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I. 

Felszabadulásunk óta a magyar nyelvészek már három kongresszust 
tartottak. Rajtuk a hazai finnugor nyelvészek is részt vettek, a saját szűkebb 
tudományterületükkel kapcsolatos problémákhoz ők is hozzászóltak, külön 
összejövetelt azonban ez ideig nem tartottak. Erre — a Magyar Tudományos 
Akadémia I. Osztálya vezetőségének határozata folytán — most kerül sor 
először. Összejövetelünk a „konferencia" nevet viseli jeléül annak, hogy ren
dezvényünk szűkebb keretek között mozog és kisebb igényű, mint a nyelvész
kongresszusok. Ez természetes is, hiszen finnugor nyelvészeink a magyar 
nyelvészek együttesének csak egy kis töredékét alkotják, s részükről ez az 
első próbálkozás arra, hogy tudományszakuk kérdéseit önálló rendezvény 
keretében tárgyalják meg. 

Részletesebben megjelölve, konferenciánk célja a felszabadulás óta 
elvégzett finnugor nyelvészeti munka számbavétele, az elért eredmények fel
mérése, a hiányosságok megállapítása, a jövőbeli teendők kijelölése és a mun
kánk megjavítását célzó javaslatok megvitatása. A tájékozatlan idegen köny-
nyen felvethetné azt a kérdést: mi szükség van erre, hiszen tíz év egy tudomány 
történetében igen rövid időszak, s egy-egy tízesztendős ciklus a tudományok 
történetében ritkán szokott kiemelkedni a többi közül. Nagy általánosságban 
persze valóban ez a helyzet. Az a tíz év azonban, amely felszabadulásunk 
óta napjainkig telt el, nem akármilyen tíz év, hanem olyan időszak, amely 
hazánk tudományos életében új korszakot nyitott, s amely a nyelvtudomány
ban és ezen belül a finnugor nyelvészetben is jelentős változást hozott 
magával. 

A hazai tudományok szempontjából általában az új korszakot az új 
világnézeti alap, az új munkamódszerek és az új cél jelentik. De megváltoz
tak azok a keretek is, amelyek közt a tudományos munkát végezzük, s a múlt
hoz- viszonyítva mások a lehetőségeink is a tudományos munkára. Hogy 
mindez mennyire érvényes a nyelvtudományra általában, azt nálam avatot-
tabbak a nyelvészeti kongresszusokon, számos akadémiai ülésen és egyebütt 
már részletesen kifejtették. Ezért e kérdések fejtegetésébe itt, e szűkebb 
körű szakmai konferencia keretei közt, nem akarok belebocsátkozni. Ehelyett 
a felszabadulásunk utáni tíz év történetéből a sajátosan finnugor nyel
vészeti vonatkozások tárgyalására kívánok rátérni. 

De ha csupán ezt tenném, hamis képet adnék a felszabadulás utáni 
finnugor nyelvészetről, mert tudományunk alakulásit nem történeti szem
pontból, nem fejlődésében vizsgálnám. Ahhoz, hogy az elmúlt tíz év fejlődé 
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sét helyesen tudjuk értékelni, figyelembe kell vennünk az eló'zményeket is. 
Ezért röviden kitérek arra, milyennek látom tudományunk helyzetét a fel
szabadulást megelőző évtizedekben. 

Röviden azt mondhatjuk: az első virágzásnak az a kora, amely REGULY 
ANTAL tanulmányútja után HUNFALVY PÁL, főleg pedig BUDENZ JÓZSEF 
munkája nyomán megindult, az első világháború befejeztével véget ért. Az 
egykori Budenz-tanítványok ugyan égtek a vágytól, hogy munkájukat a 
megkezdett lendülettel folytassák, fiatalabb kutatók is szép számmal sora
koztak volna fel melléjük, de tudományos törekvéseik zöme egyes esetekben 
a -politikai üldöztetés, általában pedig az elmúlt rendszer tudományellenes-
sége miatt hajótörést szenvedett. A Magyar Tudományos Akadémia szerepe 
a finnugor tanulmányok szervezése terén megszűnt, elősegítésük körül pedig 
a minimumra csökkent. Az első és a második világháború vége közötti idő
szakban az Akadémia kiadásában mindössze két önálló, nagyobb terjedelmű 
finnugor kiadvány látott napvilágot. Egyidejűleg a kisebb értekezések ki
adási lehetősége is rendkívül megcsappant. Az egyetlen folyóirat, amelyben 
a cikkterjedelmet valamelyest meghaladó értekezések közölhetők lettek volna, 
a Nyelvtudományi Közlemények, igen ritkán jelent meg: 1920-tól a felsza
badulásig, egy negyed század alatt mindössze hat teljes kötet látott napvilá
got. A fiatal kutatók nagy része vagy elkallódott, vagy pedig anyagi helyzete 
miatt kénytelen volt tudományos tevékenységét néhány rövid cikk meg
írására korlátozni; látókörét bővíteni alig volt módjában. Ugyanakkor to
vábbra is kiadásra várt pl. REGULY egy évszázaddal korábban gyűjtött anya
gának jelentékeny része, nem is szólva a nagyértékíí újabb gyűjtésekről s 
mindezek tudományos értékesítéséről, feldolgozásáról. 

Ilyen körülmények között érte tudományunkat hazánk felszabadulása. 
A pusztító második világháború után a tudományos munka persze nem kez
dődhetett meg mindjárt 1945-ben. Két-három év az erőgyűjtés, a tapogatódzás 
jegyében telt el. A Nyelvtudományi Közleményeknek felszabadulásunk utáni 
első száma csak 1948-ban jelent meg, s ez legnagyobbrészt még olyan cikkeket 
tartalmazott, amelyek már 1944-ben ki voltak szedve. Kezdettől fogva érez
tük azonban országunk felelős tényezőinek a tudományok iránti érdeklődé
sét, kormányzatunk segítő kezét, 1949-ben pedig már mi, finnugor nyelvészek 
is ott lehettünk a magyar nyelvtudomány első ötéves tervének bölcsőjénél, 
amely tudományunk újjáélesztését tűzte ki céljául. 

Már pusztán az a tény is figyelemre méltó, hogy nyelvtudományi terv 
egyáltalában készülhetett. Amint ötéves tervünk bevezetésében (MNy. 
XLV, 97) olvashatjuk, „még csak fel sem merült és fel sem merülhetett volna 
a tőkés rendszer korlátain belül egy ötéves összefogó nyelvtudományi terv 
gondolata". A tervezés puszta tényét nyelvészeink elvben kezdettől fogva 
tetszéssel fogadták, s helyesnek ítélték. Más dolog az, hogy nyelvtudományunk 
ötéves terve az első hevületben a lehetőségek kellő megfontolása nélkül ké
szült, s hogy ennek következtében részben tarthatatlannak bizonyult. De 
első ötéves tervünknek ennek ellenére is megvan a jelentősége. Ami lényegest 
finnugor nyelvészeink a felszabadulás óta alkottak, az túlnyomórészt ennek a 
tervnek a keretein belül valósult meg: a szerzők, miközben munkájukat vé
gezték, egyben e tervnek a teljesítését is szem előtt tartották, az akadémiai 
bizottságok e terv alapján igyekeztek a folyamatban levő munkálatoknak a 
kívánt tudományos és anyagi támogatást megadni, s Akadémiánk ezen terv 
szerint gondoskodott az elkészült munkák kiadásáról. Minthogy tehát annak, 
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amit az elmúlt tíz évben termeltünk, ötéves tervünk alkotta a vázát, tervünket 
és annak teljesítését részletesen ismertetem. Erre egyrészt ötéves tervünknek 
a tudományos termelésben megmutatkozott fontossága, másrészt pedig az a 
feltevés indít, hogy e terv, illetőleg e terv teljesítésének mikéntje részletei
ben talán csak az akadémiai bizottságokban helyet foglaló szakemberek szűk 
köré számára ismeretes. 

Finnugor nyelvészeti tervünk első szakasza az eddig kiadatlan és felhasz
nálatlan r o k o n n y e l v i g y ű j t e m é n y e k n e k r e n d e z é s é t és k i a d á s á t , azaz 
e téren való egy évszázados, illetőleg több évtizedes mulasztásainknak öt év alatt 
való pótlását irányozta elő. Nyilvánvaló, hogy már ez az első tervpont is a 
maximaiizmus hibájában szenvedett. Ennek ellenére jelentékeny teljesítmény
nek mondható az, ami ebből az első tervpontból megvalósult. ZSIRAI MIKLÓS 
1951-ben közzétette REGULY ANTAL és PÁPAY JÓZSEF hagyatékának I I . kö
tetét „Osztják (chanti) hősénekek" címen, s ebben mind nyelvi, mind műfaji 
szempontból pótolhatatlan értékű anyagot te t t a kutatók számára hozzáfér
hetővé. Feltűnő, hogy ez a kötet ennek ellenére sem részesült sem a hazai, 
sem a külföldi szakfolyóiratokban behatóbb ismertetésben. A külföldnek 
legalábbis látszólagos érdektelensége részben bizonyára külföldi könyvter
jesztésünk gyarlóságának, részben pedig talán annak a körülménynek tud
ható be, hogy a külföldi szakkörök az 1944-ben megjelent első kötettel sem 
ismerkedhettek meg, az 1951-ben megjelent kötetnek pedig várják a foly
tatását! a még kiadatlan hősénekeket tartalmazó utolsó Reguly-kötetet. 
Ennek a megjelenése is még az első ötéves tervidőszakra volt előirányozva. 
Valamennyiünket mélységes fájdalom tölt el amiatt, hogy ZSIRAI MiKLÓst 
halála megakadályozta munkája befejezésében. ZSIRAI MIKLÓS évtizedekig 
harcolt, lelkesen, csüggedetlenül küzdött a Reguly-szövegek kiadásáért. 
Szinte a Reguly-hagyaték tragikus sorsának a folytatódását kell látnunk ab
ban, hogy ez a hagyaték első áldozatos gondozójának, PÁPAY JózsEFnek a 
halála után most újra árván maradt: i t t hagyta, a jövő nemzedék gondjára 
bízta az, aki legtöbbet te t t mielőbbi közkinccsé tétele érdekében. 

Szép eredménnyel folytatódott MUNKÁCSI BERNÁT kiadatlan manysi 
nyelvanyagának feldolgozása. Ez a munka a Vogul Népköltési Gyűjtemény 
II I . kötetének második részéhez fűződő tárgyi és nyelvi magyarázatok kiadá
sát eredményezte. E kötetet KÁLMÁN BÉLA rendezte sajtó alá. Egyebek 
között az ő munkája az obi-ugor medvetisztelet ismertetése is, amely a kötet 
bevezetéséül szolgál. A magyarázott szavak és kifejezések jegyzékét K. SAL 
ÉVA állította össze. A tárgyi és nyelvi magyarázatok a I I I . kötetben foglalt 
nehéz szövegek megértéséhez fontos ismereteket nyújtanak. Hogy ez mennyire 
így van, annak igazolására elég csak arra utalnunk, hogy a Vogul Népköltési 
Gyűjtemény III . kötetének egyes darabjai REGULYtól nyugati-manysi nyelv
járásban feljegyzett daloknak északi-manysi átírásai, s ezek éppen átírás
voltuk folytán a két nyelvjárás különbözősége miatt téves értelmezéseket is 
tartalmaznak. 

Az eddig említett régibb anyaggyűjtések kiadásán kívül megindult 
ötéves tervünk keretében az első világháború idején gyűjtött rokonnyelvi 
szövegek kiadása is. Közülük a komi nyelvűek közzététele csupán a mennyi
séget tekintve kisebb feladat volt, mivel egy részük már 1920-bán megjelent, 
s a fennmaradó másik rész kiadható volt e g y kötetben. Ki kell azonban emel
nünk e kiadvány minőségi jelességeit. FOKOS-FUCHS DÁVID „Volksdichtung 

. der Komi (Syrjánen)" című kötetében (1951) a nyelvjárások szerint csoporto-
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sított népköltészeti termékek nyelvi jellemzését is megadja, rámutatva az 
egyes nyelvjárások legfontosabb sajátságaira s a szomszédos nyelvjárásokhoz 
való viszonyára, közöl továbbá mintaszerű gonddal megírt rövid tárgyi és 
nyelvi magyarázatokat is, ahol szükséges. 

Mennyiségi szempontból jóval nagyobb feladatot jelölt ki ötéves ter
vünknek az a pontja, amely B E K É ÖDÖN mari nyelvű gyűjtésének kiadását 
irányozta elő. Bár a kiadás munkája megindult, s 1951-ben ,,A cseremiszek 
(marik) népköltészete és szokásai" címen az első kötet napvilágot látott, a 
munka befejezésétől i t t talán még messzebb vagyunk, mint a chanti szövegek 
esetében. Hosszú lenne ennek az okait részletesen kifejteni, s még nehezebb 
lenne a hátráltató körülményeknek évekre visszanyúló és mindenkit meg
nyugtató tisztázása. Mindenesetre a mari szövegek kiadása továbbra is szere
pel tervünkben, s bizonyos minőségi szempontok kielégítése után a még kéz
iratban levő kötetek megjelentetése tudtommal folytatódni fog. 

Az anyagpublikációk közül kis terjedelme miatt nem önállóan, hanem 
folyóiratcikk alakjában jelent meg PÁPAI KÁROLY szelkup szójegyzéke, 
amelyet H A J D Ú P É T E R rendezett sajtó alá (NyK. LIV.). 

Bár ötéves tervünkkel nincs kapcsolatban, itt említem meg, hogy az 
elmúlt tervidőszak folyamán MUNKÁCSI BERNÁT udmurt gyűjtése is meg
jelent, mégpedig — egy, MuNKÁcsmak te t t régi ígéretnek megfelelően — 
a helsinki Finnugor Társaság kiadásában, FOKOS-FUCHS DÁVID gondozásában, 
.,Volksbráuche und Volksdichtung der Wotjaken" címen (SUSToim.102. 
1952. XXXVI + 715 l.)..A kötet számos nyelvjárásból közöl nyelvmutatvá
nyokat, tartalma változatos és értékes. Belőle tudtuk meg például azt, hogy 
az obiugor népekre olyannyira jellemző medvetiszteletnek maradványai 
még e század elején is éltek az udmurtoknál. 

Ötéves tervünk a rokonnyelvi szövegek kiadásán kívül r o k o n n y e l v i szó
t á r a k készítését és megjelentetését is előirányozta, elsősorban a közzéteendő 
nyelvi anyag alapján. Megindultak egy chanti REGULY-szótár előmunkálatai; 
a szűkös anyagi ellátottság ellenére is sikerült az eddig kiadott REGULY-
szövegek felét kicédulázni. ZSIRAI MIKLÓS halála után ez a munkálat is gaz
dátlanná vált. — KÁLMÁN BÉLA kidolgozta a MüNKÁcsi-féle nyelvi anyagból 
készítendő manysi szótár szerkesztési elveit. — FOKOS-FUCHS DÁVID komi 
szótárának munkálatai jól haladnak ; a szótár megjelenése a jövő évben 
várható. — B E K É ÖDÖN nagy mari szótára tudtommal még távol áll a befeje
zéstől. Minthogy a mari nyelv azon finnugor nyelvek közé tartozik, amelyek
nek a szókincsét legkevésbé ismerjük, tudományos szempontból is rendkívül 
sajnálnunk kell, hogy B E K É ÖDÖNt meggyengült egészségi állapota az utóbbi 
években munkabírásában korlátozta. Ez ugyanis lassította a szótár munkála
tainak ütemét. Mindenesetre kívánatos lenne, hogy a jövőben a Nyelvtudo
mányi Bizottság e munka haladásáról legalábbis félévenkint valamelyes 
tájékoztatást kapjon. Éneikül a Bizottság a mari szótárral kapcsolatban 
nem tudhatja kötelességét teljesíteni. 

Felmerült az a terv is, hogy MUNKÁCSI Votják Szótárához az első világ
háború idején készült anyagból kiegészítő szójegyzék készüljön. Ennek el
készítésével a Nyelvtudományi Bizottság FOKOS-FUCHS DÁvioot bízta meg. 
A terv megvalósítására a komi szótár megjelenése után kerül sor. 

Noha ötéves tervünknek a Magyar Nyelv 1949. évi kötetében megjelent 
vázlata erre nem utal, tervünk egyik gépírásos változata szerint JUHÁSZ 
J E N Ő moksa-mordvin szótárának is meg kellett volna jelennie, mégpedig, 
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már 1951-ben. Ehelyett egyelőre csak a szótár készítése folyik. Ennek a kése
delemnek egyik oka az lehet, hogy a Nyelvtudományi Bizottság, amely Aka
démiánk újjászületése után bizonyos idő elteltével ötéves tervünk gondozó
jává vált, nem tudhatot t olyan munkálatokról, amelyek csak tervünk külön
féle nem hivatalos változataiban foglaltak helyet, de ennek nyomtatott vál
tozatába — számomra ismeretlen okokból — nem kerültek bele. így a Bizott
ság a moksa szótár munkálatait nem tudta figyelemmel kísérni. — Megemlí
tem még, hogy készül egy gyakorlati célú finn szótár is. Szerkesztője P A P P 
ISTVÁN. 

Igen fontos munka elvégzését írta elő számunkra finnugor nyelvészeti 
tervünknek egy további pontja, amely szerint az első ötéves tervidőszak folya
mán esedékes volt egy finnugor e t i m o l ó g i a i s z ó t á r anyagának összegyűjtése 
és kiadásának előkészítése. Szabatosabban: egy, a magyar szókészlet finnugor 
elemeit tartalmazó etimológiai szótárról van it t szó. Addig a szakaszig, amed
dig tervünk szerint ennek a munkálatnak el kellett volna jutnia, ez a munká
lat sem jutott el. Ez azonban természetes is: a munkálatok időzítése olyan 
előzetes tájékoztatás alapján történt, amelyet a jövő nem igazolt. Ez a mun : 

kálat ti. nem kapta meg azt az anyagi támogatást, amelyet a terv időzítésekor 
feltételeztünk. A lemaradás azonban — viszonyítva az efféle munka nagysá
gához és nehézségeihez — nem nagy. Ez év végére a szótár anyagának az 
összegyűjtése lényegében befejeződik, s már megkezdődtek a kiadási elvek 
tisztázását célzó előmunkálatok is. 

Tervünk 4. pontja a f i n n u g o r n é p e k r e és n y e l v e k r e v o n a t 
k o z ó i s m e r e t e k ö s s z e f o g l a l á s á t irányozta elő különös tekintettel a 
finnugor népek történetére, mai állapotára, az októberi forradalom után végbe
ment társadalmi és művelődési változásokra s ezeknek nyelvi tükröződésére. 

A szövegezésből következtetve i t t valószínűleg egy nagyobb szabású 
szintézis tervéről van szó, amelynek végrehajtójául ZSIRAI MIKLÓS lehetett 
kiszemelve. Ez a szintézis nem készült el, mert nem is készülhetett el (e terv
pont teljes irrealitására már nem is szükséges kitérnem). Ehelyett azonban 
megjelent ZSIRAI MIKLÓS tollából ,,A finnugorság ismertetése" címen (Egye
temi Magyar Nyelvészeti Füzetek. 1952) egy rövid összefoglalás, amely egy
ben egyetemi tankönyvül is szolgál, s mint ilyen, régóta érzett szükségletet 
elégít ki. Hasonló jellegű H A J D Ú P É T E R ,,Szamojéd népek és nyelvek" című 
füzete (MNyTK. 76. sz.), amely még ötéves tervünk keletkezése előtt jelent meg. 

Tervünk 5. pont j a szerint feladatunk volt még „ r o k o n n y e l v i o l v a s ó 
k ö n y v e k (finn és vogul kresztomatiák) k i a d á s a az egyetemi oktatás célja
ira". Ez a tervpont annyiban valósult meg, hogy ez évben megjelent KÁLMÁN 
BÉLA manysi nyelvkönyve az Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek sorozat
ban. Ez az egyetemi nyelvészeti oktatás szempontjából igen örvendetes tény. 
Eddig professzoroknak és előadóknak sok időt kellett elvesztegetniük azzal, 
hogy hallgatóik számára óráról órára több példányban szövegeket és szójegy
zékeket kellett gépelniük, s a diakritikus jeleket minden példányban külön-
külön felrajzolniuk. Most ez a tarthatatlan helyzet legalábbis a manysi nyelv 
oktatása terén megszűnik. Persze további kresztomatiákra (pl. chanti, komi 
és udmurt nyelvkönyvre) is nagy szükség lenne a már említett okokból. 
Az eddigi helyzet, az oktatási célokra szolgáló kresztomatiák teljes hiánya, a 
múltban annál kirívóbb volt, mert pl. Finnországban az egyetemi finnugor 
nyelvészeti oktatás céljait hat, tudományos szempontból is hézagpótló, 
kitűnő kresztomatia szolgálta és szolgálja. A finn-permi nyelvek körében 
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ezek a finn kresztomatiák a múltban számunkra is többé-kevésbé megoldást 
jelentettek, ma már azonban nálunk nem felelnek meg, minthogy német 
nyelvű szó jegyzékük használata a hallgatók számára nehézséget okoz. — 
Készült egy ideig finn kresztomatia is: összeállítását ZSIEAI MIKLÓS vállalta. 
A tőle évekkel ezelőtt kapott tájékoztatás szerint e kresztomatia már 1951-
ben annyira volt, hogy pár hónapos munkával befejezhető lett volna. Külön
féle kiadói bizonytalanságok miatt azonban a könyv kiadása addig húzódott, 
mígnem ZSIRAI betegsége miatt kénytelen volt a további tárgyalásokról le
mondani, így a finn kresztomatia máig sem jelent meg, noha az egyetemen 
nagy szükség volna rá, sőt — ha egy-egy kiadóvállalat kételkedik is benne — 
az egyetemen kívül is találna érdeklődőkre. 

Ötéves tervünk hatodik — s egyben utolsó — pontja a N y e l v t u d o 
m á n y i K ö z l e m é n y e k I—L. k ö t e t é n e k m u t a t ó j á t jelöli meg mint 
olyan művet, amely az első ötéves tervidőszak folyamán kiadandó. Mindannyi
unk őszinte örömére ez 1955-ben megjelent, s így a legrégibb élő magyar nyelvé
szeti folyóirat 50 kötetének az anyaga megelevenedett: a kutató számára immár 
hozzáférhető, áttekinthető és könnyen felhasználható. A Mutató összeállító
ját, JUHÁSZ J E N Ő Í , valamennyiünk részéről köszönet és elismerés illeti meg 
munkájáért, amelyet talán évtizedekig sem végzett volna el helyette senki. 

Ha mármost pusztán a mennyiség szempontjából akarjuk értékelni az 
első ötéves tervidőszakban végzett munkánkat, akkor teljesen ellentétes 
eredményre jutunk aszerint, hogy a teljesítményeket mihez viszonyítjuk. 
Ha ötéves tervünkből indulunk ki, az eredmény lesújtó: szövegkiadási ter
vünknek talán csak kétharmadát teljesítettük, a tervbe vett szótárak közül 
eddig egy sem, a rokonnyelvi olvasókönyvek közül pedig csak egy jelent meg. 
Egyéb területen is annyi a lemaradás, hogy ezt bizonyos terven felüli teljesít
mények nem egyenlítik ki. Egészen más eredményre jutunk azonban, ha a 
felszabadulás utáni tíz év eredményeit nem első ötéves tervünk előirányzatá
val, hanem pl. az 1930-as évek termelésével vetjük össze. Amíg az 1930-as 
békeévekben egyetlenegy nagyobb méretű finnugor könyv jelent meg, addig 
a pusztító második világháborút közvetlenül követő tízéves időszakban (a 
Nyelvtudományi Közlemények Mutatóját is ideszámítva) 5 finnugor vonat
kozású önálló kötet látott napvilágot. Amíg a Nyelvtudományi Közlemények
nek az 1930-as években három kötete került kiadásra, addig ugyanez a folyó
irat 1950-től kezdve (némi késéssel) minden évben megjelent. Mi következik 
a két összehasonlításból: vajon az-e, hogy finnugor nyelvészeink nem dolgoztak 
eleget, mert nem teljesítették a nyelvészeti ötéves tervet, avagy az, hogy 
nagyon meg lehetünk elégedve magunkkal, mert jóval többet termeltünk, 
mint az elmúlt évtizedekben? Szerintem egyik sem. A terv nem teljesítéséből 
elsősorban azt a következtetést kell levonnunk, hogy nyelvészeti ötéves ter
vünk irreális, túlzó maximaiizmusban szenvedő terv volt. A tervteljesítés
ben való lemaradás okainak vizsgálatából pedig egyebek közt az derül ki, 
hogy jóval többet is tudtunk volna alkotni, ha munkánkat több tervszerű
séggel végeztük, illetve végezhettük volna. Az 1930-as évek termelésével való 
összehasonlításból kikövetkeztethető továbbá az is, hogy a magyar népi 
demokrácia a finnugor nyelvészet terén nyilvánvalóan sokkal több kutatónak 
adott munkalehetőséget, mint az elmúlt korszak, publikációs lehetőségeink 
pedig össze sem hasonlíthatók a múltbeliekkel. 

Nem azért, hogy a múlton rágódjunk, hanem amiatt, hogy éppen ez év
ben ismét egyik igen fontos feladatunk a távlati tervezés, szükségesnek t a r -
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tom, hogy kitérjek még arra a kérdésre: mi okból és milyen tekintetben volt 
rossz — helyesebben mondva: maximalista és ezért irreális — első ötéves 
nyelvészeti tervünk, illetve ennek finnugor nyelvészeti része. 

Hibás volt ötéves tervünk szerintem egyebek közt azért, mert nem szá-
'rnolt a kutatók teherbíró képességével. Összeállítói, de meg egyes kutatók 
maguk is, figyelmen kívül hagyták, hogy számos tervpont teljesítése nem 
ugyanannyi kutatóra vár, hanem jóformán valamennyinek a megvalósítása 
voltaképp csupán egynéhány kutató feladata, illetőleg nagymértékben függ 
ezen egy-két kutató hathatós közreműködésétől. Más esetben viszont — a 
számok bűvöletében élve — a kutatókat legfeljebb csak darabszám vették 
számba, fejlettségi fokukkal nem törődtek, illetőleg egyáltalában nem latol
gatták, hogy a terv egyes pontjait kik fogják megvalósítani. Nem vették 
figyelembe azt sem, hogy a folyóiratok életben tartása, szerkesztése, meg
felelő színvonalú cikkekkel és ismertetésekkel való ellátása ugyanazokra a 
kutatókra vár, akiknek az idejét az ötéves tervben előirányzott munkálatok 
már teljesen lefoglalták. Nem gondoltak arra sem, hogy a kutatókat az el
következő öt év folyamán a tervben előirányzottakon kívül bizonyára előre 
nem látott teendők is igénybe fogják venni. Mellőzték végül országunk anyagi 
teherbíró képességének komoly mérlegelését is, noha eléggé nyilvánvaló volt, 
hogy népi demokráciánk a tudományok legmesszebb menő megbecsülése és 
támogatása mellett sem áldozhat egy tudományágra korlátlanul, csupán az 
érdekeltek. vágyálmai szerint. 

Mindezzel kapcsolatosan szokás arra utalni, hogy az ötéves tervünkbe 
felvett munkálatok az érdekelt kutatók javaslatai voltak, s hogy a terv el
készítésében valamennyien részt vettünk, tehát valamennyien egyformán 
felelősek vagyunk érte. Való, hogy ötletekkel mindén kutató szabadon állha
tot t elő, de az ötletek felelősségei járó összegezésére, azaz ötéves tervünk 
összeállítására már nem valamennyien kaptunk megbízást. E műveletnél — 
ha csendesen is, de mégis — már hangzottak el némi megfontolást javasló 
megjegyzések, akkori marrista vezetőink azonban nem tudtak olyan légkört 
biztosítani, amelyben a kritikai szempontok és a jogos aggályok nyugodtan 
kifejezésre juthat tak volna, s ha mégis kifejezésre jutottak, meghallgatásra 
nem találtak. 

Persze ötéves tervünk maximaiizmusa a tervteljesítésben való elmara
dásunknak nem egyetlen magyarázata. A lemaradásnak oka volt egyebek 
közt az 1950-től 1953 elejéig dívott mértéktelen és terméketlen értekezletesdi 
is; ez a munkaidő utáni egyéni továbbképzést szinte lehetetlenné tette, s a 
munkaidőnek is jelentős részét igénybe vette. Ha a céltalan, ill. szükségtele
nül elnyújtott értekezletekre fordított időnek legalább a felét munkára hasz
nálhattuk volna fel, ötéves tervünk teljesítésében kisebb lenne a lemaradás, 
illetőleg például orosz nyelvi tanulmányainkban lényegesen többre vittük vol
na. Az értekezletesdi okozta kárt nem lehetett határidő-megrövidítések szor
galmazása útján sem jóvátenni. A tudományos munka nem végezhető mecha
nikusan, s a tudományos alkotás nem csupán gépiesen végzett anyaggyűjtés
nek meg írásbeli tevékenység kifejtésének az eredménye, mint ahogy egyesek 
néhány évvel ezelőtt gondolták. Az állandó önképzés, a lehetőleg széles kör
ben való tájékozódás, a problémák minden oldalú vizsgálata a tudományos 
munkának igen lényeges tartozékai, s e tevékenységünknek szűk időhatárok 
közé szorítása — amint a Szovjetunióban réges-régóta vallják — semmikép
pen sem használ, hanem — ellenkezőleg — rendkívül árt a tudománynak. 
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Következő ötéves tervünk összeállításakor nagyon kell ügyelnünk 
arra, hogy az első ötéves tervünk teljesítéséből, illetőleg nem teljesítéséből 
levonható következtetéseket levonjuk, s leggondosabban igyekezzünk elke
rülni azokat a hibákat, amelyeket az első ötéves tervidőszakban elkövettünk. 

II. 

Finnugor nyelvtudományunk termelésének ezen mennyiségi szemléje 
után rátérek más kérdésekre. Noha tudom, hogy ezzel általános tetszést 
nem aratok, mégis a történeti hűség kedvéért elöljáróban kénytelen vagyok 
azt megállapítani, hogy a felszabadulásunk utáni években, amikor már el
kezdhettünk volna szaktudományunkkal komolyabban foglalkozni, a marriz
mus uralma szó nélkül még ma sem mellőzhető, fejlődésünket hátráltató körül
mény volt. Persze igaz, hogy a hazai marrizmus uralma több évtized táv
latában időtartamát tekintve jelentéktelenné törpül. Érthető az is, hogy a 
marrizmus nyelvészeink egy részének emlékezetében szinte nyomot sem 
hagyott. Hiszen a marrizmus nem tet te lehetetlenné á l t a l á b a n a nyelv
tudomány művelését, és sem maga a marrizmus, sem pedig képviselői nem 
egyforma súllyal nehezedtek a nyelvtudomány egész területére, illetőleg vala
mennyi képviselőjére. Ennek ellenére sem tartom a marrizmust ma még egy 
kézlegyintéssel elintézhetőnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy világnézeti 
fejlődésünkben nem is egy helyben topogásra kényszerített, hanem egy időre 
egyenesen visszavetett bennünket, s hogy egy ötéves időszakon belül, amikor 
a másodpercek kihasználásáról volt szokás beszélni, még egy félév sem jelen
téktelen időszakasz. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a 
marrizmus fokozott mértékben irányította tüzét épp az összehasonlító nyel
vészetre, s nem véletlen az, hogy egyik legkirívóbb megmozdulása a hazai 
finnugor összehasonlító nyelvtudomány képviselői ellen irányult. Nem tet t jó 
szolgálatot a marrizmus tudományerkölcsi szempontból sem. Már kezdtek 
megjelenni finnugor vonatkozású cikkek, amelyek szerzője a sorok közül 
kitetsző szánakozó mosollyal tekintett azon idősebb tudósokra, akik még 
mindig hittek a finnugor nyelvek genetikus kapcsolatának ,,ósdi meséjében". 
Nyilvánvaló, hogy ez esetben a marrizmus erőszakossága opportunizmusra 
nevelte a fiatal szerzőt, aki gyors fogékonysággal foglalta el azt az állás
pontot, hogy a tudományban nem is annyira a tények vizsgálata, mint inkább 
az erősebb fél előtti meghajlás és az időszerű jelszavak hangoztatása a fontos, 
s ez esetben cikkeink megjelenése már biztosítva van. Van valami meggondol-
koztató abban is, hogy noha az ötéves tervidőszak első évében a Nyelvtudo
mányi Intézet finnugor osztályának évenkint egy-egy új, fiatal kutatóval való 
gyarapodása volt kilátásba helyezve, az egyetemről tudtommal csak most, 
azaz a marrizmus bukása után öt évvel kerültek ki az első olyan végzett 
hallgatók, akik a finnugor összehasonlító nyelvtudomány iránt komoly 
érdeklődést mutatnak, s ez a körülmény már eddig is kihatott s még ezután 
is jó ideig ki fog hatni tudományunk fejlődésére. Mindezt egybevetve én a 
hazai marrizmus uralmát ötéves távlatból nézve nem látom egészen ártalmat
lannak, legalábbis nem a finnugor összehasonlító nyelvtudomány szem
pontjából. 

Milyen az a finnugor nyelvtudomány, amelyet a marrizmus bukása óta 
műveltünk és művelünk ? — Most megpróbálok erre a kérdésre válaszolni. 
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Nem kívánok azonban szélesebb alapon olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek 
nem a finnugor nyelvészet sajátos problémái, hanem valójában egész nyelv
tudományunk kérdései. Mindenekelőtt azt jegyzem meg, hogy ha finnugor 
összehasonlító nyelvtudományunk van, helyesebben mondva: továbbra is 
van, abban kétségtelenül része van I . V. SzTÁLiNnak, mert ha SZTÁLIN meg 
nem írja nyelvtudományi cikkeit, a marrizmus a finnugor összehasonlító 
nyelvtudománynak már bizonyára véget vetett volna. SZTÁLIN ismert 
nyilatkozata után, mely szerint „tagadhatatlan, hogy az olyan nemzetek 
nyelvi rokonsága, mint a szláv nemzetek, nem kétséges, s hogy e nemzetek 
nyelvi rokonságának a tanulmányozása a nyelvtudománynak nagy hasznára 
l e h e t n e . . . " (Marxizmus és nyelvtudomány 31), az összehasonlító történeti 
módszer s egyben a finnugor összehasonlító nyelvtudomány létjogosultságát 
a marristák sem merték tovább tagadni, mert hiszen vitathatatlan, hogy 
az olyan népek nyelvi rokonsága sem kétséges, mint a finnugor népek, s 
hogy a nyelvtudománynak e népek nyelvi rokonságának a tanulmányozása 
is nagy hasznára van. SZTÁLIN nyilatkozata után nyilvánvalóvá vált 
marristáink számára az is, hogy az összehasonlító-történeti nyelvészet s ezen 
belül a finnugor összehasonlító nyelvtudomány a marxizmussal nemcsak 
összeegyeztethető, hanem művelése éppen a marxizmusnak a nyelvvel kap
csolatos álláspontjából kifolyólag egyenesen kötelességünk. Persze nem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy az összehasonlító-történeti módszernek hiányos
ságai is vannak, amelyeknek a kiküszöbölésére állandóan törekednünk kell. 

Finnugor nyelvtudományunk milyenségi kérdéseivel kapcsolatbán azzal 
a néhány évvel ezelőtt fel-felmerült igénnyel, hogy finnugor nyelvtudomá
nyunk legyen olyan ú j tudomány, amelyben a régire rá sem lehet ismerni, 
bővebben nem szándékozom foglalkozni. Űgy látom ti., hogy azóta már eléggé 
általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy mindennek megvannak az előz
ményei, s hogy semminek az előzményeit sem lehet nem létezetteknek tekin
teni. A különféle tudományok fejlődésük útján akkor tudnak tovább jutni, 
ha az előző korszakok eredményeiből felhasználják az értékes és tanulsá
gos megállapításokat — függetlenül attól, hogy kitől származnak. így van 
ez a finnugor nyelvtudományban is: az értékeset és a tanulságosat akkor is át 
kell vennünk és tovább fejlesztenünk, ha az történetesen régi és a polgári 
korszak nyelvészetéből származik. Úgyszintén azt is vallom, hogy a tudományos 
értékű feladatokat akkor is el kell végeznünk, ha azoknak feladat-voltát már 
a polgári korszak felismerte, de ennek ellenére nem oldotta meg. Hogy mennyire 
különbözik ma egy-egy tudományszak tematikája az illető tudományszak 
polgári kori tematikájától, az tehát egyebek közt attól függ, hogy a polgári 
korszak tudománya a soron következő tudományos feladatokat milyen 
mértékben végezte el. Ha ezeket a feladatokat már a polgári korszak tudósai 
megoldották, akkor az új korszakban fokozott figyelemmel fordulhatunk új 
kérdések felé. Ha a polgári korszak adós maradt a soron következő feladatok 
elvégzésével, akkor tudományszakunk mai feladatai nagyrészt azonosak azok
kal a feladatokkal, amelyek már a polgári korszakban is feladatokként szere
peltek, de nem találtak megoldásra. 

A hazai finnugor nyelvészetben az utóbbi a helyzet. A mennyiségi kér
désekkel kapcsolatban már vázoltam, hogy szaktudományunk terén milyen 
feladatok maradtak elvégezetlenül a polgári korszakban. Említettem az el-
végezetlen feladatok között a rokonnyelvi anyaggyűjtések kiadását és külön
féle finnugor nyelvi szótárak készítését is. Ilyen körülmények között — azt 

£ Nyelvtudományi Közlemények 
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hiszem — nyilvánvaló, hogy anyagkiadással és szótárak készítésével sürgősen 
foglalkoznunk kellett, noha ezek nem valamilyen sajátosan marxista feladatok. 
Az anyagkiadás és pl. az olyan jellegű szótárak készítése, amilyenekkel ku
tatóink foglalkoztak, mindennemű nyelvtudománynak alapvető feladata, 
mert nyelvi anyag nélkül nyelvtudomány nincs és nem lehet, s a nyelvek szó
kincsének ismerete nélkül a népek és nyelvük együttes tanulmányozásának 
a követelménye nem valósítható meg. Az eddigieknél nem kevésbé fontos 
feladata a marxista nyelvtudománynak is etimológiai szótárak készítése. 
Mindent egybevéve úgy látom, hogy finnugor nyelvészeti ötéves tervünk csupa 
olyan munkálatot tartalmazott, amelyek napjainkban is elvégzendők voltak, 
illetőleg maradtak, jóllehet ilyen jellegű feladatok nyelvészeinket már 1950 
előtt is foglalkoztatták. 

Ötéves tervünk természetesen csak a fontosabb munkálatokat foglalta 
magában. Hogy a benne jelzetteken kívül milyen egyéb feladatok és témák 
foglalkoztatták finnugor nyelvészeinket, azt főleg folyóirataink, elsősorban 
a Nyelvtudományi Közlemények és az Acta Linguistica kötetei tükrözik. 
Végigvizsgálva e folyóiratok köteteit, arra a megállapításra juthatunk, hogy 
finnugor nyelvészeink egyik legkedveltebb kutatási területe a magyar és egyéb 
finnugor, illetőleg uráli népek őstörténete, etnogenezise volt. H A J D Ú P É T E R 
„A magyarság kialakulásának előzményei" címen önállóan megjelent tanul
mánnyal is megajándékozott bennünket. E tanulmány őstörténeti és nyelvé
szeti irodalmunknak komoly értéke. Az őstörténeti kutatások eredményei 
olyan mértékben szét voltak szórva s a különféle kérdésekről nyilvánított 
ellentétes nézetek elbírálását a polgári kritika annyira elmulasztotta, hogy 
H A J D Ú tanulmányának megjelenése előtt őstörténeti kérdésekben minden
nemű tájékozódás rendkívül nagy akadályokba ütközött. H A J D Ú P É T E R -
nek nagy érdeme, hogy a szétszórt eredményeket összefoglalta, az ellentétes 
nézeteket komoly kritikai vizsgálatnak vetette alá, s emellett számos ííj 
megállapítással is gyarapította tudományunkat. 

A H A J D Ú P É T E R könyve körül keletkezett vita bizonyára jól ismeretes 
a jelenlévők előtt (anyaga nemrég nyomtatásban is megjelent ,,A magyar ős
történet kérdései" címen). Ez a vita eddig nem igazolta MOLNÁR ERiKet, 
aki mutatis mutandis lényegében azt a nézetet ju t ta t ta kifejezésre, hogy a 
magyar őstörténet megírásához a magyar nyelvtudomány eddigi eredményei
nem semmi hasznát sem lehet venni (vö. A magyar nép őstörténete. 1953. 16.1.). 
Ahogyan V. LiTKiNnek már többször idézett nyilatkozata mutatja és B . A. 
SZEREBRENNYIKOV szovjet professzor Budapesten tar tot t őstörténeti előadása 
is bizonyítja, a magyar nyelvészetnek nincs oka szégyenkezésre amiatt, hogy 
a finnugor őshazát eddigi ismereteink alapján Európába, s nem a Gobi-siva-
tagba helyezte. A régi kutatók megállapításai elavulhatnak, arra azonban 
nincs szükség, hogy a vádlottak padjára ültessük őket például azért, mert a 
XX. század elején nem vették figyelembe a XX. század közepén elért tudo
mányos eredményeket. 

A finnugor, ill. uráli népek etnogenezisének és őstörténetének problé
máival kutatóink kisebb dolgozatokban is sokat foglalkoztak. N. SEBES
TYÉN IRÉN foJytatta ilyen irányú régibb tanulmányait, s az uráli őskor kevés 
számú kutatója közül elsőnek szentelt hosszabb értekezést az uráli népek ősi 
lakóhelye kérdésének. Ugyanő a protolapp nyelv problémáit tárgyaló dolgo
zatában ősi érintkezésre következtet az ugorság és a protolappok között. — 
Számos őstörténeti kérdést tárgyal dolgozataiban MOÓR ELEMÉR. SZ. K I S P Á L 

/ 
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MAGDOLNA a vitatott ugor-török kapcsolatok megvoltát igyekszik újabb bi
zonyítékokkal igazolni. 

Tudjuk, hogy az őstörténeti felfogások gyakran és gyorsan módosulnak. 
A további kutatások során esetleg kisebb vagy nagyobb részben téveseknek 
fognak bizonyulni azok az eredmények is, amelyeket őstörténeti kutatásaik 
során hazai finnugor nyelvészeink értek el. Annyit azonban nyugodtan meg
állapíthatunk, hogy kutatóink a nyelvek és népek történetének együttes 
tanulmányozására vonatkozó követelményt nem tévesztették szem elől, sőt 
e téren figyelemre méltó eredményeket értek el. 

Az említett őstörténeti kutatások a nyelvek területén természetszerű
leg elsősorban a szókészlet vallomására támaszkodtak. Ez azt jelenti, hogy az 
őstörténeti kutatásokkal párhuzamosan kutatóink sokat foglalkoztak etimoló
giával, jövevényszókutatással. E téren N. SEBESTYÉN IRÉN, FOKOS DÁVID, 
H A J D Ú P É T E E , HORVÁTH KÁROLY, KÁLMÁN BÉLA és mások szereztek érde
meket. FOKOS DÁVID „Jövevényszókutatások" című (NyK. LV.) dolgozatában 
igen tanulságosan igazolja azt a tételét, hogy a jövevényszavak vizsgalata 
nem csupán az átvevő, hanem az átadó nyelv hangtörténete szempontjából 
is értékes tanulságokkal járhat. KÁLMÁN BÉLÁnak említésre méltó érdeme az, 
hogy elsőnek gyűjtötte össze az orosz nyelv obi-ugor jövevényszavait. Sz. 
KISPÁL MAGDOLNA „Világtájak nevei az ugor nyelvekben" címen egy egész fo
galmi csoport tagjainak etimológiáját vizsgálta végig s fűzött hozzájuk érde
kes megállapításokat. Hasonló jellegűek Cs. PALUDI ÁGOTÁnak „Obi-ugor 
nyílnevek" és „Vadászattal kapcsolatos mértékegységek az obi-ugor nyel
vekben" (NyK. LV., ill. LIII . )c . dolgozatai. Finnországban jelent meg H A J D Ú 
PÉTERnek „Die Benennungen der Samojeden" című tanulmánya. Ez a tanul
mány a magyar szerzőktől származó — mennyiségre csekély — szamojéd 
vonatkozású irodalomnak egyik legértékesebb darabja. 

A már említett témakörökön kívül foglalkoztak kutatóink az uráli 
nyelvek hang-, alak- és mondattani problémáival. A hangtani értekezések 
száma aránylag kevés. MOÓR ELEMÉR terjedelmes tanulmányban (Acta 
Lingu. Hung. II.) fejtette ki nézetét a magyar konszonantizmus kialakulásá
ról. H A J D Ú P É T E R bizonyos szókezdő nazálisok másodlagos voltát mutat ta ki 
a szamojéd nyelvben (NyK. LV.). Az alak- és mondattani tárgyú dolgozatok 
száma nagyobb (persze az alak- és mondattani szempont ritkán különül el 
egymástól). B E K É ÖDÖN (Acta Lingu. Hung. III—IV.) több permi képző hasz
nálatát világította meg. ANDRÁSSYNÉ KÖVESI MAGDA „A komi -l képző" 
című készülő monográfiájából mutatot t be egy részletet (NyK. LV.). Cs. 
FALUDI ÁGOTA néhány chanti absztraktumképzőt tárgyalt (uo.). LAVOTHA 
ÖDÖN a tárgy jelölésmódjait ismertette a manysiban (NyK. LIV.). K. SAL 
ÉVA a tagadás nyelvi eszközeivel foglalkozott az obi-ugor nyelvekben (NyK. 
LVI.) stb., stb. A nyelv és gondolkodás viszonyának megvilágításához szolgál
ta to t t adalékokat H A J D Ú P É T E R „Die Benennungen der Begriffe recht- und 
link-, als Ausdruck der Beziehung zwischen Sprache und Denken" (Acta 
Lingu. Hung. I.) és LAKÓ GYÖRGY „ A Z egyszerű ragok keletkezésének történe
téhez" (I. OsztKözl. I.) című értekezése. * 

Az uráli és egyéb nyelvcsaládok rokonságának a kérdése nem tartozik 
azon problémák közé, amelyek nyelvészeink többségét foglalkoztatták volna. 
Minthogy azonban az ilyenszerű kérdésekben való állásfoglalás rendkívül 
széleskörű tájékozottságot árul el, megemlítem, hogy az uráli és az altáji 
nyelvek rokonságának kérdése az elmúlt tíz év folyamán is felmerült, s vele 

2* 
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kapcsolatosan N. SEBESTYÉN I R É N és KÁLMÁN BÉLA (I. Oszt Közi. IV.) a 
finnugor nyelvtudomány legújabb eredményeinek figyelembevételével fej
tették ki álláspontjukat. 

Nem szünetelt a tudománytörténeti munka sem. ZSIRAI MIKLÓS ,,A mo
dern nyelvtudomány magyar úttörői" címen (1952) SAJNOVICS és GYAKMATHI 
érdemeit ismertette, beleállítva őket az összehasonlító-történeti nyelvtudo
mány fejlődésének történetébe. Később ugyanő „A magyar nyelvtudomány 
haladó hagyományai" címen (I. OsztKözl. IV.) a hazai finnugor összehasonlító 
nyelvészet megalapítóinak, REGULYnak, HuNPALVYnak és BuDENznek a 
munkáját is méltatta. Az ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő munka 
kisebb cikkek alakjában elsősorban a Magyar Nyelvőrben folyt, de nemrég 
önállóan is megjelent egy ilyen jellegű kiadvány ERDŐDI JÓZSEF és Cs. FALTTDI 
ÁGOTA tollából: „Nyelvrokonaink múltja és jelene a Szovjetunióban". 

Nem folytatom tovább a témakörök bemutatását. Nyilvánvaló, hogy 
aprólékos tartalomelemzés alapján még számos további témakört lehetne 
megkülönböztetni a felszabadulás óta eltelt tíz év irodalmában. Ezek helyett 
fontosabbnak tartom annak a megemlítését, hogy finnugor nyelvészeink a 
marxista nyelvtudomány egyes elvi kérdéseinek a fejtegetésében is részt vet
tek. ZSIRAI MIKLÓS (I. OsztKözl. I.) a történeti-összehasonlító módszer leg
szembetűnőbb hiányosságaira mutatot t rá, s felhívta figyelmünket arra, hogy 
a marxizmus szellemében végzendő munkánkban a polgári nyelvtudomány 
milyen tévedéseitől kell -óvakodnunk. KÁLMÁN BÉLA (NyIK. II.) ugyancsak 
behatóan foglalkozott az összehasonlító-történeti módszer fő kérdéseivel, 
valamint kiküszöbölendő hiányosságaival. H A J D Ú P É T E R (I. OsztKözl. III.) 
azokat a feladatokat világította meg, amelyek a nyelvfejlődés belső törvény
szerűségeinek vizsgálata terén a finnugor nyelvészetre várnak. LAKÓ GYÖRGY 
(I. OsztKözl. V.) összefoglalta azokat a nézeteket, amelyeket a szovjet 
finnugrisztika művelői tudományunk egyes elvi kérdéseiről vallanak. 

Beletartozik-e a föntebb említett témakörökkel való foglalkozás a 
marxista nyelvtudomány feladatkörébe? — Ha a válaszadásra B. A. SZE-
REBRENNYiKOVot eléggé hivatottnak tartjuk, akkor e kérdésre igennel vála
szolhatunk. SZEREBRENNYIKOV ugyanis egy ilyenféle kérdéssel kapcsolatban 
nemrég így nyilatkozott: ,,. . .a hangtannal, a szavak etimológiájával, a nyelv
tani rendszer egyes részletkérdéseivél, az ősi formák kikövetkeztetésével stb. 
való mindennemű foglalkozás, ha az — végső soron — előmozdítja a nyelvi 
jelenségek valódi lényegének megismerését, történeti fejlődésüknek és reális 
történelmi helyzetben történő mozgásuknak megismerését, semmiképpen sem 
mond ellent a marxizmusnak" (NyK. LVI, 294). Kutatóink dolgozatairól 
nyugodtan állíthatjuk azt, hogy előmozdítják a nyelvi jelenségek valódi 
lényegének megismerését, úgyszintén történeti fejlődésüknek és reális törté
nelmi helyzetben történő mozgásuknak a megismerését, s ez szerintem ele
gendő alap a feltett kérdésre adott igenlő válasz számára. 

SZEREBRENNYIKOV valamivel bővebben is foglalkozik a marxista nyelv
tudomány mibenlétével. ,,A marxista nyelvtudomány — mondja — két 
alapelven nyugszik. A marxista tudomány olyanoknak veszi a tárgyakat és 
a jelenségeket, mint amilyenek a valóságban, és ezeket a jelenségeket a marxista 
dialektikus módszer alapelvei által vezérelve tanulmányozza. A marxizmus 
ellene van az idealizmusnak, a képzelgésnek s annak, hogy hamisan értel
mezzük azt, ami a valóságban létezik; ellene van a burzsoá tudomány elméle
teinek, amely céljául a tények elferdítését és meghamisítását tűzi ki idealista 
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elvek kedvéért" (i. h.). SZEREBREÍWYIKOV e nyilatkozata természetesen nem 
akar a marxista nyelvtudomány sajátságainak részletes kifejtése lenni. De 
ha csupán az általa említett két alapelvre vagyunk tekintettel, akkor annyit 
talán túlzás nélkül megállapíthatunk, hogy ezek vezérlik munkájukban a 
mi kutatóinkat is: a nyelvi tényeket úgy igyekszünk leírni és értelmezni, 
ahogyan azokat a valóságban látjuk, s a jelenségeket a marxista dialektikus 
módszer alapelveitől vezérelve törekszünk tanulmányozni. Persze még hosszú 
út áll előttünk ahhoz, hogy ezt a módszert mindén esetben kellő biztonsággal 
alkalmazni tudjuk, sokat kell még tanulnunk és olvasnunk ahhoz, hogy mar
xista nyelvészeknek nevezhessük magunkat. Nem szabad azonban elfelejte
nünk azt sem, hogy a marxista nyelvtudomány alapelveinek kifejtése csak 
öt évvel ezelőtt történt meg, s hogy ez a tudomány nemcsak nálunk, hanem 
a Szovjetunióban is csak most van kialakulóban, fejlődőben. Számára a 
marxista tudományra általában jellemző követelményeken túlmenőén más 
tudományok analógiájára olyan követelményeket állítani, amelyeknek helyt
álló voltát maga a nyelvtudományi kutatás még nem igazolta, azt hiszem, 
helytelen volna. A marxisták ma már bizonyára valamennyien egyetértenek 
abban, hogy a nyelvet nem számíthatjuk sem az alap, sem a felépítmény 
kategóriájához, — a nyelvnek különleges sajátosságai vannak, amelyek meg
különböztetik más társadalmi jelenségektől, ezek a sajátosságok csakis 
a nyelvre jellemzők, éppen ezért a nyelv önálló tudomány — a nyelvtudo
mány — tanulmányának tárgya. Ezért, úgy gondolom, a nyelvtudományra 
s ezen belül az összehasonlító-történeti nyelvtudományra sem szabad más 
tudományok szempontjait ráerőszakolni. A marxista történeti összehasonlító 
nyelvtudományt maguknak az összehasonlító nyelvtudomány művelőinek 
kell megalkotniuk, mégpedig nem előzetes határozatok útján, hanem munka 
közben, a nyelvi tények állandó ellenőrzése mellett. E munkában a nyelvé
szeket persze nagy mértékben segíthetik a filozófusok, segíthetik más tudo
mányok művelői is, de — még a marxista nyelvtudomány feladatainak meg
állapításában sem bízhatjuk magunkat teljesen mások megítélésére. „Olyasmit 
tulajdonítani a marxizmusnak, ami nem sajátja, úgy tüntetni fel a dolgot, 
hogy tudományos tevékenységünknek egyes részletei, amelyek egy és ugyan
azon jelenség különféle oldalainak vizsgálatára irányulnak, a marxizmusnak 
fontosak, mások pedig egyáltalán nem fontosak, és azután ebből az elfogult 
álláspontból értékelni a nyelvtudomány tartalmát, ez azt jelenti, hogy a 
marristák útjára, a marxizmus meghamisí tsanak útjára léptünk" — mondja 
SZEREBRENNYIKOV (i. h.). Ebből az következik, hogy — feladataink körül
határolásáról lévén szó — nem mehetünk olyanok feje után, akik nem nyelvész 
létükre a nyelvi jelenségeknek csak az egyik vagy csak a másik oldalát látják, 
vagy esetleg egyiket sem látják. 

A marxista nyelvtudomány útjainak, munkamódszereinek keresése 
nálunk is kétségtelenül megindult. Az eredmény lehetne több is, jobb is, a 
fejlődés lehetne gyorsabb is. Rikítóan újjá történeti-összehasonlító nyelv
tudományunk nem fejlődött, de új tudományok kialakulása és kiterebélyese-
dése általában nem is egynéhány év alatt szokott végbemenni. Ezek után 
rámutatok finnugor nyelvtudományunk néhány olyan sajátosságára, amelyek 
tekintetében ez a tudomány igenis megújult, változott s különbözik a fel
szabadulás előtti finnugor nyelvészettől. 

Nyelvészeink sokkal nagyobb mértékben, mint a múltban, törekednek 
a rokon tudományok eredményeinek megismerésére és felhasználására. 
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Minthogy e rokon tudományoknak finnugor nyelvészetünket érdeklő ered
ményei túlnyomórészt a szovjet tudomány eredményei, ez a megállapítás 
egyben azt is jelenti, hogy nyelvészeink nagy igyekezettel figyelik és fejlesztik 
tovább a szovjet tudomány eredményeit. Ez persze elsősorban őstörténeti 
vonatkozású kutatásainkra áll. Például H A J D Ú P É T E R tanulmányáról joggal 
állapította meg a kritika, hogy ,,ez az első mű, amelyik a számunkra eddig 
szinte teljesen hozzáférhetetlen szovjet nyelvészeti, régészeti, néprajzi, ember
tani és őstörténeti kutatások ismeretével és felhasználásával készült" (VÉR
TES E D I T : NyK. LVI, 303). 

Kevesebb az utalás a szovjet tudomány eredményeire a szűkebb érte
lemben vett finnugor nyelvészeti összehasonlító irodalomban, például az 
etimológiákban is. Ennek az a magyarázata, hogy a szovjet finnugristák a 
múltban a marrizmus miatt etimológiával nemigen foglalkozhattak, s amíg 
az egyes finnugor nyelvek kutatása egyre inkább fellendül, ugyanakkor 
a finnugor összehasonlító nyelvtudomány művelőinek a száma még természet
szerűen kicsiny, hiszen e tudománynak kialakulásához nem elég egy-két 
esztendő. 

Különbözik mai és felszabadulásunk előtti finnugor nyelvészetünk 
bizonyos mértékig anyagában is. Amíg a múltban a legnagyobb ritkaság számba 
ment, ha egy-egy kutatónk véletlenül hozzájutott valamely szovjetuniói 
finnugor nép sajátnyelvű irodalmának egy-egy termékéhez, addig ma a szovjet 
kutatók bőkezűsége folytán időről-időre kapjuk a kisebb-nagyobb csomagokat, 
telve rokonnépeink egyre izmosodó irodalmának legújabb termékeivel. Ku
tatóink ma ezeket — elsősorban mondattani kutatásokhoz — bőségesen ki
aknázzák, s így vége szakadt annak az egyoldalúságnak, amely felszabadulás 
előtti nyelvészeti irodalmunkat jellemezte, hogy ti. anyagát kizárólag vagy 
túlnyomórészt fél évszázados vagy még régibb gyűjtésekből merítette. De 
a szépirodalmi termékeken kívül a szovjet tudomány révén egyéb, a nyelv
tudomány céljaira közvetlenebbül is felhasználható forrásművekkel is gazda
godtunk: egyre-másra jelennek meg a Szovjetunióban rokonnépeink nyelvé
nek kisebb-nagyobb kétnyelvű szótárai. Ezekből számos új adatot tudunk 
meríteni, segítségükkel nem egy kétes értékű régi adat hitelességét tudjuk 
igazolni, új jelentésekkel ismerkedünk meg, és így tovább. Ugyanígy egyre 
több hasznát látjuk az egyes finnugor nyelvekre vonatkozó kutatásainkban 
az autonóm köztársaságokban megjelenő különféle nyelvtanoknak. 

Valójában persze a szovjet*nyelvtudomány hatása hazai finnugriszti-
kánkra sokkal mélyebb, mint amilyennek az eddigiekből látszik. Ha egy-egy 
elfogult hazai ítélkezés olykor-olykor megállapította eddigi és jelenlegi mun
kánk értéktelenségét, a szovjet nyelvészek kedvezőbb és — úgy hisszük — 
igazságosabb bírálata volt az, ami munkakedvünket visszaadta. Ha ideológiai 
képzettségünk ingatagsága miatt különféle hazai bírálatok folytán kételyeink 
támadtak bizonyos nyelvtudományi feladatok időszerűségét illetően, nem
egyszer a szovjet nyelvészek állásfoglalása adta vissza munkánk értékébe 
vetett hitünket. Ha itthon időnkint meg talál csendülni a lélekharang például 
a hangtani kutatások felett, akkor egy-egy szovjet tudós szép hangtani tanul
mányának a megjelenése erősít meg bennünket abban a meggyőződésünkben, 
hogy hangtani kutatásokra a marxista nyelvtudományban is szükség van. 
Különös figyelemmel kísérjük a szovjet nyelvészek elvi jelentőségű megnyilat
kozásait, s igyekszünk belőlük a következtetéseket hazai nyelvtudományunk 
számára minél előbb levonni. 
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De a szovjet és a magyar finnugrisztika között nem csupán egyezéseket, 
hanem különbségeket is látok. A szovjet finnugristák nagyobb mértékben 
foglalkoznak gyakorlati feladatok megoldásával, pl. tankönyvek, gyakorlati 
szótárak írásával, mint mi. Ez egészen természetes is, hiszen nyelvrokonaink 
ot t élnek a Szovjetunióban, s az élet sürgeti a nyelvészektől a gyakorlati 
jellegű feladatok megoldását. Ugyanakkor náJunk a finnugor nyelvészeti 
munka túlnyomórészt tudományos jellegű. Különbség van abban is, hogy a 
szovjet nyelvészek tanulmányaikban főleg az élő nyelvre, az új finnugor 
irodalmi nyelvekre támaszkodnak, mi viszont régi anyaggyűjteményeink 
birtokában többet építünk a régibb nyelvre és a nyelvjárásokra. További 
különbség az is, hogy a mi finnugristáink többet foglalkoznak összehasonlító 
jellegű témákkal, míg a finnugor nyelvek szovjet kutatóinak többsége inkább 
egy-egy finnugor nyelv határain belül mozog. Nálunk előtérben áll az obi-ugor 
nyelvek kutatása, a Szovjetunióban — központibb helyzetüknél és nagyobb 
lélekszámuknál fogva — nagyobb figyelem irányul az ún. finn-permi népek 
nyelvének a kutatására. Végül a mi finnugor összehasonlító nyelvészetünk — 
hagyományaink szellemében — felhasználja a finn nyelvészek anyaggyűj
teményeit is és számol a finn finnugrisztika helytálló és értékes megállapítá
saival is (éhhez évtizedek óta rendelkezésünkre állnak a finnországi kiadvá
nyok, és az idősebb nemzedéknek megvan a kellő finn tudása is), a szovjet 
és a finn finnugrisztika kapcsolatai viszont tudtommal csak most vannak 
kialakulóban. Ismétlem: mindezek, úgy látom, különbségek a magyar és a 
szovjet finnugrisztika között. Azt hiszem azonban, ezeknek a különbségeknek 
a megléte a magyar finnugrisztikára nem hátrányos. E különbségek elsősor
ban, azt jelentik, hogy a szovjet és a magyar finnugrisztika bizonyos tekin
tetben kiegészítik egymást. 

Ha már a magyar és a szovjet nyelvtudomány kapcsolatainál tartunk, 
külön is ki kell térnem a személyes kapcsolatok kérdésére. Szükségtelen meg
állapítanom, hogy finnugor nyelvtudományunkban ezek is teljesen újak, s 
fölösleges rendkívüli jelentőségüket hangsúlyoznom. Sajnos, a hazai finnugor 
nyelvészek közül eddig egyedül nekem volt alkalmam arra, hogy a szovjet 
finnugrisztika művelőit, köztük a finnugor népek nyelvtudósait a Szovjet
unióban megismerjem. Valamennyiünknek alkalmunk volt azonban megis
merni itteni látogatása idején a szovjet finnugristák közül egyet, B. A. SZEKEB-
HENNYIKOV professzort. Nálunk tar tot t előadásaiból sokat tanultunk, s 
rendkívül gazdag tudása megerősített bennünket abban a meggyőződésünk-
Len, hogy a szovjet finnugrisztika az ő vezetésével rövidesen pótolni tudja 
azt a kiesését, amelyet a marrizmus uralma okozott. Másik örvendetes jele a 
szovjet finnugrisztika művelőivel való kapcsolataink megszilárdulásának az a 
körülmény, hogy a finnugor filológia leningrádi professzorának, A. I, Po-
povnak egyik értekezése nemrég hazai folyóiratban, az Acta Linguisticában 
látott napvilágot. Rendkívül fontos az a tény is, hogy most már személyes 
kapcsolataink révén könyvtáraink, sőt egyes kutatóink is a szovjet finn
ugrisztika termékeinek jelentős részét megjelenésük után hamarosan meg
kapják. Módunkban van tehát a szovjet finnugristák legújabb eredményeit 
megismerni és saját kutatásainkban felhasználni. 

De elmondhatjuk azt is, hogy a magyar és a szovjet finnugrisztika kap
csolata nem is olyan egyoldalú, mint amilyennek az eddig mondottak alapján 
gondolhatnék. Azt halljuk, hogy a finnugor összehasonlító nyelvtudomány 
szovjet művelői is szívesen elolvassák a magyar kutatók értekezéseit, sőt azt 
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látjuk, hogy ezek eredményeire néha hivatkoznak is, állást foglalnak velük 
kapcsolatban, vagy esetleg bírálják, kiegészítik őket. Hogy ez lehetséges, 
abban igen nagy szerepe van annak, hogy Akadémiánk helyes tudomány
politikájának eredményeképpen fontosabb tanulmányaink ma az Acta Linguis-
ticában idegen nyelven is megjelenhetnek, s így a nemzetközi tudományos 
világ számára hozzáférhetővé válnak. 

Mielőtt lényegesen más dolgokra térnék, röviden utalni kívánok helyze
tünk néhány további pozitívumára. Ezek közé tartozik a Nyelvtudományi 
Intézet létesülése és akadémiai kutató intézetté válása. Amíg az 1930-as évek
ben hazánkban a finnugor nyelvtudomány egyetemi képviselőjén kívül leg
feljebb még egy elhunyt kartársunkról állíthatjuk, hogy módjában állt ko
molyan foglalkozni tudományával, addig ma a Nyelvtudományi Intézetnek 
külön finnugor osztálya van, s csupán az Intézetben összesen öt kutató dol-
gozhatik tudománya területén. Továbbá: a finnugor nyelvtudománynak a 
debreceni egyetemen PÁPAY JÓZSEF halála óta nem volt professzora. Ma a 
debreceni egyetemen a finnugor nyelvészetnek külön katedrája van, s tu la j ' 
donosa KÁLMÁN BÉLA — P A P P IsTVÁüsrnal együtt — a debreceni egyetemen 
valóságos kis finnugor kutatási központot fejlesztett ki. — Végül: örvendetes 
jelenség, hogy kapcsolatunk a finn nyelvtudománnyal ismét helyreállt. En
nek gyümölcsöző .voltát egyfelől E E K K I ITKONEN professzor magyarországi, 
másfelől pedig négy magyar kutató finnországi tanulmányútja kellőképp 
bebizonyította. Egykor Akadémiánk révén jó kapcsolatunk volt a skandináv 
finnugrisztikával is. Sajnálatos, hogy ez viszont teljesen megszakadt, annál 
is inkább, mert ma a skandináv finnugrisztika igen magas színvonalon áll. 

III. 

Az eddigiek folyamán főleg finnugor nyelvészeti termelésünk mennyi
ségének és minőségének a bemutatásával foglalkoztam, de a minőséggel kap
csolatosan kritikai szempontot alig érvényesítettem. Lehet, hogy teljesítmé
nyeinkről némely ponton túlságosan kedvező képet festettem. Ha így volt, 
erre a hozzászólók bizonyára rá fognak mutatni (remélhetőleg nem is csupán 
általánosságokat emlegetve, hanem konkrét példákra is rátérve). Dé ha túlsá
gosan derűlátó voltam is, feleslegesnek nem látom azt, hogy teljesítményeinket 
összegeztem s hogy ezek értékeit is megpróbáltam feltárni. Nem várhatjuk, 
hogy ezt a munkát más végezze el helyettünk, konferenciánknak pedig aligha 
lehet meg a kívánt eredménye, ha céljának csupán hibáink hangoztatását és-
fogyatékosságaink ismételgetését tartanánk. Az azonban, hogy én munkánk 
pozitívumait összeszedtem, nem jelenti azt, hogy munkánknak negatívumai 
nincsenek, s nem jelenti azt sem, hogy ilyen negatívumokat én magam is ne 
látnék. Negatívumokat én is látok, mégpedig, sajnos, elég szép számmal. A kö
vetkezőkben ezekre térek rá. Meg kell azonban jegyeznem, hogy bírálatot 
gyakorolnom név szerint, egyes kutatókkal szemben, aminek az igénye egy 
beszámolómmal kapcsolatosan nemrég felmerült, egyáltalában nem könnyű. 
Nem könnyű azért, mert a hiányosságok oka sok esetben nem kutatóinkban, 
hanem múltbeli és mai körülményeikben rejlik, amelyeken változtatni nem 
tudtak és nem tudnak. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy hazai 
finnugor nyelvészeinknek a száma a feladatok sokaságához képest igen kicsi, 
s ez a kisszámú kutatógárda természetszerűleg nem tudhatja kielégíteni 
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mindazokat az igényeket, amelyek egy tudomány területén felmerülnek. 
Kutatóink életkor szerinti megoszlása sem minden tekintetben a legkedvezőbb. 
Úgynevezett középkáderünk, akiktől a legtöbb munkát várhatnánk, alig van, 
s az ő sorukban azok között, akiknek a munkássága nagyobb részben a fel
szabadulás előtti időkre esik, ma egy sincs olyan, aki az elmúlt polgári világ 
mostoha viszonyai között ne kényszerült volna a tudományos munkának 
5 — 6, sőt több évig tar tó szüneteltetésére. A múltban is csak két olyan kuta
tónk volt: GYÖRKÉ JÓZSEF és HORVÁTH KÁROLY, akik rövid életpályájukon 
nagyobb megszakítás nélkül a tudománynak élhettek, de — tudományunk 
nagy kárára — épp e két jeles kutatónkat fiatalon elvesztettük. Idősebb ku
tatóink el vannak foglalva a már említett régi, kiadásra váró anyaggyűjte
mények publikációs munkálataival; érthető, hogy ők nem tudják idejüket 
újszerű feladatok végzésére fordítani. S hogy kezdő kutatóink nem tudják 
megoldani azokat a feladatokat, amelyek kedvezőbb körülmények között 
voltaképp az idősebb, a legtapasztaltabb kutatókra várnának, azt ismét ter
mészetesnek találom. Mindez azt jelenti, hogy a hazai finnugrisztika helyzeté
nek felszabadulásunk utáni nagy mértékű javulásáról beszélhetünk, de holmi 
virágkoráról nem. A finnugor nyelvtudomány a letűnt polgári korszakban 
olyannyira elhanyagolt tudomány volt, hogy felvirágzásához a marrizmus 
bukását követő öt esztendő nem volt elegendő; ahhoz a legkedvezőbb körül
mények között is legalább egy további évtizedre van szükség. 

Hiányosságnak, de persze nem csupán a hazai finnugor, hanem az egész 
magyar nyelvtudomány hiányosságának érzem az elvi jellegű kérdések iránti, 
máig sem kielégítő mértékű érdeklődést. Ezzel finnugor nyelvészetünkön belül 
együtt jár az újszerű témák jelentkezésének hiánya, a kidolgozásra kerülő 
témák bizonyos sablonossága. 

Ennek a ténynek szerintem több oka van. Az egyik oka az, hogy az el
méleti és filozófiai kérdések egyetemeinken és nyelvészetünkben a múltban 
is háttérbe szorultak. A nyelvészet iránt érdeklődő egyetemi hallgató — azt 
hiszem — a lehető legritkább esetben hallott arról, hogy a különféle nyel
vészeti kérdések tárgyalása milyen világnézeti alapon, milyen filozófiai el
mélet szellemében történik. Az egyetemről kikerült érdeklődők pedig (rájuk 
a mai értelemben vet t „kuta tó" szó alkalmazása nem volna helyes) mostoha 
életkörülményeik között boldogok voltak, ha egy-egy adalék közlése vagy 
egy-egy ismertetés megírása útján tar tha t ták a kapcsolatot tudományukkal, 
s a tudományos élettől való teljes elszakadás kockáztatása nélkül nem gondol
hat tak arra, hogy tudományuk világnézeti alapjainak a tisztázásába vagy 
pláne azok bírálatába mélyedjenek. 

A felszabadulás után ennek a helyzetnek a megváltozását a marrizmus 
persze nem segítette elő. Nyilvánvaló, hogy a marrista tanok nem erősítették 
nálunk a nyelvről szóló elméleti fejtegetések megbecsülését. Ugyanezt mond
hatjuk a sztálini értekezések megjelenése után elhangzott, önkritikát pótló 
marrista zsonglőrködésekről. Amíg korábban szinte felségsértésnek minősült 
a legkisebb olyan megnyilatkozás is, amely némi rokonságot mert felfedezni 
MARR és például W U N D T nyelvelmélete között, addig később napnál világosabb 
igazságként hallottuk emlegetni ugyanazon teoretikusoktól, hogy MARR 
tanai alig egyebek, mint W U N D T és más polgári nyelvészek tanainak az át
vételei, illetőleg változatai. Ilyen előzmények után természetesen bizonyos 
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az elmélet visszanyerje tekintélyét. A mar
rizmus bukása óta eltelt néhány év — elismerjük — még nem hozta meg el-
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méleti téren a kívánt eredményt. Reméljük: ahogy marxista ismereteink 
gyarapodnak, s ahogy folyóirataink hasábjain egyre fiatalabb s ideológiai 
szempontból egyre jobban képzett nemzedékek jutnak szóhoz, aszerint több 
érdeklődésre találnak majd tudományunkban az elméleti kérdések, s az eddi
ginél jóval nagyobb hozzáértéssel tudunk hozzájuk nyúlni. 

Finnugrisztikánknak azonban nemcsak elméleti, hanem egyéb termé
szetű korlátozottságai is vannak. Ezek nagy mértékben okai az elméleti 
kérdések elhanyagoltságának is. Bár helyes és érthető, hogy nálunk az obi
ugor nyelvek kutatása nagyobb mértékben folyik, mint más finnugor nyelveké, 
ugyanakkor sajnálatos például az a tény, hogy sem a mordvin, sem a permi 
nyelveknek egyáltalában nincs, illetőleg nincs fiatal kutatójuk. A finnugor 
vokalizmus meg a finnugor népek etnogenezise szempontjából annyira 
fontos lapp nyelv kutatása nálunk már egy fél évszázad óta szinte teljesen 
szünetel, olyannyira, hogy — úgy hiszem — még'mások kutatási eredményei 
sem eléggé ismertek. A nyugati finnugor nyelvek ezen nem kielégítő ismereté
ből a látókör összeszűkülése következett. A magyar finnugrisztika az utóbbi 
évtizedek során alig járult hozzá valamivel például a finnugor nyelvek magán
hangzóviszonyainak a tisztázásához; általában a hangtani kutatásokat majd
nem teljesen rábíztuk a finn kutatókra. Ennek egyik oka az lehet, hogy kuta
tóink jó részének nincs megfelelő fonetikai képzettsége, és soha még csak kí
sérlet sem történt nálunk egy finnugor fonetika írására. Elmaradtak a finnugor 
hang- és alaktani kutatások újabb eredményeinek olyanszerű összefoglalásai, 
mint a Magyar Nyelvhasonlítás és a Finnischugrische Sprachwissenschaft 
voltak. B E K É ÖDÖN Cseremisz Nyelvtanának megjelenése, azaz 1914 óta nem 
tudok nálunk rámutatni hasonlóan jelentős, alapvetően fontos, jó finnugriszti-
kai munkára. Ugyanakkor finn szerzőktől olyan tanulmányok jelentek meg, 
mint PAASONEN Beitrágeje, KANNISTO manysi magánhangzó-története, 
TOIVONEN affrikátatanulmánya, UOTILA permi konszonantizmustörténete, 
STEINITZ pedig kiadta finnugor vokalizmustörténetét, s VASZILIJ LITKIN 
megírta az őspermi nyelvről szóló monográfiáját. Persze könnyű elmaradott
ságunknak okát adnunk, de sajnálatos, hogy így állunk. Mindezt azért is te
szem szóvá, mert ma sem látom, hogy ezen helyzet megváltozásának az érde
kében minden lehetséges megtörténnék. A határidők hajszolása mellett a 
minőség kérdése tudományos életünk egyes, már említett szervezői körében 
1953-ig alig-alig merült fel vagy teljesen másodrendű kérdés maradt, pedig 
nem kétséges, hogy a hajszolt, gyors, de nem kellő minőségű munkákkal csak 
önmagunkat csapjuk be, s a tudománynak mit sem használunk. 

A minőségi szempont mellőzése a kényszerítő körülmények híján ma 
is észrevehető. Egy-egy témának a maga teljes szélességében való és igénye
sebb kidolgozása nemegyszer elmarad, mert ez esetleg egy évtizedes, áldozatos 
munkát kívánna meg, amelyet — valóban — talán nem sokan honorálnának, 
így néha komoly monográfiák tárgya kénytelen megelégedni egy-egy gyorsan 
összeütött folyóiratcikkel. A szerző a gyorsabb sikert jobban ambicionálja, 
mint a tudománytörténetben majdan neki kijáró méltatást. Pedig bizonyos, 
hogy tudományunk mai fejlettségi fokán alapvető fontosságú, megfelelő szín
vonalú munkák másképp, mint erőnk és időnk kellő összpontosítása útján 
nem születhetnek, s nagyot alkotni egy-két évi sebbel-lobbal végzett munká
val ma már nem lehet. 

Hogy etimológiai munkánkban is sok a javítani való, arról már másutt 
volt alkalmam beszélni. Meg kell szüntetnünk azt az eléggé elterjedt vélekedést, 
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hogy az etimológia az a nyelvészeti műfaj, amelynek művelésére jobb híján 
bárki bármely fejlettségi fokon képes. A jó etimológia feltételezi az érdekelt 
nyelvek hang- és alaktanában való jártasságot, széleskörű szemantikai ismere
teket kíván meg, nem is szólva egyéb természetű ismeretek szükségességéről. 
A körültekintő, aprólékos vizsgálatok elvégzése nélkül előrántott szóegyez
tetések valami csekélyke százaléka véletlenségből lehet helytálló, illetőleg 
idővel igazolódhatik, de az ilyen etimológiák többségükben mégis inkább csak 
arra alkalmasak, hogy tévútra vezessék a kutatást és csökkentsék tudomá
nyunk hitelét. 

Ahogy olvastam, a szegedi nyelvészkongresszuson elhangzott olyan 
bírálat is, amely szerint a magyar nyelvészetben igen nagy mértékben ural
kodó a pozitivizmus. Mi is ez a pozitivizmus? — SZEREBRENNYIKOV professzor 
egyik nálunk tar tot t előadása után egy kérdésre adott feleletében kitért 
rá, de nem volt ideje bővebben foglalkozni vele. Röviden csak annyit 
mondott: a nyelvészetben kétféle pozitivizmus van, egy jó és egy rossz értelem
ben vett pozitivizmus. Én igazat adok neki. A jó értelemben vett pozitivista 
nyelvészetet olyannak gondolom, amely megállapításait szilárdan alátámasztja 
nyelvi anyaggal. Ezt a fajta pozitivista nyelvészetet nem tudom elítélni. 
Az én meggyőződésem azonban az, hogy a szegedi bírálatnak bizonyos mérték
ben igaza van, mert nálunk — legalábbis a finnugor nyelvészet terén — szór
ványosan jelentkezik a pozitivizmus másik fajtája is. Jelennek meg finnugor 
nyelvészeti cikkek, amelyeknek a szerzője nem elégszik meg a példák egész 
tömegével, hanem arra törekszik, hogy egy-egy jelenségre a fellelhető összes 
példákat idézze, ha mégoly közönséges nyelvi jelenségről van is szó. Erre a 
pozitivizmusra szerintem nincs semmi szükség. A legkirívóbb fajtája ennek a 
pozitivizmusnak az, amikor a szerző még a mellékesen szóba kerülő jelenségek 
bemutatására is lehetőleg teljes példatárat kíván közölni, még akkor is, ha az 
utóbbi jelenségek némelyikére esetleg éppen ő maga egy kevéssel korábban 
megjelent cikkében már tömegesen említett példákat. Persze nem csupán a 
példaközlésben lehet túlzásba menni, hanem mások közismert magyaráza
tainak teljes egészében vagy bővített formában való újraközlése útján is. 
Ahol néha egy egyszerű utalás elég lenne, ott olykor-olykor epikai terjengős-
seggel találkozunk. A folyóiratszerkesztőknek fel kellene figyelniük ezekre a 
jelenségekre, s velük szemben közös álláspontot kellene elfoglalniuk. 

Munkánk nagy nehézsége, amellyel az idősebb és a fiatalabb kutató 
nemzedék legtöbb tagjának küszködnie kell, gyakorlati nyelvtudásunk bi
zonyos hiányossága. Az úgynevezett középkáderek többségénél még hiány
zik a megfelelő orosz tudás, a fiatalabb nemzedék tagjainak pedig már nincs 
meg a kellő finn tudásuk. Pedig tudományunkat ma már lehetetlen nemzetközi 
színvonalon művelni akár az egyik, akár a másik nyelv ismerete nélkül. 
A nehézségeket szaporítja, hogy az északi népek finnugrisztikája egyre na
gyobb mértékben használja kiadványai nyelveként az angol nyelvet, ugyan
akkor a kellő általános nyelvészeti tájékozottsághoz ma is kívánatos a francia 
nyelv ismerete, a régibb és részben a mai finnugor nyelvészeti irodalom meg
értéséhez továbbra is nélkülözhetetlen a német nyelv, és sokszor szükség 
lenne a svéd nyelv ismeretére is. A tudományunk korszerű műveléséhez 
szükséges ezen „segédeszközök" megszerzése igen sok időt von el a kutató
munkától, s a jelzett körülmények között nehezen gondolhatunk arra, hogy 
már kandidátusi disszertációkként nemzetközi színvonalon álló tanulmányok 
szülessenek. 
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Végül még csak két kérdést tennék szóvá, amelyek ugyan korántsem 
elsősorban finnugor nyelvészeti problémák, de a finnugor nyelvtudományt is, 
főleg pedig ennek folyóiratát, a Nyelvtudományi Közleményeket, igen közel
ről érintik. Az egyik kérdés a folyóiratcikkek magyarságának a kérdése, ponto
sabban szólva annak a veszélynek a kérdése, amelyet a nyelvi kifejezéssel 
szemben táplált igényességnek a megfogyatkozása rejt magában. Nem vall 
részemről nagy tapintatra, hogy nyelvész konferencián olyan hiányosságot 
merek szóvá tenni, amely még nem-nyelvészeknél is joggal kifogásolható, de 
lelkiismeretem nem engedi, hogy e hiányosság mellett szó nélkül elmenjek. 
Nézetem szerint cikkíróink egy része írnivalójának megszerkesztésére és nyelvi 
kifejezésére egyáltalában nem ügyel. Nemcsak olyan mértékben nem ügyel, 
amilyen mértékben ez nyelvészektől elvárható lenne, de még annyira sem, 
amennyire ez minden iskolázott magyar embertől megkívánható. Számos 
cikk — úgy látszik — első fogalmazásban kerül a szerkesztőség kezébe, benne 
elemi mondatszerkesztési hibák találhatók, logikátlan a mondatok sorrendje, 
gyakoriak a felesleges ismétlések, nagy a terminológiai zűrzavar, sok a nem 
szabatos kifejezés, a mondanivaló logikus tagolásáról pedig beszélni sem lehet. 
Sajátságos — de úgy gondolom —, ez a gondatlanság részben annak a külön
ben igen örvendetes körülménynek tudható be, hogy publikációs lehetőségeink 
a múlthoz képest oly nagy mértékben megjavultak. Távol áll tőlem, hogy 
dicsőíteni akarjam azokat az időket, amikor publikációs lehetőségeink jófor
mán alig voltak, de azt hiszem: a publikációs lehetőségek egykori szűkösségé
nek volt egy jó oldala is, s ez abban állt, hogy a cikkírókat, különösen a fiata
lokat, cikkeik megfogalmazását és megszerkesztését illetően maximális erő
feszítésre kényszerítette. A szerzők helyhiány miatt igyekeztek gondolataikat 
tömören kifejezni s dolgozatukat gondosan kidolgozott formában átadni, 
nehogy fogalmazásbeli és szerkesztési hiányosságok az amúgy is lassú és 
nehézkes publikálásnak akadályai legyenek. Ma viszont — úgy látszik — 
akadnak cikkírók, akik úgy gondolkodnak, hogy ha cikkük közléséhez a papír 
megvan, akkor a szerkesztő a nyelvi forma hibái és a megszerkesztés hiánya miatt 
ne kicsinyeskedjék. Tudjuk, Akadémiánk annak idején elsősorban a magyar 
nyelv művelésére létesült, s népünk nyelvi kultúrájának az emelése Akadé
miánknak ma is egyik elsőrendű feladata. Megengedhetetlen tehát, hogy 
éppen nyelvészeti cikkek éppen a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratá
ban a magyar nyelv szempontjából nem megfelelő alakban jelenjenek meg. 
A szerkesztőség a szakmai elbírálás munkáján kívül nagyobbszámú cikk át
fogalmazását és a vele járó diplomáciai harcot nem tudja vállalni. Ezért a 
szerkesztőség nevében azzal a kéréssel fordulok mindazokhoz, akik cikkeik 
nyelvi formájára és mondanivalójuk megszerkesztésére eddig nem fordítottak 
gondot, hogy a jövőben tartsák ezt is elsőrendű kötelességüknek. 

A másik aggasztó jelenség szakterületünkön a lektori intézménnyel való 
bizonyos visszaélés. Úgy tetszik nekem, mintha egy-egy szerző ilyeténképp 
gondolkoznék: „Minek is írjam meg én dolgozatomat olyan nagyon gondosan? 
Hiszen ott a lektor, az úgyis áttanulmányozza a kérdést, megteszi megjegy
zéseit. Ráérek majd az ő megjegyzései folytán teendő javításokkal egyidejű
leg elvégezni a még hátralevő kutatást és csiszolgatást". Persze, ha a lektor 
nem venné észre a tárgyi és egyéb hibákat, ám „Lelke rajta! Utóvégre nem 
lehet mindent a szegény szerzőtől kívánni". Kellően túlozva a dolgokat, 
innen már csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy a szerkesztő egy-
egy szerzőtől csak holmi vázlatot vagy kerettervet kapjon, amelyet azután a 
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lektor lesz hivatva ,,kitölteni". Általában a lektorság egyre időrablóbb és 
hálátlanabb foglalkozássá válik. Akad olyan cikk is, amelyet egy-egy lektor 
háromszor is megkap több szerkesztőtől és különféle változatokban, mígnem 
a szerző esetleg hajlandóvá válik a mindenkitől egyformán törlésre javasolt 
részekkel megrövidíteni dolgozatát. Nem mondható minden esetben teljesen 
korrektnek a lektorokkal szemben való eljárás egy másik esetben sem. Meg
esik, hogy dolgozatáról egy-egy szerző két lektortól összesen 3 — 4 lektori 
véleményt is kap. Ha a bennük javasolt változtatásokat mind végrehajtja, 
néha jóformán egy új dolgozat kerekedik ki, amely lényegesen jobb az első 
változatnál, tartalmazva a lektorok munkájának egész karkosárra való gyü
mölcsét is — anélkül, hogy erről a szerző részéről szó esnék. En a lektori in
tézményt, sajnos, ma még nélkülözhetetlennek tartom, kinövései ellen azon
ban nézetem szerint harcolnunk kell, s az az álláspontom, hogy a szerző köteles 
a lektori vélemény alapján végrehajtott komolyabb tárgyi javításoknál a lek
tor nevére utalni. 

IV. 

Finnugor nyelvészetünk hibáiról, fogyatékosságairól beszéltem. Köte
lességem tehát javaslatokat is tennem e hibák kiküszöbölésére, illetőleg leg
alábbis rámutatnom a fejlődésünket akadályozó körülményekre — abban a 
reménybem, hogy talán mások tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Előre
bocsátom, hogy tudományszakunk terén gyors javulást nem tudok várni. 
Idősebb kartársaink anyagkiadási munkálatai még hosszú ideig el fognak 
húzódni. Ha ezt a munkát hanyagolják el, ezen munkálatok befejezése egyre 
tovább tolódik. Ha szorgalmasan végzik a szövegkiadási és szótárszerkesztési 
munkálatokat, nem tudnak kellő mértékben részt venni azon igények kielégí
tésében, amelyeket más szakterületek és új szempontok képviselői egyes ese
tekben bizonyára joggal támasztanak a finnugor nyelvészettel szemben, 
s amelyeknek a fontosságát mi magunk is látjuk. Mégis úgy vélem, hogy az 
anyagkiadási és a szótári munkálatok végzése az utóbbi hátrány ellenére sem 
halasztható tovább. Ugyanez a nézetem ,,A magyar szókincs finnugor elemei" 
című etimológiai szótár munkálatairól. Bár ezek is több kutatót kötnek le, 
mégpedig igen nagy mértékben, a szótárt el kell készítenünk, mert ezzel első
rendű szükségletet tudnánk kielégíteni. Más, igazán nagyszabású munkára 
az említetteken kívül a következő ötéves tervidőszakban nem is mernék 
gondolni. 

Olyan jelek vannak, amelyek szerint a fiatal kutatónemzedéknek több 
munkalehetősége lesz, mint az előzőnek volt, s így fejlődése meggyorsulhat. 
Ilyen például az, hogy a Nyelvtudományi Intézeten belül 1953 óta megszűnt 
a végnélküli, felesleges értekezletesdi, amely megelőzően rendkívül hátrál tat ta 
munkájukban a kutatókat. Kedvező jel az is, hogy aspiránsaink száma gyara
podik: amíg eddig e g y belföldi és e g y külföldi aspiránsunk volt, addig 
az idén két további aspiráns kezdi meg tanulmányait, egy itthon, egy pedig 
a Szovjetunióban. Tudományunk művelése ma már másutt, mint kutatóinté
zetben nemigen képzelhető el (ahogyan olvasom és hallom, még az egyetemi 
segédszemélyzet kutatási lehetőségei is igen csekélyek). Ha jövendő kandidá
tusaink kutatóintézetben tudnak majd elhelyezkedni, bizonyára új lendületet 
adnak tudományunk fejlődésének, s új, korszerű szempontokkal gazdagítják 
nyelvészetünket. 
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Tudományunk színvonalának emelkedése érdekében kívánatosnak tar
tom, hogy az eddig elhanyagolt finnugor nyelvek megismertetésére az eddigi
nél nagyobb gondot fordítsunk, s hogy az egyetem biztosítsa a lehetőséget a 
hallgatóknak és az aspiránsoknak a tudományunk műveléséhez szükséges 
nyelvek gyakorlati elsajátítására. Az orosz nyelvtudás erősítése érdekében 
talán lehetne gondolni fiatal kutatók, aspiránsok egy-két hónapig tartó, 
cserealapon történő nyári szovjetuniói tartózkodására. Feltétlenül el kellene 
érnünk, hogy legalábbis minden második-harmadik évben egy-egy aspiránst 
vagy egyetemi hallgatót ösztöndíjasként kiküldhessünk Finnországba a finn 
nyelv megtanulása és finnugor nyelvészeti tanulmányok végzése céljából. 
Kívánatos volna az is, hogy kapcsolatainkat a finn nyelvészekkel tovább 
javítsuk. Tudtunkkal több finn nyelvész szeretne megismerkedni eredményeink
kel s szeretné felfrissíteni magyar nyelvtudását. Ha ennek a módját meg tud
nánk találni, annak a magyar finnugrisztika is nagy hasznát látná. 

ügynevezett középkádereink helyzetének a javítása érdekében még-
csak javasolni sem nagyon tudok olyasmit, amitől javulást valóban remélni 
tudnék. Ma, amikor ezek a kutatók mint lektorok, szerkesztők, opponensek, 
előadók, aspiránsvezetők stb. mások munkája során szinte hónapról-hónapra 
más-más nyelv más-más részletproblémáival találják magukat szemben, 
alig hihető, hogy pótlólag el tudják végezni azt a munkát, amelyre a múltban 
nem volt alkalmuk, s hogy amellett egyidejűleg vezetni tudják a nagy kollektív 
munkákat, és végezni tudják valamilyen nagyszabású saját kutatási téma 
kidolgozását is. Helyzetükön valamit könnyítene, ha legalább feleslegesen 
nem kényszerülnének beszámolókat, terveket és jelentéseket készíteni. A nagy
szabású tudományos művekhez szükséges mélyreható kutató munka érdeké
ben a rendezvények számának szaporítását is kerülendőnek gondolom. Az 
egyre nélkülözhetetlenebb elmélyedő kutatást nem tartom beszámolókkal, 
programadásokkal és hasonlókkal pótolhatónak. Továbbbá: a hazai finn
ugrisztika és az egész hazai nyelvtudomány érdekében a termelés minőségé
nek a szempontját a mennyiségi és gyorsasági szempont elé helyezendőnek 
vélem. A folyóiratcikkek magyarságának és szerkezetének javulása érdekében 
javasolnám az érdekelt cikkíróknak, hogy rohammunkával készült cikkeikkel 
ne siessenek azonnal a szerkesztőkhöz. Ha az első fogalmazvány elkészülte 
után dolgozatunkat legalább két-három hétig pihenni hagyjuk s azután még-
egyszer gondosan átolvassuk, & kifejezésbeli és szerkezeti hibáknak jelentékeny 
része bizonyára magunknak is fel fog tűnni, s így a javítások elvégzése után 
már jobb cikket tudunk közlésre átnyújtani. 

Végezetül szólok azokról a tervekről, amelyek tudományunk jövőjével 
kapcsolatosan a legutóbbi egy-két évben felmerültek. Az egyik egy, a manysik 
és a szamojédok földjére rendezendő magyar—szovjet expedíció terve. Nyil
vánvaló, hogy ezt a gondolatot a legnagyobb örömmel kell üdvözölnünk. 
Bármily értékesek is MUNKÁCSI BERNÁT manysi nyelvi gyűjtései, bizonyos 
fogyatékosságaik folytán egy újabb manysi földi expedíciót egyáltalában nem 
tesznek feleslegessé, sőt ez éppen a MuNKÁcsi-hagyaték hibátlanabb kiadását 
segítené elő. Arra is gondolnunk kell, hogy a manysi nép már igen kis lélek
számú, s ezért kívánatos, hogy nyelvének további kutatására addig kerüljön 
sor, amíg anyanyelvüket hibátlanul beszélő manysik nagyobb nehézség nélkül 
találhatók. A gyűjtendő új anyag pótolná a réginek a hiányait, s a régi gyűj
tésekkel való egybevetése igen tanulságosan világítaná meg a kis manysi 
nép nyelvének a legutóbbi évszázad folyamán végbement fejlődését. A sza-
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mojédokhoz teendő expedíciót eléggé megokolja az a tény, hogy magyar 
kutató a szamojédoknál még nem járt. Kérnünk kell a Magyar Tudományos 
Akadémiát, hogy az expedíció tervét tartsa felszínen, s amikor a magyar 
kutatók tanulmányútja összeegyeztethető lesz a szovjet kutatók terveivel, 
járuljon hathatósan hozzá e valóban nagy jelentőségű gondolat megvaló
sulásához. 

A másik felmerült terv lényege az, hogy Akadémiánk hívjon meg al
kalmilag egy-egy, finnugor nyelvet beszélő fiatal kutatót, aspiránst vagy 
egyetemi hallgatót, s tegye lehetővé egyfelől az ő számukra magyar nyelvi és 
nyelvészeti tanulmányok folytatását, másfelől a mi kutatóink számára az 
illető rokon nyelv itthoni tanulmányozását. Részünkről ezt a gondolatot is 
minden módon pártolnunk kell. Monoíanom sem kell, milyen jelentősége lenne, 
ha pl. a manysi nyelvet a Nyelvtudományi Intézet fonetikai laboratóriumában 
a legkorszerűbb fonetikai eszközök segítségével tanulmányozhatnánk, avagy 
ha pl. egy mari kutató a nagy mari szótár elkészítéséhez segítséget tudna 
nyújtani. 

Felmerült végül egy nemzetközi finnugor nyelvészkongresszus terve is. 
Ilyennek a rendezését kétségtelenül sok időszerű probléma tenné kívánatossá. 
Például: a finn nyelvészek nagyszámú módosítást javasolnak a finnugor transz -
szkripció terén; a finnugor jelölésmód korábbi egysége ismét megszűnőben 
van; — egyes rokonnépeink körében a nyelvjáráskutatás tudtunkkal még 
nem folyik kielégítő mértékben; egy-egy magyar vagy finn kutató bekapcsoló
dása talán elősegíthetné a nyelvjárások vizsgálatát; — egyes rokonnyelvekre 
és nyelvjárásaikra vonatkozó fonetikai és fonológiai ismereteink nagyon 
hézagosak és bizonytalanok; a hiányosságokon megfelelő vizsgálatok tervé
nek együttes kidolgozásával és végrehajtásával hihetőleg lehetne segíteni; — 
esetleges kiadványcsere, kutatócsere és ösztöndíjascsere kérdéseiben, valamint 
közösen rendezendő expedíciók tárgyában is bizonyára sok eredményt lehetne 
elérni. Egy ilyen nemzetközi kongresszus megrendezése azonban olyan gondos 
előkészítést és olyan felkészültséget kíván, hogy megtartását hazánkban a 
jövő esztendőben még nem tartom lehetségesnek. 

Zárom hosszúra nyúlt beszámolómat. A benne kifejtettek nem tükröz
nek valamilyen hivatalos álláspontot, hiszen megtartására nem valamilyen 
tervfelelősi vagy hivatali minőségemben, hanem mint a finnugor nyelvészek 
egyike kaptam megbízást. Lehetséges, hogy beszámolómból önhibámból 
kifolyólag lényeges kérdések tárgyalása is kimaradt. Kérem kartársaimat, 
hogy beszámolóm ilyen hiányait hozzászólásaikban pótolják. Egyes fontos 
kérdéseket szándékosan nem érintettem, általában beszámolómmal nem akar
tam a hozzászólók kenyerét elvenni. Nem beszéltem pl. az egyetemi finnugor 
nyelvészeti oktatás esetleges problémáiról, mert ezeket mint távolálló nem 
ismerem eléggé. Nem szóltam arról sem, hogy mit hiányolnak munkánkban 
és mit várnának tőlünk a magyar nyelvészek. Erre a kérdésre a magyar nyelv
tudomány kutatói sokkal jobban meg tudnak felelni. Másoktól várom azt is, 
hogy szaktudományunk területén a vitaszellem és a kritika alakulásáról vé
leményt mondájának. 

Beszámolómban idéztem több értekezés és kisebb cikk címét is, megjegy
zem azonban, hogy korántsem volt szándékomban teljes cikkbibliográfiát 
nyújtani. A címekkel inkább csak megvilágítani akartam azokat a téma
köröket, amelyekkel- kutatóink az elmúlt tíz évben foglalkoztak. Kutató
társaim elnézését kérem, ha a példaként említett cikkek felsorolásában arány-
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talanság vagy komoly hiány mutatkoznék; szándékosan senkit sem mellőz
tem. Ahogyan tudományunk múltját, jelenét és jövőjét megítéltem, abban sok 
lehet a szubjektív elem. A hozzászólások egyes nézeteim esetleges hibáit 
bizonyára fel fogják tárni és helyesbíteni. Nemcsak saját magam, de konferen
ciánk érdekében is kérem azonban a kartársakat, hogy a tudományunk múltja, 
jelene és jövője szempontjából kevésbé jelentékeny adatok beszámolómból 
való hiányzásának megállapítását ne tekintsék fő céljuknak. A közelmúltból 
tudnék példát mondani arra, hogy az efféle mennyire terméketlen szórakozás. 
Nem volt célom beszámolómban szóvá tenni és részletezni mindent, ami a 
finnugor nyelvtudomány terén az elmúlt tíz év alatt történt. Hiszem, hogy a 
jelenlevők elfogulatlan, lényeglátó hozzászólásai jelentős mértékben elő fog
ják segíteni szaktudományunk való helyzetének megismerését, s javaslataik 
hozzá fognak járulni munkánk megjavításához, tudományunk felvirágzásá
hoz. Ha tanácskozásunknak ennyi eredménye lesz. elmondhatjuk, hogy kon
ferenciánk megfelelt rendeltetésének. 


