irt a karéliaiak eredetéről. E műveiben BUBRICH m e g c á f o l 
a finn tudósok pánfinn elméletét, akik szerint a karéliai nép a nyugatfinnországi 
J ám törzsből ered és a karélokat „még kialakulatlan finneknek" nevezik, akik
nek igazi iinnekké való alakulását állítólag Oroszország akadályozza meg. 

BUBRICH mindenekelőtt arra muta to t t rá, hogy a pánfinn elmélet tudományos 
szempontból teljesen tar thatat lan: ,,Persze nagyon figyelemreméltó. — írja BUBRICH 
hogyan alapozza meg a finnországi tudomány e felfogását, mely kedvező a finn 
burzsoázia politikai nézetei szempontjából. Kiderül azonban, hogy a bizonyítékul 
felhozott adatok értéke kevesebb a kevésnél. A Karéliára vonatkozó dokumentumok 
és történeti adatok elég későiek (a töredékesek a X I I . sz. közepéről, a teljesebbek 
csak XV—XVI. sz.-ból valók), s ezért ezek alapján a karélek ethnogenezise nem 
állapítható meg. A finn tudomány feltárta régészeti adatok Nyugat-Karélia terüle
tére korlátozódnak és nem terjednek ki azokra a területekre, ahol karéleket találunk. 
A nyelvészeti adatok, amelyeket a finn tudomány 1941 előtt t á r t fel (későbbről 
néhány szórványos esetet kivéve nincsenek adataink), megdöbbentően szegényesek. 
A legnagyobb eredmény e téren 1941-ig H. OJANSU ,,Karéliai-olonyeci hangtörténete" 
volt (finnül), ahol a karéliai nyelvről csak elnagyoltan, néha helytelenül, a nyelv
járásokban való elmélyedés nélkül kapunk némi képet.3 

A továbbiakban BUBRICH a finn tudósok pánfinn elméletével szemben, amely 
szerint a karéliaiak a Jám-törzsből származnak, a következő elméletet állította fel: 

2 JX- B. BYBPHX, HcTopnqeck'oe npom.ioe Kape.ibCKoro naposa B CBeTe JiuHrnn-
enmecKHx flauHbix, ?)H3oecTHH Kape-io-<t>HHCKOü Hayqno-ncc.iezioBaTe.ibCKOíí 6a3i>i 
AKafle.MHii HayK CCCP", 1948. 3. sz. 44. 1. 

3 JX. B. BYBPHX, HcTopiiqécKoe npoiiuioe Kape;ibCKOro napo/ja B CBeTe JMHrBii-
CTimecKiix űannbix, ,,H3BecTHH Kape:io-<t>nncKOH iraymio-iiccjieaoBaTe.ibCKOH 6a3i>i 
Ak'a/ie.Miiii HavK CCCP". 1948. 3. sz. 43. 1. 
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1. „A karéi nép bonyolult módon . . . keletkezett. Összetételében részt vettek 
a régi korel törzs alapvető csoportjai ( a Karéi-finn SzSzK területén a karéliai lakos
ság 30—40%-a) é»a régi Vesz-törzs jelentős csoportjai (a Karéi-finn SzSzK területén 
a karéliai lakosság 70—60%-a) alkották. A régi Vesz-törzs meglehetősen terjedelmes 
tömbként je.'ent meg, melynek a krónikák Vesz-e csak egyik része volt. 

2. A régi korel törzset, amelynek nyelvére a mai tulajdonképeni karéliai nyelv
járásokból következtethetünk, semmiképpen sem tekinthetjük úgy, hogy a régi 
.Iám-törzsből szakadt volna le. A régi korel törzs eredete szintén bonyolult. 
Viszonylag keletinek tekinthető ethnikai elemeknek is volt szerepük kialakulá
sában." A 

BUBRICH nyelvészeti alapon nyugvó elméletét a karélek eredetéről más tudo
mányterületről való tudós, N. N. CSEBOKSZAROV anthropológus is megerősítette. 
CSEBOKSZAROV „A szovjetunió finnugor népei tanulmányozásának néhány kér
dése" c. cikkében a következőket közli: „ B U B R I C H nyelvészeti adatok alapján nyugvó 
nézetei jól összeillenek más történeti tudományok, főként az ethnikus anthropológia 
anyagával . A D. A. ZOLOTAREV gyűjtötte anyag elemzése már 1933-ban lehetővé 
te t te G. F . GYEBECnek, hogy a karéleket két alapvető anthropológia! típusra ossza: 
az északi magasabb termetű, viszonylag hosszúfejű és inkább sötét típusra, és a déli 
alacsonytermetű, mérsékelten brachykephal és nagyon világos típusra. Ez az utóbbi 
elem, amelyet az anthropológiai irodalomban „kelet-balti"-nak neveznek, a 
vepszekre is jellemző. Igen valószínű, hogy a karélek anthropológiai összetételének 
kialakulási folyamata azt tükrözi vissza, hogy két különálló törzsből, népcsoportból 
eredtek: BUBRICH megjelölése szerint az északnyugatiak a szorosan vett karélek, 
és a délkeletiek a régi Vesz-törzsekkel és a mai vepszekkel vannak kapcsolatban."5 

BUBRICH nagy sikerrel dolgozta ki ezt a problémát nyelvészeti adatok — főként 
balti-finn nyelvi anyag — történeti összehasonlító elemzése alapján. Más finnugor 
nyelvek területén is végzett különböző munkákat , így például a mordvin nyelvvel 
foglalkozott „Nyelvészeti adatok a mordvin-keleti szláv kapcsolatok régiségének 
kérdéséhez"0 c. cikkében, — a permi nyelvekkel „Az udmurt nyelv történeti hang
t a n a " c. könyvében,7 a szamojéd nyelvekkel ,.A szamojéd és a finnugor nyelvek 
közötti kapcsolatok kérdéséhez"8 c. cikkében, — a szláv nyelvekkel „Az ,antok 
elnevezéséről és az azzal kapcsolatos elnevezésekről"9 c. cikkében- írt, azonban 
sajnos ezeket a tudományos eredményeket D. V. BUBRICH életében elhallgatták 
vagy visszautasították azok, akik „csalhatatlan vezetőkként" uralkodtak a szovjet 
nyelvtudományban. Az „új nyelvelmélet" antimarxista és történetietlen irányelvei 
szerint minden kísérlet a nyelv valóban történeti vizsgálatára „az ősnyelv reakciós 
elmélete" felelevenítésének számított . Mint az etnogenezis problémáival behatóan 
foglalkozó nyelvész, D. V. BUBRICH különösen fájdalmasan érezte a „marristák" 
történelemellenes módszertanát és kérkedő, gőgös lenézését az olyan kiváló orosz 
tudósok iránt, mint A. A. POTYEBNYA, A. A. SAHMATOV, I. A. BAUDOUIX DE COUR-

* JX- B. EYEPHX, O Apeoneíí npn6a;miMcKO-4)HHCKOH pemu ,,H3BecTHH Kape-io-
$HHCKOft HayqHO-HCCJieflOBaTejibCKOH 6a3bi AKafleAinn HayK CCCP", 1949. 1. sz. 49. 1. 

5 H. H. MEBOKCAPOB, HeKOTOpue BOnpocu ii3yqennH $iiHHO-yropcKHx Hapo^OB 
is CCCP, „COBeTCKan 3THorpa(})MH, 1948. 3. sz. 184. 1. 

6 JX- B. EYEPHX, JIiiHrBHCTHqecKue AaHHbie K BOnpocy o APŐBHOCTH CBH3eíí 
Me>Kfly MOpflBoM H BOCToqHbiM cjiaBHHCTBOM. M3aruicKHfí, 7. sz. H3WK H JiHTepaTypa, 
Szaranszk, 1947. 

7 JX- B. BYEPHX, 'HcTopimecKaíi (|)OHeTiiKa yA-viypTCKoro H3i»n<a, Izsevszk, 1946. 
8 JX- B. BYBPHX, K Bonpocy 06 OTnomeHHHx Aie>Kfly caAioeflCKHMii ii $HHHO-

yropcKiiMH H3biKaAin, ,,H3BecTiiH AKaAeMini HayK CCCP-', VII. kötet, 6. füzet. 1948. 
9 JX- B. BYBPHX, O iia3Baniiii „anTbi" n CBH3aHHi>ix c HII.M na3B3HHHX, ,,H3BecTHH 

AKaAe.Mim HayK CCCP", V. kötet, 6. füzet. 1946. 
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TENAY, L. V. SCSERBA és mások. Szerencsére a szovjet nyelvtudomány e nehéz 
napjai örökre elmúltak. És most, amikor, hála I . V. SZTÁLIN műveinek, a marrista 
nyelvelmélet antimarxista volta világosan kiderült, és a szovjet nyelvtudomány 
végre kijutott a zsákutcából, elérkezett az ideje annak, hogy az I . V. SZTÁLIN muta t ta 
új, valóban marxista szempontok szerint elmélyült elemzésnek vessük alá D. V. 
B U B R I C H gazdag nyelvészeti hagyatékát . 

E hosszú idő folyamán D. V. BUBRICH a . .marristák" összehangolt támadásai
nak célpontja volt. A , ,marristák" tönkre akarták tenni ennek a kiváló szovjet nyel
vésznek tudományos hírnevét. ísem foglalkozhatunk i t t a nyelvészetben nem 
illetékesek D. V. BUBRICH ellen intézett támadásaival, felszólalásaival, amelyek 
tudományos értelemben teljesen indokolatlanok voltak. De nem hallgathatjuk el 
V. ALATIREV, a magát D. V. BUBRICH taní tványának tar tó finnugor nyelvész cikkét 
BUBRICH munkássága ellen, amely a rikító ,,A finn burzsoá nyelvészet gyeplőjén" 
címmel jelent meg. Ez a cikk példája annak a rágalmazó, elvtelen — bocsánat 
a szóért: „ tudományos" — kritikának, amely nálunk az „arakcsejevi rendszer" 
uralma a la t t szokásos volt. 

Ez a cikk azzal a helytelen állítással kezdődik, hegy ,,a szovjet finnugor nyelv ~ 
tudomány közvetlenül N. J . MARR akadémikus nevéhez és munkásságához fűződik", 
és hogy MARR állítólag „alapvető munkáka t" írt a különböző finnugor nyelvekről, l lJ 

pedig ha írt is MARR „alapvető munkákat" , azok nem a finnugor nyelvekkel, hanem 
a kaukázusi nyelvekkel foglalkoznak, amelyeknek kiváló szaktudósa volt. A finn
ugor nyelvekről MARRnak egyes cikkekben néhány nagyon balul sikerült etimoló
giája van, például a komi kul 'ördög' (amely, közbevetve megemlítve, a chanti 
és manszi nyelvben is megvan 'ördög' jelentésben, de erről, úgylátszik, nem tudo t t 
M A RR) , ezt a komi szót MARR a finn kulta 'arany ' szóval kapcsolta össze, pedig a 
kulta-n&k történeti kapcsolatai vannak a régi germán gold és a számi (lapp) koll 
' arany' jelentésű szókkal, így tehát az 'ördög' ugor-permi és az 'arany' finn elneve
zései között semmiféle kapcsolat sem lehetséges. Egyszóval a finnugor szók etimo
lógiája, enyhén szólva, a marri etimológiák közül a legfantasztikusabbak közé 
tartozik. 

V. A. ALATIREV továbbá minden alap nélkül azt állítja, hogy D. V. BUBRICH, 
professzor műveinek elemzése arra vall, hogy szempontjai a történelem, a nyelv
történet és a finnugor nyelvtudomány története stb. vizsgálatában teljesen egybe
esnek a finn és a magyar tudósok nézeteivel.11 Ezzel szemben általánosan ismert 
tény, hogy az elhunyt D. V. BUBRICH tudományos nézetei valójában élesen szemben
álltak az olyan mai finn nyelvészek, mint K E T T U N E N és TALLCREN pánfinn nézetei
vel. Hogy V. ALATIREV éles kirohanása D. V. BUBRICH ellen alig tartalmaz olyasmit, 
amit a való tények igazolnának, legfeljebb az magyarázhatja meg, hogy a recenzió 
írója sem finnül, sem magyarul nem ért és így nem ismerheti a köztudomás szerint 
anyanyelvükön író finn és magyar tudósok munkáit . 

Különösen súlyos „hibául" rój ja fel D. V. BuBRiCHnak azt, hogy THOMSEN, 
KALIMA és MIKKOLA műveit olykor „szolidaknak" és a finnugor nyelvészetben 
alapvetőeknek mondta. 

B . V. B U B R I C H azonban számos munkájában a szükséges élességgel állt szembe 
a jelenkor pánfinn beállítottságú finn nyelvészeivel és régészeivel. D. V. BUBRICH 
több nyelvészeti felfedezése, mint pl. fent említett elmélete a karélok eredetéről, 
vagy az -inén, -jnen végű névszóknak a finnugor -n esetragokkal való genetikus 

10 B. AJlATbIPEB, Ha noooAy v $HHHCKIIX 6yp>Kva3Hbix .iiiiir-BHCTon, „Jlirrepa-
TypHEfl ra3eTafí, 92. (2579) sz., 1949." nov. 16. 

11 Ugyanott. 

J 
20 Nyelvtudományi Közlemények LIII. — 4-1 
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kapcsolatáról, — gyökerestől összezúzták a finn tudósok néhány reakciós felfogását. 
BUBRICH, bírálva a külföldi nyelvészek különböző tételeit, gyakran figyelmeztette 
azokat az orosz tudósokat, akik a balti-finn népeket tanulmányozva, nem bírálták 
a finn tudomány e népekre vonatkozó pánfinn elméletét. Egyik művében pl. így ír 
D. V. BUBRICH: „Jellemző, hogy Sz. GADZJACKIJ ,,A karélek és Karélia a novgorodi 
korszakban" című könyvében (Petrozavodszk, 1941.), amelytől többet várhat tunk 
volna, teljes tudatlanságot árul el e (tudományos-pánfinn) elmélet lényege iránt. 
A harmadik lapon megemlít különféle burzsoá elméleteket, amelyek 1890 óta kelet
keztek és olyan elméleteket, amelyekkel ellenségeink kérkednek, mintha a tudomány 
nem haladt volna 1890 óta és mintha nekünk nem volnának ellenségeink."12 

MARR akadémikus „taní tványai" , G. P. SZERGYUCSENKO és F . P . F I L I N azzal 
vádolták BuBRiCHot, hogy munkáiban „teljesen és leplezetlenül" előtérbe állítja 
az ősnyelv elméletét.13 Sem F I L I N , sem SZERGYUCSENKO nem finnugor nyelvészek. 
Ezért nem is vettek maguknak fáradságot, hogy egészében tanulmányozzák BUBRICH 
nyomtatásban megjelent munkáit és MARR tanítványainak szokása szerint szerény
telenül és kérkedve BuBRiCHnak egyetlen könyve, ,,A suomi-finn nyelv történeti 
hangtana" alapján tájékozódtak felszólalásukhoz. BUBRICH ebben a könyvében 
valóban nem magyarázta meg, mit ért „ősi balti-finn nyelven". Az említett kritiku
sok ezt rót ták fel neki „ősnyelvi koncepcióként". Csakhogy BuBRiCHnak számo> 
nyomtatásban megjelent mííve van, ahol világosan kifejti az ebben a kérdésben 
elfoglalt álláspontját. BUBRICH sokkal nagyobb képzettségű nyelvész volt annál, 
hogysem kritikával ne tekintet t volna a marristák mumusára, az „ősnyelvre". 
Egyik munkájában ezt a következőképpen jellemzi: „Teljesen nyilvánvaló, hogy a 
hagyományos tudomány által feltételezett „finnugor ősnyelv" nem segíti, hanem 
akadályozza a tudományos munkát . A hagyományos tudomány által feltételezett 
ősfinnugor névszóragozás, ősfinnugor igeragozás stb. halott, történetietlen elméletek, 
amelyek úgy jöttek létre, hogy a nyelvek közötti egyezéseket primitív módon 
a feltételezett ősnyelv síkjára vetítették, anélkül, hogy a hasonló jelenségeket ele
mezték volna, anélkül, hogy érdeklődtek volna azok eredete iránt, még azokban az 
esetekben sem, ha azt minden alaposabb munka nélkül is ki lehetett volna deríteni."14 

A finnugor nyelvek összehasonlító elemzése során — nyilatkozik továbbá BUBRICH,—-
kiderül az, hogy ezek semmiképen sem vezethetők le egyetlen nyelvi tényből."15 

BUBRICH fenti kijelentéseiből világos, hogy nem vallotta az ősnyelvi elméletet, 
melynek alapja éppen a rokon nyelvek minden jelenségének egy nyelvi mozzanat
ban való összesűrítése. A finn tudósok ősnyelvi koncepciójával BUBRICH a saját 
elméletét állította szembe: a különböző finnugor nyelvek között kapcsolat és kölcsön
hatás volt. BUBRICH az „ősi balti-finn nyelv" kifejezésen a különböző balti-finn 
törzsek nyelvét együttesen értette. Ezen törzsek mindegyikének megvolt a saját 
törzsi nyelvjárása. BUBRICH koncepciója abban különbözik az ősnyelvi elmélettől, 
hogy feltevése szerint a finn törzsek nyelvei nem egy finn ősnyelv elágazásai, mint
hogy sohasem alkottak teljes nyelvi egységet. "A régi balti-finn törzsek — mondja 
BUBRICH — bár még nem tömörültek törzsszövetségbe, egymással kapcsolatban 
(érintkezésben és kölcsönhatásban) fejlődtek. Műveltségi színvonaluk megközelítően 
azonos volt. Nyelvük hasonló viszonyok között fejlődött. A törzsek közötti kapcsolat 

12 R. B. EYEPHX, O apeBneu npHÖa.iTiiHCKO-̂ HHCKOH pemi, ,,H3BecTHH KapeJio-
il)imCKOH Hayquo-HccjieflOBaTe.ibCKOH 6a3bi AKa#eMHii HayK CCCP", 1949. 1. sz. 47. 1. 

13 <í>. n . OHJIHH, O AByx HanpaB.ieHHHx B H3biKOBefleHHM, „H3BecTiiH Ai<aAejviHH 
HayK", OT/ieJienne JiiiTepaTypbi ti H3biKa. VII . kötet. 6. füzet. 494. 1. 

14 A- B- BYBPHX, OTHOiuenne MOpAOBCKOro H3bii<a K APyniM (Jmnno-yropcKiiM 
íi3i>iKaM, ,,3anHCKii", 5. sz. 5í3i»iK n .niTepaTvpa. Szaranszk, 1946. 48. 1. 

15 uo., 27. .1. 
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megléte mellett ez a körülmény csak okául szolgálhatott a nyelvjárások közötti 
jelentős egyezéseknek. Ezeknek az egyezéseknek sokkal nagyobbaknak kellett 
lenniük, mint a későbbi időben, amikor az érintkezésen alapuló kölcsönhatások 
megszűntek." '6 

Különösen felháborodtak a nyelvek összehasonlító-történeti vizsgálatának ellen
felei D. V. BUBBICH következő kijelentésón: „Kétségtelen, hogy a finnugor nyelvek 
történetében többször is előfordult, hogy egy nyelv két- vagy több nyelvre oszlott."17 

Azt a nézetet, hogy lehetséges volt több esetben is egy nyelvnek vagy nyelvjárásnak 
ké t vagy több különböző nyelvre oszlania, ezt a nézetet, amelyet a nyelvészek 
tú lnyomó többsége fenntartott , BUBBICH két ENGELS-idézettel támasztot ta alá 
,,A család, a magántulajdon és az állam eredete" c. műből. ENGELS az egyik idézet
ben rámuta t arra, hogy a latin nyelvjárásokból különböző nyelvek keletkeztek 
(Marxizmus-leninizmus Kis Könyvtára , 42—44. szám, Szikra 1949. 151. 1.), a másik
ban arról beszél E N G E L S , hogy az északamerikai indiánok egységes törzse hogyan 
terjeszkedik ki az egész szárazföldre, különböző törzseket és népeket alkotva, 
amelyeknek nyelvei fokozatosan elvesztik eredeti egységük nyomait. (U. o. 96. 1.) 

Miután megjelentek SZTÁLIN nyelvtudományi munkái, megerősíthettük BUBBICH 
e helyes nézetét egy idézettel SzTÁLiNnak SZANZSEJEV elvtárshoz intézett vála
szából: 

„Előfordul az ellenkező folyamat is, amikor egy olyan nép egységes nyelve, 
mely a fejlődés szükséges gazdasági feltételeinek hiánya következtében még nem 
vált nemzetté, tönkremegy annak következtében, hogy ez a nép államilag szét
hullik, a helyi nyelvjárások azonban, amelyek még nem őrlődtek fel az egységes 
nyelvben, felvirulnak és alapot adnak egyes önálló nyelvek kialakulásához."18 

I ly módon BUBBTCH állítását, hogy bizonyos történeti feltételek között a finn
ugor nyelvek a régi törzsi nyelvjárásokból alakulhattak ki, valamint kijelentését 
arról, hogy egy nyelvből néha válhat két nyelv, SZTÁLIN és ENGELS művei is meg
erősítik és így teljesen elfogadhatók a marxista nyelvtudomány számára. BUBBJCH 
elmélete a nyelvek érintkezésen alapuló fejlődéséről egészében mégsem tekinthető 
marxistának, de nem azért nem, mintha BUBBICH az ősnyelvi koncepcióra építette 
volna, ahogy SZEEGYUCSENKO és F I L I N teljesen indokolatlanul állították cikkükben, 
hanem ellenkezőleg azért nem, mert a bubrichi érintkezési elmélet éppen az „ívj 
nyelvelméleten" alapult. Arról van szó, hogy BUBBICH mint a szovjet nyelvtudósok 
nagy többsége, átvet te MABB, idealista antimarxista tézisét arról, hogy a nyelv fel
építmény az alapon és a nyelv stadiális robbanásszerű változásai követik az alap 
változását. Különösen ,,A szovjet finnugrisztikáról" c. cikkében világos a szoros 
kapcsolat BuBBiCHnak a finnugor nyelvek kialakulására vonatkozó szempontjai 
és M A B B és MESCSANYINOV idealista tanítása között.* Ez a cikk válasz volt CSE-
BOKSZABOV ,,A Szovjetunió finnugor népei tanulmányozásának néhány kérdéséhez54 

c. cikkére.' ,J MESCSANYINOV, — BUBBICH szavai szerint, —- a következő módon 
fejezi ki MABB megállapításait: 1. A beszéd a gondolkodással elválaszthatatlan 
kapcsolatban fejlődik; 2. a beszéd a gondolkodáson keresztül a társadalommal is 
elválaszthatatlan kapcsolatban fejlődik; 8. a beszéd egységes nyelvteremtő folya
matban fejlődik; 4. a beszéd ugrásszerűen fejlődik az egyik stádiumból a másikba. 

16 J\. B. BYBPHX, O ApeBueíí npiioa.TniHCk-o-íJmncKoií pemi, ,,H3BecTii>i Kape.io-
$HHCKOH HayMHO-iicc;ieflOBaTe;ibCKOH 6a3i»i AKafleMHH HayK CCCP", 1949, 1. sz. 52. I. 

17 J\. B. BYBPHX, OTHomemie MOpflO-BCKÓro H3i»iKa K AP>THM $HHHO-yropCKiiM 
H3biKaM, „3annck'H", 5. sz. 5l3i>iK II .iiiTepaTypa, Szaranszk, 1946 49. 1. 

18 A szovjet nyelvtudomány kérdései. Szikra, 1950. 320. 1. 
13 H. H. 9e6oKxapOB, HeKOTOpwe Bonpocw iiav^eniiH $iiiiiio-yropcKii\' napo/um 

B CCCP, „CoBe-rcKafl 3TH0rpa<í>iiH" 1948. 3. sz. 176-185. I. 
* A s^e^ző egy későbbi cikkében enyhébben ítéli meg Bubrich „majssista" el

veit I. CoBeTCKaH 3TH0rpa4)iiH 1951/2. 187-194. (A fordító megjegyzése-) 

20* 
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Ezeket a megállapításokat mi hűségesen követjük."20 BUBRICH ragaszkodott a nyel
vek kereszteződéséről, mint fejlődésük legfontosabb hatóerejéről szóló antimarxista 
marri felfogáshoz és azt írta, hogy a finnugor nyelvek mind keresztezés útján jöttek 
létre. Most, amikor SZTÁLIN Marxizmus és nyelvtudomány c. munkájában romba 
döntöt te ,,az új nyelvelmélet" erre vonatkozó alapelvét, kifejtve, hogy keresztezés 
eredményeként (a múltban) nem keletkeztek minőségileg új nyelvek, BUBRICH 
állítását, hogy a finnugor nyelvek kereszteződés útján jöt tek létre, helytelennek 
és idealistának kell minősítenünk. 

,,Ha — szól BUBRICH másut t — megmaradunk a nemzetségi-törzsi élet irokéz -
típusú ősi szervezetének szempontjánál (vagyis ENGELS elméleténél), akkor sohasem 
érthetjük meg a nyelvi kereszteződés (keveredés) jelenségeit, amelyek a szovjet 
szempont szerint nyelvrendszereket teremtenek."2 1 

Ez azt jelenti, hogy MARR helytelen és idealista tanítását követre , BUBRICH 
ellentmondásba került E N G E L S felfogásával is. 

,,A fejlődés sokkal alacsonyabb fokain és a különleges feltételek között a kép 
nem lehet ugyanaz, mint az irokézeknél. E N G E L S korában a néprajzi anyag még 
nem volt gazdag,"2 2 — igazolja BUBRICH bátortalanul kifogásait, amelyek szomorú 
következményei a tudományellenes ,,új nyelvelmélet" iránti lelkesedésének. í gy 
BUBRICH említett ,,érintkezési-elmélete" idealista, mint minden nyelvészeti elmélet, 
amelyet a szovjet nyelvészek az antimarxista ,,új nyelvelmélet" alapján állítot
t ak fel. 

A fentemlített „érintkezési" elméleten kívül BuBRiCHnak csak egy idealista 
elmélete van a finnugor nyelvek igei mondatának stadialitásáról. MESCSANYINOV 
példájára BUBRICH a finnugor ige fejlődésében stádiumokat keresett és megállapí
to t ta a mordvin nyelvek mondatának ú. n. „abszolutivuszos" szerkezetét. Az, amit 
B U B R I C H abszolutivuszos szerkezetnek nevezett, természetesen nem a mordvin 
ige fejlődésének sajátos stádiuma, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az accusa-
tivus több finnugor nyelvben későbbi fejlődés során a közvetlen tárgy esete lett . 

Még olyan, az „új nyelvelmélettel" szorosan összefüggő cikkében is, mint 
„Az igei mondat fejlődésének stádiumai, főként finnugor adatok alapján"2 3 B U B R I C H 
a finnugor nyelvek ősi igei mondatairól termékeny gondolatot fejtett ki, ragyogóan 
igazolva POTYEBNYA kijelentéseit arról, hogy a régiségben a névszónak elsőbbsége 
volt az ige felett. 

BUBRICH különböző módszertani tévedései, amelyek azáltal jöt tek létre, hogy 
nem fogadta kritikával „az új nyelvelméletet", nem kisebbíthetik az elhunyt hatal
mas érdemeit hazai nyelvtudományunk területén. B U B R I C H mindenekelőtt a finn
ugor nyelvek összehasonlító-történeti tanulmányozásának volt kiváló mestere, 
képzettség tekintetében nem kisebb az olyan kiváló orosz tudósoknál, mint A. A. 
SAHMATOV, vagy később A. M. SZELISCSEV. B U B R I C H minden, a finnugor népek 
..etnogenezisével" összefüggő történeti-nyelvészeti munkája szovjet tudományunk 
legjobb ilyen irányú kutatásai közé tartozik. 

Mint dialektológusnak nincs párja BuBRiCHnak a finnugor nyelvészek között. 
BUBRICH karéliai nyelvjárási tanulmányait első helyre tehetjük a Szovjetunió nem-
szláv nyelvjárásaival foglalkozó kutatások között. 

20 JJ. B. ByBPHX, 0 eoBCTCKO.M (tniHHO-vrpoBeflenHii, „CooeTCKaíi 3Tnorpa(]biiH", 
1949. 2. sz. 191. 1. 

21 Uo., 195. 1. 
22 Uo., 193. ]. 
23 JX. B. BYBPHX, O CTa/uiflx pa3BiiTn>i r.iaro.ibnoro npea:io>KeniiHt npcn.uyiue-

CTseHHO no í})HHHO-yropcKii.\i flaHHWM, ,,ywHi.ie 3anucKii Kapcio-^ímcicoro yminepcii-
TeTa". I I . kötet I. "füzet. Petrozavodszk, 1948. 125- 126. 1. 
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Mint a mordvin nyelvek kutatója, BUBRICH már nagyon korán, az 1927—28-as 
•években felülmúlta PAASONEN finn mordvinistát történeti következtetéseinek 
mélysége és kiterjedése tekintetében és azzal a képességével, hogy a nyelvi anyag 
mélységébe hatoljon, míg PAASONEN csak a nyelvészeti tények felszínén mozgott, 
regisztrálta, de nem kuta t ta azokat. BUBRICH legnagyobb eredménye a mordvin 
nyelvek tanulmányozása terén a mordvin alaktan klasszikus elemzése. BUBRICH 
tanulmánya során megállapította, hogy a mordvin nyelvek alaktana egész sor 
olyan archaikus jelenséget őrzött meg, amelyek a balti-finn nyelvekből már kivesztek. 

A finnugor nyelvek alaktanának összehasonlító vizsgálata során BUBRICH 
egész sor nyelvészeti felfedezést te t t . Pl . bebizonyította, hogy nem állhat meg 
E. SETÁLÁ fantasztikus hipotézise, mely szerint a finnugor korban létezett volna 
külön -s-es dativus és bebizonyította, hogy a finnugor nyelvek nyugati csoportjá
ban az -s-es ,,belső hely visz onyragos" esetek -s-t tartalmazó névutókkal ellátott 
névszókból eredtek. BUBRICH egész sor nagyon érdekes megfigyelést t e t t a névutók 
és esetragok kölcsönhatásairól pl. megállapította, hogy a moksa nurca (ingsa) 
'miat t , -ért' névutó egybeolvadt a határozatlan ragozású főnévvel és új esetet 
a lkotot t , a causativust stb. 

Nem csekély az értéke a finnugor nyelvtudomány számára BUBRICH megálla
pításainak a finnugor nyelvek -w-es helyhatározó esetei eredetéről. Finn tudósok 
azt igyekeztek bebizonyítani, hogy az -w-es esetek elsődlegesek és a finnugor ősnyelv-
ből erednek. BUBRICH ezzel szemben bebizonyította, hogy a balti-finn -inén, -jnen 
végű főnevekből erednek, amelyeknek -n-es képzője a hellyel és idővel való kapcsolat 
érzetét kelthette, mint pl. a kaukainen 'messzi' és huomeninen 'holnapi' szókban. 

# Ugyanilyen alaposan muta t t a ki BUBRICH, hogy a balti-finn nyelvek k-s dativusa 
a k végű, helyet vagy kollektívumot jelentő névszókból ered. 

A sorszámnevekre vonatkozóan BUBRICH megállapította, hogy a mordvin 
nyelvekben a tőszámnevek és a mutatónévmások egyesüléséből keletkeztek. 

Különösen mélyen elemezte BUBRICH a mordvin igeragozás fejlődésének törté
netét . Ezen a területen igen sok helyes és finom megfigyelést tet t , amelyeknek segít
ségével rekonstruálta a mordvin igealakok eredeti, legrégebbi t ípusát. BuBRiCHnak 
a mordvin és egyes finnugor nyelvek igeragozást kutató munkáit a szovjet finnugrisz-
t ika hatalmas eredményeinek tekinthetjük, kivéve természetesen sikertelen kísér
leteit, hogy az adott jelenségekben stadialitást találjon. A finnugor igeragozás 
tanulmányozása területén még egész sor eredménye volt BuBRiCHnak. Pl. A finn 
tudósok helytelen állításaival szemben, akik szerint az igeragozás formánsai minden 
finnugor nyelvben jelentékeny mértékben egyeznek, bebizonyította, hogy ,,ha a 
névszóragozás tekintetében a finnugor nyelvek különböző csoportjai elég sok közös
séget muta tnak is fel, az igeragozás területén igen kevés közös vonásuk van."2 1 

Ezenkívül BUBRICH megállapította, hogy a finnugor nyelvekben a múltidő formán
sai sokkal régebbiek, mint a jelenidő jelei. D. V. BuBRiCHnak a hangtani kutatással 
mindig történeti célja volt, egyike az „ethnogenezis" kérdéseinek megoldására 
szolgáló eszközöknek. 

D. V. BUBRICH hangtani észrevételeinek legnagyobb része különböző cikkeiben 
van elszórva. Csak két speciálisan hangtani munkája van, ,,A suomi-finn nyelv 
történeti hangtana" 2 5 és az ,,Az udmurt nyelv történeti hangtana".2 6 D. V. BUBRICH 
hangtani munkái főként a különböző fonémák és a különböző finnugor nyelvek 
és nyelvjárások közötti hangmegfelelések történetét derítik fel. 

24 J\. B. BYBPHX, OTuouueiuie MopAOBCKoro H3biKa K apyni.M íJwmHO-yropcKHíw 
M3biKa.M, „SannckTi", 5. sz. #3biK n .iiiTepaTypa, Szaranszk, 1946. 39. 1. 

2 ' Ji. B. BVBPHX, HcTOpnqecK'aíi (})bneTiiKa cliimcKoro-cvOMii H3biKa. Petroza-
vodszk, 1943. 

2ti JX. B. BVBPHX, HcTopimecKaíi cponeTiiica y,i.\iypTCKOro H3UK%. Izsevszk, 1948. 
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A balti-finn nyelvek hangtani ku ta t á ainak eredményeként D. V. BUBRICH 
egész sor tudományos tételt állított fel. Vegyük sorra a legfontosabbakat: 

1. A régiségben minden balti-finn törzsi nyelvjárás hangrendszere többé
ke vésbbé egynemű volt. 

2. Kifejezettebb volt bennük a magánhangzó-harmónia, mint most. A mai 
i és e között a régi balti-finn nyelvjárásokban még volt két variáns. A veláris hang-
rendű szavakban hátrább, a palatális hangrendűekben előrébb képzett variánsokat 
ejtettek. 

3. A finn diftongusok BUBRICH elmélete szerint hosszú magánhangzókból 
lettek, pl. az no hosszú o-ból, az yö hosszú ö-ből, az ie hosszú e-ből stb. 

BUBRICH minden állítását adatok gazdag anyaga támasztja alá és a tények 
egészen bizonyossá teszik. A balti-finn nyelvek tanulmányozása során BUBRICH 
igen régi kapcsolatokat állapított meg a lett-litván nyelvekkel. A lett-litván nyelvek 
hatása a balti-firmekie olyan erős volt, hogy egész sor hangmegfelelés is van közöttük. 
,.Minden balti-finn nyelvben — mondja, BUBRICH — nagyszámú lett és litván 
jövevényszót találunk. Számos balti-finn törzsi elnevezés (Hámé, Karjala) magya
rázata is a régi lett-litván nyelvben található meg."27 

A számi nyelvek tanulmányozása folyamán I) . V. BUBRICH két történelmi szem
pontból igen érdekes megállapítást te t t : 

1. Megállapította, hogy Finnország helyneveinek nagyobb része számi (lapp) 
eredetű. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Finnországban nem mindig 
éltek finnek. 

2. A számi nyelv hangállományának megfigyelése meggyőzte BuBRiCHot 
arról, hogy a számik csak alig 1060 évvel ezelőtt vettek fel finnugor nyelvet, azelőtt 
másféle nyelven beszéltek. 

A permi nyelvek kutatása terén D. V. BUBRICH legnagyobb eredménye ,,Az 
udmurt nyelv történeti hangtana" c. munkája, amelynek második fejezete, ,,A régi 
permi fonémarendszer" az elhunyt legkimagaslóbb hangtani eredménye. Példa
ként megmutatunk egy rövid bekezdést az idézett fejezetből: „Világos, hogy egy bizo
nyos történeti pillanatban a szókezdő r udmurt földön >k\ vagy ha a szó tövében 
is volt 3 (dz) vagy n(dz) 3-vé vált. Igen valószínű, hogy ezt a hangváltozást 
a török hangrendszernek az udmurt nyelvbe való betörése okozta: a török nyelvek 
nem ismerik a szókezdő r-et. 

,,Az említett udmurt hangváltozás idejét megközelítően megállapíthatjuk. 
Azok között a szavak között, amelyeken ez a változás megtörtént, van a ruc > iyxt 
'orosz' szó is, amit az udmurtok a komik közvetítésével vet tek á t az oroszoktól, 
mégpedig nem előbb, mint az első és második évezred fordulóján. Másrészt pedig 
a szót közvetlenül az oroszból is átvették az udmurtok, de ezen nem történt vál to
zás. Ez a második átvétel nem történhetet t a második évezred közepénél korábban. 
(A novgorodiak vjatkai kolóniája a XIV. században keletkezett.) Az említett hang
változásnak tehát végeredményben a második évezred első, felében meg kellett 
történnie."28 

BUBRICH poszthumusz munkája ,,A komi irodalmi nyelv nyelvtana". Ebben 
igen pontos és átgondolt leírását adja a komi irodalmi nyelv nyelvtani rendszerének. 

Befejezésül még hadd említsük meg, hogy D. V. B U B R I C H igen gondos és figyel
mes vezetője volt aspiránsainak. Sok időt és erőt fordított tudományos előkészí
tésükre. Az elhunyt taní tványai örökre megőrzik emlékezetükben drága tanáruk 
ragyogó képét. 

27 j \ . B. BYBPHX, HcTopiiMCCK"a5i $OHeTHKa iJ)HHCKO-CyOMH H3i>iKa, Petrozavodszk-
1948. 10. 1. 

28 J\. B. EVBPHX, HcTopimecKan (})OneTiiKa y/iMypTCkoro H3bitca, Izsevszk, 1948. 
L'9-30. ]. 



t Harva Uno (1882-1949.) 
A finnugor népek ős vallásának nagynevű kutatója két évvel ezelőtt halt meg. 

Élete folytonos munkában eltöltött, elvonult, elmélyült termékeny tudósélet volt. 
Nyugat-Finnországnak abban a délnyugati kerületében (Varsinais-Suomiban) 
született, amely a legrégibb idők óta kapcsolatban állt az európai műveltségi áram
latokkal. Ennek a vidéknek szellemi néprajzát később ő írta meg egy sorozat számára. 
s ez egyik legszebb, leggazdagabb, a folklór egész körét átfogó munkája („Varsinais-
Suomen henkistá kansankult tuuria ." 1935). Apja evangélikus esperes volt, anyja 
álandi (ahvenanmaai) születésű. Családi neve, HOLMBERG, melyet egészen a 20-as 
évek végéig használt s azután a HARVA névvel cserélt fel, idegen, nem-finn szárma
zására utalt . Aki ezzel a fekete szemű, élénk tekintetű, heves vérmérsékletű, érde
kes kuta tó egyéniséggel elbeszélgethetett, társaságában valahogyan mindjárt nagyon 
otthon érezte magát. 

Érdeklődését apja foglalkozása nyitotta meg az etnológia felé. Maga is elvégé te 
a teológiát, pappá szentelték, de hamarosan átlépett a tudományos pályára. Mint 
tanár WESTERMARCK, továbbá az orientalista TALLQVIST volt reá hatással, de mint 
szervező K R O H N KAARLE egyengette útját . Az ő befolyásának köszönhető, hogy 
vallástörténeti munkásságát mindjárt a finnugor népekre központosította. Mint
hogyha csak érezték volna, hogy nincs veszteni való idő ; mert a világháború küszö
bön van, mely hosszú időre véget vet majd a helyszíni gyűjtéseknek, kutatásoknak: 
nyomban ellátták ösztöndíjakkal és kiküldték a volgai-finnugor népek közé. Tanul
mányai részére egyszersmind biztosították a kiadást. 1913-ban már megjelenik 
doktori értekezése: „Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker'' (MSFOu. 
X X X I I ) , ezt követőleg pedig monografikus leírásai a permi-népek („Permalaisten 
uskonto" . Év n.), a cseremiszek („Tsheremissien uskonto". 1914) és a lappok vallá
sáról („Lappalaisten uskonto". 1915). Ezek egyike, a cseremiszekről szóló kötet, 
mint ismeretes, az PFC-sorozat 61. számaként később német nyelven is hozzá
férhetővé vált. Alig néhány évi, de helyesen irányított nagy lendületű munka árán 
elérte, hogy nemcsak életcélja van pontosan kitűzve, hanem az a l p o k a t is lerakta 
hozzá s mint magántanár előadójává lett annak a tudományszaknak, mely őt 
majd egész életében leköti, foglalkoztatja. Már csak az általános etnológia felé 
terjeszkedő külföldi tanulmányútjai voltak hátra, hogy kialakuljon HOLMBERG-
HARVA, a turkui egyetemen a szociológia professzora, aki ebben a minőségében írta 
meg további vallástörténeti meg finn folklorisztikai munkáit s vált, főként nagy 
összefoglaló művei által, a finn néprajz egyik hírességévé. 

Előbb említett monográfiái után a vallási tárgykörben négy fontos munkája 
jelent még meg. Időrendben: angol nyelvű finnugor és szibériai mitológiája („The 
Mythology of Ali Eaces IV. Finno-Ugric, Siberian". Boston. 1927), ,,Die religiösen 
Vorstellungen der altaischen Völker" (FFC. 125, 1938, előbb finn nyelven „Altain 
suvun uskonto" címmel 1933-ban) s a monografikus sorozat befejezéseként: mordvin 
(„Mordvalaisten muinaisusko". 1942) és finn ősvallása („Suomalaisten muinaisusko". 
1948). Közülük a másodikat tar that juk legnagyobb hatású és bennünket különösen 
érdeklő művének, melynek egyes az ázsiai népek világképét ismertető vonzó feje
zetei a szerző „Der Baum des Lebens" című 1922-ben megjelent nevezetes tanul
mányára mennek vissza. 

Előre bocsátva ezeknek a könyveknek a címeit, jelentőségüket úgy érthetjük 
meg legjobban, ha tekintetbe vesszük az ősvallási kutatások szempontjából a finn 
néprajz helyzetét 1910 körül, Harva fellépése idején. Nem szólva a legrégibb, a X V I I I . 
századi előzményekről (LENCQViSTről és GANANDERről, akikkel a mi CoRNiDESünk 
és ENGELünk állítható párhuzamba), a múlt század közepe óta Finnországban a 
mitológia kutatása két fejlődési fokon ment át. Az egyiket CASTRÉN finn mitológiai 
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előadásai jelzik, a másikat K R O H N JULIIT snak halála u tán kiadott és azután magj^ar 
nyelven is megjelentetett könyve: ,,A finnugor népek pogány istentisztelete" (BÁN 
ALADÁR kiegészítéseivel, 1908-ban). Ezek mellett a korszakos összefoglalások 
mellett említsük meg WABOÍTEN MATTinak a régi finn halott-tiszteletről (Vainajain-
palvelus muinaisilla suomalaisüla". 1898) és K R O H N KAARLEnak a finn ősrunók 
vallásáról írt speciális érdekű műveit („Suomalaisten runojen uskonto" . 1914). 

Felléptétől kezdve mármost annyiban változott a helyzet ezen a téren, hogy 
akadt egy kutató, aki e magános korszerű összefoglalások után egymaga negyven 
évet szentelt ezeknek a tanulmányoknak, aki a finn vallástörténet látókörét számos 
munkában messzi kitágította, miközben központi művelőjévé lett ezeknek a problé
máknak s mesterévé a körülötte csoportosuló többi kutatótársaknak. Lássunk csak 
ezek közül is néhány nevet! KARJALAINEN K. F . az obi-ugorok vallását írta meg 
(1917, németül FFC. 41, 44, 63), LEHTISALO T. a jurák-szamojédokét (MSFOu. 
L I I I , 1924), HAMALAINEN A, foglalkozott a volgai-finnugorok gvertya-kultuszával 
(JSFOu. X L V I I I , 1937), LOORITS O. megírta először a lívek '(1926—28), aztán 
legújabban az észtek vallását (,,Grundzüge des estnischen Volksglaubens". Lund, 
1949), ITKONEN T. I . pedig a finnországi lappok hiedelmeit ismertette (MSFOu. 
L X X X V I I , 1946). A szakirodalomnak ezt a kivirágzását látva, sajnálattal állapít
hat juk meg, hogy magyar néprajzunk egyáltalán nem vagy csak igen kevéssé termé
kenyült meg belőle; hogy mindezideig e kutatásokon kívül maradtunk, róluk tudo
mást nem is igen szereztünk; hogy problémáink iránt a fentnevezett szakemberek
ben sem tudtunk legkevésbbé sem érdeklődést kelteni; s hogy általában, ami ősvallá-
sunk kérdését illeti, még ma is olyan szinten vagyunk — nemcsak szak-, hanem 
iskolai tankönyveink is, — ami legjobb esetben K R O H N J Ú L I U S múlt századi könyve 
színvonalának felel meg! 

Mi jellemzi ÜARVÁnak ezeket a vallástörténeti főműveit? Jellemzi a világos 
előadás, az irodalomnak, így szovjetunióbeli népekről szólván, az orosz nyelvű igen 
jelentős szakirodalomnak kimerítő tárgyalása. Jellemzi a problémák feltárása mellett 
bizonyos józan tartózkodás elméletek konstruálásával szemben. Figyelem a száj
hagyományra és a néprajz tárgyi világára; problémaérzék a környező szlávságnak 
az illető finnugor nép műveltségére te t t hatása tekintetében. És az a filológiai kész
ség, különösen kéziratos szövegeken alapuló tárgyalásmód esetében (mint a mordvin 
ősvallást ismertető munkában), mely PAASONEN H E N R I K óta ezen a szakon is immár 
kötelezővé vált . 

Egyéb folklorisztikai dolgozatairól és nagyszámú kisebb cikkeiről is meg akarva 
emlékezni, nem vállalkozhatunk arra, hogy akárcsak fő témájukat megjelölhessük. 
Nagyobb részük a Finnugor Társaság folyóirataiban, a FUF.-ban, a Virittájá-ben. 
a Kalevala-társaság évkönyvében jelent meg; az 1936—43 közötti időre esőket 
elég rendszeresen számontartot ta a Néprajzi Múzeum Értesítőjének folyóiratszem
léje. — Csak ízelítőként ragadunk ki néhányat: Agricola- meg Sampo-kutátásait 
s a finnugor területről a lakodalmi énekeknek és szokásoknak valamint a rokonság
neveknek kérdését. 

Agricolával kapcsolatban azokkal a tudósokkal vívott SETALA oldalán heves 
tudományos csatát, akik a karjalai isteneknek a 20-as években felfedezett svédnyelvű 
jegyzékéről azt bizonygatták, hogy a svéd változat volt a forrása Agricola 1551-
ben zsoltárfordítása előszavában kiadott finn versezetének. HARVÁék ellenkezőleg 
a finn forrást muta t t ák ki eredetinek s a svéd kéziratot másodlagosnak. Hogy milyen 
fontos szerepet szánt Agricola homályos értelmű utalásainak, kitetszik abból, hogy 
f utolsó nagy munkája, melyet tudományos testamentumának neveztek: 500 lapnyi 

inn mitológiája, legalább is fele részében, amíg a SETALÁÍŐI megindított vallás-
'olklorisztikai gyűjtések feldolgozása benne túlsúlyra nem jut a történeti források 
*elett, egyenesen Agricola versei kommentárjának fogható fel. 
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A Sampo kérdésével többször foglalkozott. Egyik első megnyilatkozása, mely 
az élet fája körül végzett kutatásaiból sarjadt ki, erősen hato t t SETÁLlnek a Sampo 
rejtélyéről írt, nálunk is ismert nagy művére, amelynek tanítását azonban lényegi
leg sem ő, sem kortársai — kevés hozzáértő kivételével — nem fogadták el. A nyitva 
maradt probléma azóta is több líj megfejtési kísérletre adott ösztönzést; ezek között 
a figyelemre méltóbbak egyike HARVA 1943-ban „Sammon ryöstö'" (A Sampo 
elrablása) címmel kiadott , népszerűen megírt könyve. Ezt , mivel K R O H N K A A R L E 
nyugatfinnországi elméletéhez csatlakozik és történeti magyarázatába épül bele, 
újabban a karjalai párt hívei nem is haboztak polgárinak és reakciósnak bélyegezni. 

Kalevala-tárgyú dolgozatai közül nevezetes az orosz-karjalai lakodalmi verse
ket feldolgozó nagy tanulmánya (,,Kauko-Karjalan háárunot" . Turku, 1929). 
Jelentősége, hogy a szociológus problémaérzékével nyúl hozzá az addig csak formáli
san vizsgált énekekhez. A már meglehetős nagy irodalomra visszatekintő finn lako
dalmi szokások kérdése különben is egyik kedvenc témaköre volt. Ezekről írta egyik 
legkitűnőbb dolgozatát „Naimatapojemme historiaa" címmel 1941-ben a Kalevala
társaság évkönyvébe, k imutatva benne, hogy a finnugor népek házassági szoká
sainak legrégibb rétege a lappok és szamojédok hagyományaival egyezik, s felvetve 
azt a (Tagányi közölte) magyar adatokkal is bőven támogatható nézetet, amely 
szerint a finnugorok eredeti feleségszerző szokása az exogámia volt. Ugyanez évben 
az Ethnographia is közölt tőle cikket ily címmel: ,,A vőlegény és menyasszony 
rokonságának szerepe a finnugor népek házasságkötésében." 

Bizonyos fokig magyar vonatkozásai — az öcs és báty-féle megkülönböztetések 
társadalmi okainak feltárása — miat t hívjuk fel a figyelmet „Der bau des ver-
wandschaftsnamensystems und die verwandschaftsverháltnisse bei den finno-
ugriern" (FUF XXVI) című tanulmányára, annyival inkább, mert ez talán vala
mennyi közül az, amely a finnugor nyelvtudománnyal, a nevekkel és azok jelentésé
vel a legszorosabban összekapcsolódik. Nagy kár, hogy a finnugor családszervezet
ről készülő munkáját (amint nekem 1941-ben írta: a finnugor népek szociális életét 
tárgyaló művét, mely ,,remélem életemnek ta lán főműve lesz") nem fejezhette be. 
Kíváncsian kérdezzük, vájjon az elkészült részek meg fognak-e valamilyen formában 
jelenni, lesz-e folytatójuk a mester törekvéseinek'? 

H a vele, mint a jelek mutatják, az utolsó finnugor etnológus szállt sírba a finn 
iskola tagjainak CASTRÉN óta soha meg nem szakadó folyamatos láncolatából: 
tovavesző alakjára kétszeres fájdalommal tekinthetünk vissza. Sirathatjuk nemcsak 
a nagy tudóst , hanem magunkat is. Az elveszett alkalmakat, hogy vele, míg élt, 
jobban együtt nem működhettünk, ügyünk számára meg nem szereztük, hogy 
Magyarországon jár tában 1922-ben rólunk alkotott rossz véleményét új tudományos 
eredmények felmutatásával jóra fordítani sohasem sikerült. 

KOROMPAY BERTALAK 




