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Hozzászólások Lakó György előadásához 

BÁRCZI GÉZA : 

Tisztelt Konferencia! Hozzászólásom nem akar rekrimináció és még kevésbé 
felelősségre vonás lenni finnugor nyelvész kartársainkkal szemben, de minthogy 
az előadó biztatott arra, hogy mondjuk meg mi, magyar nyelvészek, mit várunk 
a finnugor nyelvészektől, ezért röviden, egy-két mondatban ezt kívánom elő
adni. Mi elsősorban azt várjuk, hogy az összehasonlító finnugor nyelvtudomány 
eredményeit foglalják össze. Égető szükség van rá, hogy ilyen összefoglalás, 
illetőleg ilyen összefoglalások rendszeres sorozata álljon rendelkezésünkre és saját 
tudományunk, a magyar nyelvtörténet kiindulópontjául a kezünk ügyében 
legyen. Tudom, hogy ilyen munkálatok folyamatban vannak. Ilyesmi történik 
a finnugor etimológiai szótár készítése során. Nagy örömmel hallottam, hogy ez 
a szótár milyen előrehaladott stádiumban van, de kívánatos volna, hogy hasonló 
munkálatok induljanak és folyjanak a hangtan, az alak- és a mondattan terén 
egyaránt, szóval készüljön egy új nyelvhasonlítás, amelyből mi, magyar nyelvé
szek, világosan látnók a helyzetet, és nem kellene egy-egy adott kérdéssel 
kapcsolatban nekünk összekaparnunk a finnugor szakirodalom szétszórt ered
ményeit. 

A magam részéről személyesen is különösen érdekelve vagyok, minthogy 
két nagyobb munkán dolgoznám, ha hagynának. Az egyik az ó-magyar nyelv
tan, a másik a Szófejtő Szótár új kiadása. I t t is rendkívül nagymértékben szük
ségem volna éppen a finnugor nyelvtudomány eredményeinek ilyen összefog
lalására. Ha majd megjelenik a finnugor etimológiai szótár, ez a szótár szem
pontjából meg fogja adni számunkra azt a szükséges alapot, amelyet a finnugor 
nyelvtudománytól várunk, de még mindig hátra lesz a nyelvhasonlítás, amely
ben benne volna a hangtörténeti kutatások összefoglalása és szigorú kritikája 
s benne lennének az alaktani és a mondattani kutatások eredményei, tüzetesen 
megrostálva. 

Tudom, hogy nagy megterhelésüket tekintetbe véve, ezeket a munkákat 
egyelőre nem lehet várni a finnugor nyelvészektől. Kérem azonban, hogy külö
nösen ott, ahol munkaközösség van együtt tűzzék napirendre ennek a munká
nak a tervezését és amilyen gyorsan lehetséges — anélkül, hogy a gyorsaság 
a legkisebb mértékben is a minőség rovására menne — valósítsák meg ezt 
a munkát. 

N. SEBESTYÉN IRÉN : 

Bármennyire megtisztelőnek éreztem a felszólítást, hogy szóljak hozzá 
LAKÓ GYÖRGY levelező tag előadásához, be kell vallanom, hogy visszariadtam 
ettől a feladattól. Az előadó benne él a problémákban, míg én, aki nagy lekötött
ségem miatt emberekkel is alig érintkezem, csak a nyomtatásban megjelent 
dolgozatokon keresztül ismerem tudományunk életét, és csak ezek megvilágí
tásában ítélhetem meg a felvetett problémákat is. Hogy végül mégis rászántam 
magam a hozzászólásra, annak az a magyarázata, hogy nem éppen kedvező 
körülmények között végzett egyéni munkám közben néha eltöprengtem a tudo-
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mány művelésével összefüggő problémákon is. Helyzetemből következik, hogy 
hozzászólásom magán viseli a szubjektivizmus bélyegét. 

Az előadó hangsúlyozta a gondolkozás szükségességét a finnugor nyelv
tudomány művelésében. Nekem is az a meggyőződésem, hogy az erőltetett 
tempóban végzett mechanikus munka nem viszi előbbre a tudományt. A tudo
mányos probléma atra cura, amely ránehezedik a kutató tudósra, bármilyenkedv
vel, örömmel és elhivatottsággal végzi munkáját. A tudományos probléma 
álmatlan éjszakákat okozhat, átmenetileg csökkentheti a munkateljesítményt, 
de a gondolkozást, a problémákon való töprengést mégsem szabad kikapcsolni 
a kutató tudós életéből. A gondolkozás lehetősége nélkül nem fejlődhetik olyan 
tudomány, amelyben a részletkérdések megoldása is fontos feladat, s amelyben 
a nagy eredmények is részletkutatások eredményeire épülnek fel. A gondolko
zásra tehát időt kell adni a fiataloknak és a vezető szerepet betöltőknek egyaránt. 

Teljesen egyetértek az előadóval abban is, hogy a jelen problémái a múlt
ban gyökereznek. Ha végiglapozzuk a Nyelvtudományi Közlemények köteteit 
megindulásától az első világháború befejezéséig, megállapíthatjuk, hogy tudo
mányunkban igazi virágzás és tervszerű munka csak BUDENZ működése idején 
volt. BUDENZ halála után is jelentek meg a Nyelvtudományi Közleményekben 
kitűnő dolgozatok, de szerzőik közül egyik-másiknak nevével a NyK. későbbi 
évfolyamaiban nem találkozunk. Miért maradtak meg e bölcsészdoktori disz-
szertációk a szerzők egyetlen nyelvészeti dolgozatának? Természetesen a balsors 
szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni. KARA FERENC, aki falusi néptanító
ként tet t érettségi vizsgát, hogy az egyetemen finnugor nyelvészeti tanulmá
nyokat végezhessen, s aki annyira elmélyedt chanti stúdiumaiban, hogy Petőfi
verseket fordított északi chanti nyelvre, meghalt, mielőtt tehetségét kifejthette 
volna. De mások, akiknek szintén gazdag ismereteik voltak, életben maradtak. 
Miért szakadtak el mégis a finnugor nyelvtudománytól ? 

Ennek okát az egyetemi oktatás hiányaiban és a szervezetlenségben látom. 
A finnugor nyelvtudomány fontos stúdium volt az egyetemen, az eredményeit 
összefoglaló Magyar Nyelvhasonlítás jelentőségét nem lehet lebecsülni a magyar 
tanárképzésben. De nem hallgathatjuk el egy nagy hiányát. A Magyar Nyelv
hasonlítás alapján irreális kép alakult ki a hallgató lelkében a finnugor nyelv
tudományról, kész, befejezett épületnek látta és el sem tudta képzelni, hol 
volna szükség még egy-egy téglára. Nem látta a problémákat, mert senki sem 
láttatta meg őket. A kezdő nyelvész doktori disszertációja témáját készen kapta, 
s mikor elkészült dolgozatával és megvált az egyetemtől, teljesen magára 
maradt. Kevesen voltak olyanok, akik különös elhivatottsággal rendelkeztek, 
akik a fővárosban maradhattak és MUNKÁCSI vagy SIMONYI baráti köréhez 
tartoztak. A vezetés és útmutatás hiánya miatt lemorzsolódott számos olyan 
fiatal kutató, aki kezdvezőbb körülmények között hasznos és becsületes mun
kása lehetett volna tudományunknak. 

A múlt hibái és mulasztásai alapján megfontolandónak tartanám, hogy 
vajon nem volna-e indokolt a színvonal emelése érdekében az aspirantúra nélkül 
készülő kandidátusi dolgozatokat bizonyos ellenőrzés alá helyezni, természetesen 
olyan módon, hogy a jelölt egyéni felelőssége teljes tudatában végezze munkáját, 
s ne a vezetőtől vagy a vezetőktől várja problémái tisztázását és megoldását. 
Ha az ellenőrző szerv egy bizottság volna, talán ki lehetne küszöbölni azokat a 
ferdeségeket, amelyek sajnálatos módon a lektori rendszer körül keletkeztek. 

Hogy megint a múltba térjek vissza, meg kell állapítanom, hogy abban az 
időben, amikor egyetemi tanulmányaimat végeztem, meglehetősen szoros 
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együttműködés volt a magyar és a finnugor tanszék között. Például abban a fél
évben, amikor SZINNYEI vogul szövegeket olvastatott, SIMONYI az összehasonlító 
módszer alkalmazásával szemináriumi dolgozatokat Íratott a vogul nyelvjárások 
alaktani kérdéseiről MUNKÁCSI műve alapján. Én magam doktori disszertációm 
témáját SiMONYitól kaptam, bár dolgozatomat SzrNNYEinek nyújtottam be. 
Ilyen együttműködésről természetesen ma már szó sem lehet. Mindkét tudo
mányág kutatási területe olyan mértékben kiszélesedett, probléma-anyaga olyan 
mértékben gazdagodott és felhalmozódott, a részletkutatások olyan sok időt és 
elmélyedést kívánnak, hogy az ilyenfokú együttműködés egyszerűen lehetet
lenné vált. 

Bizonyos együttműködésre azonban ma is szükség, van. Az egyetemi 
oktatásban kívánatos lenne, hogy minden magyar szakos hallgató, tehát egy
úttal minden leendő magyar nyelvész egyetemi tanulmányai idején kötelezve 
legyen valamelyik finnugor nyelv tanulására és a finnugor nyelvtudomány 
problémáinak megismerésére, s kívánatos volna, hogy minden leendő finnugor 
nyelvész jól ismerje a régi magyar nyelvet és a magyar népnyelvet, valamint a 
történeti magyar nyelvtudomány problémáit. Ilyen ismeretek nélkül finnugor 
nyelvész nem végezhet például etimológiai kutatást. Finnországban hagyo
mánnyá vált, hogy minden nyelvész valamelyik finn nyelvjárásnak saját kutatási 
alapján végzett pontos leírásával kezdi meg tudományos pályáját. SETÁLÁ, 
KANNISTO és más finnugor nyelvészek finn nyelv járástanulmányai ma is kiemel
kedő alkotások. Bizonyára nem volna kárára a fiatal magyar finnugor nyelvé
szeknek, a manysi, chanti, komi vagy más finnugor nyelv későbbi specialistái
nak sem, ha fonetikai laboratóriumban végzett előkészületek után szülő
földjük nyelvjárásának tanulmányozásával és leírásával kezdenék el munkás
ságukat. 

A finnugor, illetőleg az uráli nyelvtudomány eredményeit nálunk általá
ban csak tudományunk művelői ismerik. Nem lehetne-e ezen segíteni? Nem 
kívánhatjuk természetesen még a magyar nyelvészektől sem, még sokkal kevésbé 
az irodalomtörténészektől, etnográfusoktól és történészektől, hogy kutató mun
kájuk rovására időt szakítsanak maguknak finnugor és uráli nyelvészeti dolgo
zatok bizonyító anyagának tanulmányozására. A finnek ezen úgy segítenek, hogy 
a finn és általában az uráli nyelvészeti kutatás fontos eredményeit szépen, egy
szerűen és világosan megírt cikkekben teszik közzé a Virittájáben abban a meg
győződésben, hogy nemcsak az anyanyelvvel foglalkozó egyetemi hallgatóknak és 
pedagógusoknak, de még finn irodalomtörténészeknek, etnográfusoknak és tör
ténészeknek is tudomást kell szerezniük arról, hogy pl. milyen vokálisok voltak 
a közfinn nyelvben, hogy fejezte ki a pluralitást az uráli alapnyelv vagy milyen 
volt az uráli mondat eredeti szerkezete. 

A finnugor nyelvtudomány ma már nemzetközi tudomány, s az idegen 
nyelveken megjelent irodalom megismerése és felhasználása — mint az előadó 
is hangsúlyozta — nem könnyű feladat a fiatal kutatók számára. Nem könnyű 
dolog a finn nyelv megtanulása sem, már pedig enélkül senki sem lehet finn
ugor nyelvész. És nem könnyű dolog magának a nyelvi anyagnak a megisme
rése sem, különösen ha az egyes nyelvek specialistái számára is követelmény
nek tekintjük a többi finnugor nyelvben való bizonyos fokú jártasság meg
szerzését. Az összefüggések meglátásához — és ez a történeti-ösfzehasonlító 
nyelvtudomány igazi célja — távlat kell és nagy nyelvi anyag ismerete. 
Problémákat nem lehet spekulációval megoldani, tudományunkat csak a 
nyelvi tényekből levonható következtetések viszik előbbre. Ehhez sokat kell 
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dolgozni és gondolkozni. Azok a fiatalok, akik kedvet és hivatottságot éreznek 
magukban a finnugor nyelvtudomány művelésére, gondoljanak arra, hogy a 
múltban a kezdő nyelvészeknek sokkal nagyobb nehézségekkel kellett meg
küzdeniük, mint a mai fiataloknak. Akkor sok szép ígéretet sorvasztott el a 
közöny, akkor a mi klímánk — KÁEMÁN szavaival élve — valóban ellenséges 
volt a tudományok és így az összehasonlító nyelvtudomány számára, míg ma 
már első próbálkozásaiknál is érezhetik az Akadémia erkölcsi és anyagi támo
gatását. Hisszük és reméljük, hogy a fiatal kutatók kitartó és becsületes mun-
kával hálálják meg az Akadémia róluk való gondoskodását. S hisszük és 
reméljük, hogy egy újabb évtized leforgása után tartandó beszámolóban az 
előadó örömmel jelentheti majd, hogy a tudományunk fejlődését gátló körül
ményeket, amelyekről most elhangzott előadásában esett szó, sikerült kikü
szöbölni. Ehhez szükség van mindnyájunk munkájára. 

KÁLMÁN BÉLA: 

LAKÓ GYÖRGY beszámolója tárgyilagos és igaz képet festett a finnugor 
nyelvtudomány jelen állapotáról és feladatairól. A képet csak néhány mozaik
kal szeretném kiegészíteni. 

Finnugor nyelvtudományunk a magyarországi nyelvtudomány egyik 
legnagyobb múltú és nemzetközileg is legelismertebb ága. Nem csoda, ha 
nagyobb múltra tekinthet vissza és ma is több kutatóval rendelkezik, mint a 
szintén nemzetközi tekintélynek örvendő és méltán nagyrabecsült hazai 
orientalisztikánk (beleértve a turkológiát is) és szlavisztikánk. Érthető, hogy 
a germanisztikában és romanisztikában nem annyira átfogó új eredmények 
elérésére, mint inkább a külföldi kutatások megismerésére és a magyar-német, 
illetve magyar—román nyelvi kapcsolatok tisztázására fordítjuk erőinket. 
A nagy múltú és gazdag, értékes eredményekben bővelkedő magyar nyelvé
szet — mint egy finnugor nyelv történetével, nyelvjárásaival és egyéb kér
déseivel foglalkozó tudomány — végeredményben a tágabb értelemben vett 
finnugor nyelvtudománynak egy, szinte önállóvá fejlődött ága. Érthető és 
természetes, hogy hazánkban a legtöbb képzett kutató anyanyelvünk tanul
mányozásával foglalkozik, hiszen az anyanyelv művelése számos közvetlen 
gyakorlati feladatot is ró magyar nyelvészeinkre, mint pl. a nyelvművelést, 
iskolai nyelvtanoktatást, helyesírási szabályzat, szótárak készítését stb. 

Az is érthető és természetes, hogy a magyar nyelvtudomány művelői 
elsősorban magyarul publikálnak, és hogy magyar nyelvészek leginkább 
magyar nyelvterületen működnek, illetve legeredményesebben ott művel
hetik ezt a tudományágat; külföldön általában csak az érhet el több-kevesebb 
eredményt, aki magyar anyanyelvű. Éppen az volna különös, ha a magyar 
nyelvészet súlypontja nem Magyarországra esnék. Mivel azonban a magyar 
nyelvészetnek a külföldön bevés avatott művelője van, a magyar nyelvészet 
eredményei közül elsősorban az érdekli a nemzetközi nyelvtudományt, aminek 
valamilyen általános nyelvészeti tanulsága vagy szlavisztikai, germanisztikai 
stb. kapcsolata is van. 

A finnugor nyelvtudomány azonban nemcsak Magyarországra korláto
zódik, sőt még azt is túlzás volna állítani, hogy súlypontja nálunk van. Nem
csak a finnugor nyelvű országokban (Magyarország, Finnország), és olyan álla-
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mokban, ahol finnugor nemzetiségek élnek (Szovjetunió, Svédország, Norvé
gia), van tudományunknak néhány jelentős képviselője, hanem Németország
ban, sőt az Amerikai Egyesült Államokban is. A külföld szakemberei figyelem
mel kísérik finnugor tárgyú kiadványainkat, és így tudományágunk fejlődése 
nemzetközi ellenőrzés alatt áll.. Magas színvonalú kiadványaink tehát nemzet
közi megbecsülést, elismerést szereznek a magyar tudománynak. Kiadványaink 
hiánya vagy alacsony színvonala pedig mellőzést, lekicsinylést eredményezhet, 
azt, hogy a külföldi nyelvészek elszoknak attól, hogy a Magyarországon meg
jelent eredményeket figyelembe vegyék. 

A finnugor nyelvtudomány annyiban nemzeti tudomány, hogy a magyar 
nyelv rokonságával foglalkozik, és a külföld jogosan várja tőlünk és a finnek
től a legtöbb eredményt, de nemzetközi is abból a szempontból, hogy kutatá
sainkat külföldi szakemberek széles gárdája kíséri figyelemmel. 

A finnugor nyelvtudománynak ez a nemzetközisége fontos és hasznos 
eszköz gyümölcsöző külföldi kapcsolatok megteremtésére és kiépítésére, de 
egyszersmint megnehezíti az utánpótlás nevelését, mert elég széleskörű nyelv
tudást kíván meg, amint arra LAKÓ GYÖRGY már célzott is. 

A következőkben egyetemi finnugor oktatásunkról, az utánpótlás első 
lépcsőjéről szeretnék néhány szót szólni. Finnugor tanszéke jelenleg hazánk 
minden olyan egyetemének van, amely bölcsészettudományi karral is rendel
kezik; a budapesti egyetemen kettő is, Debrecenben és Szegeden egy-egy. 
A felszabadulás előtt csak két finnugor tanszék működött : Budapesten és 
Szegeden egy-egy. Finnugor nyelvészeink eddig szinte kizárólag Budapestről 
kerültek ki mint BUDENZ JÓZSEF, SZINNYEI JÓZSEF, úgyszintén a fiatalabbak 
mint ZSIRAI MIKLÓS tanítványai. A marrizmus káros hatása abban nyilvánult 
meg az egyetemen, hogy a fölszabadulás utáni években egészen SZTÁLIN 
emlékezetes cikkéig az összehasonlító nyelvtudományt reakciós, polgári 
tudománynak kiáltották ki. Noha nem került le a tanrendről és a vizsgákat 
sem törölték el belőle nagyrészt éppen a közelmúltban fájdalmasan elvesztett 
ZSIRAI MIKLÓS bátor föllépése eredményeképpen, mégis a jobb hallgatókat 
elriasztotta, hogy sokan ellenséges politikai állásfoglalásnak tekintették azt, 
hogy valaki finnugor nyelvtudománnyal mert foglalkozni. Így a finnugor 
nyelvtudomány évekig csak tengődött az egyetemeken. Csak 1950 óta kezdett 
ismét fellendülni az ifjúság körében a finnugor nyelvtudomány iránti érdek
lődés. Ekkor pedig súlyos gátló körülményként jelentkezett ZSIRAI MIKLÓS-
nak, ennek a lendületes, vonzó, tudós és nevelő egyéniségnek hosszas és súlyos 
betegsége, amely az utolsó években egyre inkább kikapcsolta őt az egyetemi 
nevelő munkából. Az ő hiányát a fiatalabb oktatószemélyzet hősies és áldozat
kész munkája sem tudta teljesen pótolni. 

Magam csak a debreceni egyetem fiatal, 1952-ben alapított finnugor 
tanszékén szerzett tapasztalataimról tudok számot adni. Felsőoktatásunknak 
ingadozó tanterve mindig más és más évfolyamokra állandóan változó óra
számban és tananyaggal rögzítette a finnugor tárgyú előadásokat. A most 
már hosszabb időre véglegesnek látszó tanterv, amely ismét a kétszakosságra 
tért át, összesen két egyéves, egy-egy órás kötelező finnugor tantárgyat ír elő. 
A második évben két féléven át heti 1 — 1 órában a finn nyelv, a harmadik 
évben ugyancsak két féléven át heti 1 — 1 órában a finnugor összehasonlító 
nyelvtan oktatása kötelező. Előír a tanterv a I I I . és IV. évben még összesen 
3 féléven át heti 2—2 órás kötelező, de szabadon választható szakkollégiumot 
is, ahol a finnugor nyelvtudomány iránt érdeklődők egy-egy finnugor nyelvet, 
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a nyelvtudomány történetét vagy más finnugor tárgyú előadást hallgatnak. 
Debrecenben a finn nyelvi órákat P A P P ISTVÁN, a többi finnugor tárgyú 
kollégiumot és szakkollégiumot magam szoktam tartani. Az érdeklődés elég 
nagynak mondható, mert a finn szakkollégiumra 5—10, más finnugor nyelvre is 
2 — 5 hallgató szokott jelentkezni az eddigi, évfolyamonként átlagosan 
30—40-es létszámú magyar szakos hallgatók mellett. A tavalyi évfolyamról 
egy manysi hangtani és egy finn mondattani tárgyú jó szakdolgozat került ki, 
és az idén is van finnugor tárgyú szakdolgozat. A legfőbb nehézség, amivel az 
egyetemi hallgatók küszködnek, a nyelvtudás hiánya. Azért vállalkoznak 
szívesebben irodalmi vagy magyar nyelvészeti tárgyú szakdolgozatok írására, 
mert ott beérhetik magyar nyelvű irodalommal. A kétszakosság talán majd 
lendít valamit rajtuk, és így a magyar—orosz vagy a magyar—német szakos
nakkevesebbnehézséget fog jelenteni a nélkülözhetetlen külföldi szakirodalom
mal való megbarátkozás, mint az eddigi egyszakosoknak. 

Az egyetemi képzés csak előiskolája a tulajdonképpeni szakképzésnek, 
amelyet eddig a kutatók csak kedvezőtlen körülmények közt, lassú, szívós 
önképzéssel szerezhettek meg, most azonban mint aspiránsok, sokkal kedve
zőbb feltételek mellett jutnak hozzá. 

A tudományos fokozatok rendszeresítésekor igen szigorú mértéket alkal
mazott a Tudományos Minősítő Bizottság. Ez helyes intézkedés volt, hogy 
meglegyen a tudományos fokozat értéke. Előfordult azonban az is, hogy euró
pai hírű tudósunk csak kandidátusi fokozatot nyert el, ugyanakkor az elmúlt 
években beadott kandidátusi dolgozatok legtöbbje nem érte el a megkíván
ható mértéket sem. Aspiránsainknál nem remélhető, hogy kandidátusi foko
zatuk megszerzésekor elérik idősebb, több tapasztalattal rendelkező kandidá
tusaink színvonalát. így a terhek és a felelősség arányosabb eloszlásában a 
közeljövőben kevés javulást várhatunk. 

Utoljára nem kiegészítésként, hanem a ceterum censeo alapján ismételten 
hangsúlyozni kívánom, hogy a külföldi kapcsolatok megszilárdítására föltét
lenül sürgős szükség van, mégpedig a LAKÓ GYÖRGY referátumában megjelölt 
minden vonatkozásban. Delegációk százai keresték föl az elmúlt években a 
Szovjetuniót, de finnugor nyelvészeink közül két aspiránsunkon kívül eddig 
csak LAKÓ GYÖRGYnek volt alkalma tanulmányutat tenni a Szovjetunióban. 
A finnek a közelmúltban olyan kulturális egyezményt kötöttek a Szovjet
unióval, amelynek alapján finn nyelvészek kutatást végezhetnek a Szovjet
unió finnugor népeinek körében. Nekünk most nyílnék alkalmunk, hogy 
tanulmányútra menjünk szovjet tudósokkal közös expedícióban a manysik 
és a nyenyecek közé. Remélem, hogy Akadémiánk mindent el fog követni, 
hogy ez a hazai finnugor kutatások történetében korszakalkotó jelentőségű 
kutatóút minél előbb megvalósuljon. 

Ezenkívül feltétlenül szükséges volna az is, hogy finnugor nyelvészeink 
néhány hónapot a Szovjetunióban tölthessenek egyrészt orosz nyelvtudásuk 
megerősítésére, másrészt látókörük szélesítésére. 

Nem hanyagolható el a finn—magyar tudóscsere sem, amelynek örven
detes kezdeteit jólesően tapasztaljuk, de amelynek rendszeressé tételéről 
intézményesen kellene gondoskodni. 

Igen hasznos és célszerű volna — amellett a nagyszerű eredmény mellett, 
hogy két finnugor aspiránsuk a Szovjetunióban tanulhat — annak az elérése 
is, hogy egy-egy fiatal komi, manysi, mari vagy nyenyec nemzetiségű és 
anyanyelvű aspiráns vagy fiatal kutató magyar egyetemen töltene néhány 
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hónapot. Ezzel ő is sokat tanulhatna, és nekünk is alkalmunk nyílnék számos 
nyelvi kérdés tisztázására. 

Végül, ami a nemzetközi finnugor kongresszust illeti, vitathatatlan, 
hogy ez is kívánatos lenne, és hogy az első ilyen kongresszust Magyarországnak 
kell megrendeznie. Mégis a LAKÓ GYÖRGYtől említett okok miatt magam is 
korainak tartom a kongresszus 1956-ban való megrendezését. 

B . A . SZEREBKENNYIKOV: 

A Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében működő 
munkatársak szíves üdvözletét hozom a konferencia részvevőinek. 

Örömmel hallottam LAKÓ GYÖRGY levelező tag igen tartalmas beszámo
lóját, amely teljes képet nyújtott a magyar finnugor nyelvészeknek a múltban 
végzett és a jelenben folyó munkájáról. 

A magyar nyelvtudósok eredményeiről beszélve LAKÓ GYÖRGY rámuta
t o t t a hibákra is. Mind a szovjet, mind a magyar nyelvtudósok munkájuk 
közben nem kevés hibát követtek el. A hibákról beszélni ugyan nem kellemes 
dolog, mert ez azt is jelenti, hogy látjuk, hogy a hibák egy időre gátolják a 
fejlődést, de ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a hibák fel
tárása a továbbhaladás egyik előfeltétele. A hibák felismerése egyben lehető
séget nyújt a helyes út megtalálására és attól is megóv bennünket, hogy ezeket 
a hibákat a jövőben ismét elkövessük. 

Az elkövetett hibák vizsgálatának eredményeképpen az utóbbi időben 
világosabban látunk három fontos kérdést. Mindenekelőtt tisztábban látjuk 
tudományunk tárgyát, illetőleg azt a célt, amelynek elérésére tevékenysé
günknek irányulnia kell. Nekünk, finnugor nyelvészeknek az a feladatunk, 
hogy tanulmányozzuk a finnugor nyelveket, kutassuk történetüket és mai 
állapotukat. Az a fő célunk, hogy megismerjük a jelenségek valódi természetét. 
Ezért tudományunkban nincs semmi felesleges vagy másodrendű. Tudomá
nyunk szempontjából tehát egyaránt fontos a finnugor nyelvek távoli törté
netének és mai állapotának a megismerése. A finnugor nyelvtudomány 
további eredményes fejlődése éppen ezeknek a különféle tudományágaknak 
szerencsés összekapcsolásától függ. 

A második kérdés, amelynek értelmezése terén ma világosabban látunk, 
mint régebben, a marxizmus alkalmazása a nyelvtudományban. A marristák 
azzal követték el a legsúlyosabb hibát, hogy a marxizmus néhány feltétlenül 
helyes tételéből kiindulva elvont sémákat építettek fel és elszakadtak a 
valóságtól. 

A fő cél tehát — mint említettem — az igazság megismerése. Az igazság 
megismeréséhez azonban az út a kísérletezésen, a gyakorlaton keresztül vezet. 
A marxizmus jelentősége éppen abban van, hogy segít nekünk megtalálni a 
helyes utat az igazsághoz: Ezért igazi tudományosság elképzelhetetlen próbál
gatás, gyakorlat nélkül. 

A harmadik kérdéscsoport, amelyet újabban világosabban látunk, azok
nak az eszközöknek a kérdése, amelyek elősegítik a finnugor nyelvészet 
fejlődését. 

A finnugor nyelvészet fejlődésének-egyik legsúlyosabb hátráltatója az 
volt, hogy a különféle országokban működő finnugor nyelvészek munkája nem 
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volt összehangolva. Látnunk kell, hogy a különféle országokban működő 
finnugor nyelvészek munkájában bizonyos előnyök mellett sajátos hátrányok 
is mutatkoznak. A szovjet finnugor nyelvészek például észrevehetően elmarad
tak a magyar finnugor nyelvészektől a finnugor nyelvek történetének vizsgá
latában. Nyugodtan állíthatom, hogy ugyanakkor sokkal előbbre jutot tak az 
élő finnugor nyelvek tanulmányozása terén. Igaz, előnyt jelent nekik az, hogy 
a finnugor nyelveken beszélő népek a Szovjetunió területén élnek, illetőleg 
ott mind képviselve vannak. De mindannyiunknak van mit tanulnunk a 
finn nyelvészektől is, akik szintén nem keveset tettek a finnugor nyelvtudo
mány fejlesztése érdekében. 

Ezért úgy vélem, hogy jelenleg a tudomány további fejlődése a nemzet
közi kapcsolatok erősítésétől függ. A kapcsolatok erősítésének fontos eszközei 
a nemzetközi kongresszusok rendezése, az aspiránscsere, a könyvcsere stb. 
Az ilyen együttműködés feltétlenül hasznára lesz a finnugor nyelvtudo
mánynak. 

Meggyőződésem, hogy miután világosabban látjuk ezeket a problémá
kat, tudományunk a jövőben eredményesebben és gyorsabban fog fejlődni. 

H A J D Ú P É T E R : 

1. LAKÓ GYÖRGY beszámolójával a legnagyobb mértékben egyetértek. 
Reális volt az a kép, amelyet finnugor nyelvészetünk helyzetéről adott. Átte
kintése — természetesen — nem terjedhetett ki minden részletre, s így mások
nak is — nekem is — jut elmondani való. 

Finnugor nyelvtudományunk jelenének a két világháború közti idő
szakkal való összehasonlítása kétségtelenül a mi javunkra üt ki. Az is világos 
azonban, hogy nem szabad túlzott optimizmussal tekinteni eredményeinkre. 
LAKÓ GYÖRGY vázolta azokat a hibás, sokszor káros jelenségeket, amelyek 
finnugor nyelvtudományunk erőteljesebb fejlődésének az útjában állanak. 
Finnugor kutatásaink színvonalának emelése szoros összefüggésben van pl. 
a szakemberek tárgyi ismereteinek bővítésével és módszertani eljárásaik fej
lesztésével. Az utóbbiról tennék egy megjegyzést. 

Többször tapasztalt, de korántsem általános fogyatékossága finnugor 
nyelvészetünknek, hogy egyesek véleménye, vagy inkább gyakorlata szerint 
finnugor nyelvészeti problémákat egy vagy két rokonnyelv tanulmányozásával 
is meg lehet oldani. Nehéz dolog valamennyi finnugor nyelv szerkezetével és 
problematikájával tisztába jönni. Egy élet fáradságos munkáját is rá lehet erre 
fordítani. Ezt senki nem követelheti kutatóinktól, különösen a fiataloktól nem. 
Az azonban elvárható tőlük, hogy a speciális szakterületüknek vallott finn
ugor nyelven vagy nyelveken kívül más rokon nyelvekben is legyen némi 
tájékozottságuk. Többször volt alkalmunk tapasztalni, hogy egy-egy dolgozat 
csak egyetlen finnugor nyelv valamely kérdésére korlátozódik, anélkül, hogy a 
többi finnugor nyelv tanulságát figyelembe venné. A rokon nyelvek vallomásá
nak felhasználása akkor is fontos, ha a készülő dolgozat e g y bizonyos nyelv
nek valamiféle kérdésével foglalkozik. Súlyosbítja a helyzetet, ha a dolgozat 
írója e g y nyelv vizsgálata alapján nyert tapasztalatait a finnugor alap
nyelvre vetíti vissza. Ez nemcsak tagadása, egyenesen meghamisítása az össze
hasonlító nyelvészetnek. 
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Munkamódszereink tökéletesítése, anyagismeretünk bővítése mind
nyájunknak kötelességünk, mert csak így emelhetjük magasabb színvonalra 
tudományágunkat. Ilyen törekvéseink bizonyára változatosabbá fogják tenni 
tematikánkat is. Lesz merszünk és kedvünk — a mindig szükséges részlet
kutatásokon kívül — összefogóbb, általánosabb és fontosabb kérdések kibogo
zására is. 

2. A legutóbbi évtized munkásságáról szólva meg kell emlékeznünk a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság finnugor szakosztályáról is. A Társaságnak 
régen nem voltak szakosztályai. Ezek 1949-ben, a Társaság újjáalakulásakor 
létesültek. Szakosztályunk évente 5—7 felolvasó ülést tart , s az előadásokat 
követő viták igen gyakran hasznosaknak bizonyultak. A felolvasó ülések 
módot nyújtanak fiatalabb kartársainknak is a nyilvános szereplésre, de rajtuk 
kívül idősebbjeink sem vonakodtak előadást tartani, sőt a legutóbbi években 
külföldi előadó vendégeink is akadtak. Eddigi tapasztalataink azonban azt 
mutatják, hogy előadások tartására rendszerint mindig ugyanaz a 6—7 szak
ember mozgósítható. Helyes lenne, ha a finnugor szakosztály a jövőben nagyobb 
gondot fordítana új előadók bevonására. 

Az utóbbi években elhangzott előadások változatos képet mutatnak. 
Ugor, obi-ugor, permi, lapp, mari, szamojéd, ill. általános finnugor nyelvészeti 
előadások szerepeltek üléseink tárgysorozatában. Több rokonszakma kép
viselőit is üdvözölhettük előadói asztalunknál (néprajzosokat, antropológuso
kat), s az 1953-ban rendezett őstörténeti vita is szakosztályunk szervezésében 
zajlott le. Mindezt pozitívumként kell elkönyvelnünk. 

3. Utoljára nemzetközi kapcsolatainkat hoznám szóba. Egyetértek az 
előadóval abban, hogy az utóbbi évek örvendetes változást — ha nem is for
dulatot — hoztak ezen a téren, s hogy külföldi kapcsolataink a jövőben még 
több irányban fejlesztendők. Tájékozottságunkat elmélyítené, ha az eddigi 
— inkább reprezentatív — utazgatásokat a szó szoros értelmében vett tanul
mányutak váltanák fel. -

Megemlékezett LAKÓ GYÖRGY arról is, hogy a közelmúltban felmerült 
egy közös szovjet—magyar nyelvészeti expedíció gondolata. Az expedíció 
ezúttal a manysik és a nyenyecek nyelvének tanulmányozásával foglalkozna, 
később azonban esetleg rendszeressé is lehetne tenni a Szovjetunióban beszélt 
rokon nyelvek kutatását. Nagy jelentőségű új anyagot gyűjthetnénk ezeken 
a tanulmányutakon. Éppen ezért elsőrendű feladatunk a közeljövőre tervezett 
expedíciót minél előbb megvalósítani. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad emlékeztetnem arra, hogy a Szovjet
unió és Finnország között tárgyalások folynak tudományos és műszaki egyez
mény megkötésére.* Értesülésem szerint ez a szerződés többek között azt is 
lehetővé teszi, hogy finn nyelvészek tanulmányokat végezzenek a Szovjet
unióban élő rokon népeink között. 

Valamennyien örülnénk annak, ha finn kartársainknak ismét módjuk 
lenne a Szovjetunióban beszélt rokon nyelvek tanulmányozására. Kívánatos 
azonban az is, hogy a rokon nyelvek tanulmányozásából a magyar kutatók is 
kivehessek részüket. Ezért arra kérjük az illetékes köröket, hogy a legnagyob 
eréllyel támogassanak bennünket expedíciónk megvalósításában. A magyar 
tudomány nem élhet a múltból, a jelenben is cselekednie kell. 

* A Szovjetunió és Finnország közötti tudományos és műszaki szerződést 1956. 
elején megkötötték. 
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Nemzetközi kapcsolataink fejlesztése szempontjából nagy jelentősége 
lenne annak, ha időnkint nemzetközi kongresszusokon találkozhatnánk kül
földi kollégáinkkal. Egy jól szervezett kongresszuson sok fontos közös 
problémát lehet megbeszélni. Ilyen pedig jó néhány akad. A kongresszus 
gondolata nemcsak nálunk, hanem a Szovjetunióban és Finnországban is 
felvetődött. 

Egy tavaly télen — finn nyelvész kollégákkal folytatott — beszélgetés 
alkalmával (emlékezetem szerint SZEREBRENNYIKOV professzor is jelen volt) 
tárgyaltunk arról, hogy ezeket a kongresszusokat bizonyos időközönkint fel
váltva a Szovjetunióban, Finnországban és Magyarországon kellene megtartani. 
A múlt évben és az idén Finnországban járt kartársaink — úgy tudom — 
hasonló eszmecserét folytattak. Felmerült az a gondolat is, hogy a tervezett 
nemzetközi finnugor nyelvészeti kongresszust a jövő évben Buda
pesten rendezzük meg. En korainak találnám a kongresszusnak a j ö v ő 
é v b e n B u d a p e s t e n való megrendezését. LAKÓ előadása utalt arra, 
hogy m a nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy éven belül meg tudjunk 
szervezni egy ilyen nagy jelentőségűnek ígérkező nemzetközi összejövetelt, 
s hogy azon megfelelő színvonalú előadásokkal állhassunk elő. Sokfelé vagyunk 
még lekötve, sok megoldatlan külső és belső probléma áll előttünk, és általában 
véve még nem kristályosodtak ki a jövő fejlődésének útjai szakterületünkön. 
Csakis nagyobb felkészültséggel, nagyobb eredményekkel a hátunk mögött 
vállalkozhatnánk a rendező szerepére. Ilyen körülmények között a Buda
pesten rendezendő finnugor nyelvészeti kongresszus elhalasztását javasolom. 

ERDŐDI JÓZSEF: 

LAKÓ GYÖRGY előadásában valóban a finnugor nyelvészet sorskérdései
ről beszélt. Kevés helyet szentelt azonban az egyetemi oktatás kérdésének, 
amelyre KÁLMÁN BÉLA sok ponton utalt. Szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy a kisebb finnugor népek nyelvének oktatásával ismét foglalkoznunk 
kellene. Ez valóban ide, a konferenciára tartozó kérdés, amelynek további 
kihatásai lehetnek. 

Mai egyetemi oktatásunkban a folklórból indulunk ki, és régebbi, nyelv
járási alakjukban ismertetjük a kisebb finnugor népek nyelvét. Ezt nem azért 
tesszük, mintha nem vennénk tudomást arról, hogy ezeknek a nyelveknek 
van már irodalmi, normalizált alakjuk. Hiszen a budapesti egyetem I. számú 
finnugor intézetében végső eredményképpen eljutnak pl. a manysi irodalmi 
nyelv rövid ismertetéséhez is, és KÁLMÁN BÉLA manysi nyelvkönyve 
modern szöveget is közöl. 

Fel kell azonban vetnem a kérdést: vajon nem járunk-e el pedagógiai 
és tudományos szempontból helytelenül, nem kellene-e megfordítanunk a dol
gok menetét? Ha akár Parisban, akár Leningrádban, akár pedig Tartuban 
oktatják a magyar nyelvet, akkor annak nem nyelvjárásait oktatják, hanem 
irodalmi alakját. Mi megköveteljük azt, hogy elsősorban a magyar nyelv 
irodalmi alakjával foglalkozzanak. Ennek a kérdésnek a felvetése nem jelenti 
azt, hogy nem vagyunk tudatában a nyelvjárások nyelvtörténeti értékének. 
Ha egyetemi oktatásunkban az adott nyelv irodalmi alakjából indulunk ki, 
amely pedagógiailag könnyebben elsajátítható, akkor egyúttal mérőeszközt 
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adunk hallgatóink kezébe, hogy megismerhessék a nyelvjárási különbségeket, 
a nyelv történelmi fejlődósét. 

Tudomást kell vennünk ezzel kapcsolatban arról is, hogy a kisebb finn
ugor népeknek nemcsak folklórjuk van. A mai egyetemi oktatás a népi iroda
lom termékeit ismerteti meg a hallgatósággal. Ám a komi nyelvű irodalomban 
már olyan neves írók működnek, mint ROCSEV, GYAKONOV és JUHNYIN, a mari 
irodalomban pedig SKETAN, KAZAKOV, VOLKOV és ILJAKOV. Felmerülhet tehát 
a kérdés, vajon nem tartozik-e ezeknek az íróknak és műveiknek ismertetése 
külön szakkollégiumok keretébe. 

NÉMETHNÉ SEBESTYÉN I R É N felszólalásában azt mondotta, hogy a régi 
egyetemi rendszerben bizonyos befejezettséget éreztek azok, akik finnugor 
nyelvészettel foglalkoztak. LAKÓ GYÖRGY előadásából pedig az tűnt ki, hogy 
figyelmünk nagy része az őstörténet problémáira terelődött. Mindez arra figyel
meztet bennünket, hogyha valóban úgy fogjuk fel a finnugor nyelvtudományt, 
amint azt neves finnugor nyelvészeink HuNFALVYtól egészen ZsiRAiig fel
fogták, tehát mint filológiát, akkor nekünk az irodalmi kérdésekkel, a kisebb 
finnugor népek irodalmával, e népek történetével, társadalmi helyzetük alaku
lásával is foglalkoznunk kell. 

Egy kis részletkérdést szeretnék felvetni LAKÓ előadásával kapcsolat
ban. Bizonyos mari szövegkiadványokra utalva elhangzott az „apokrif" jelző. 
Én úgy sejtem, hogy LAKÓ azt a Marij Kálik Muro (Mari népdal 1951.) CSET-
KAREV írta előszavából vette. Nem tudom, mit értsek ezen az „apokrif" 
jelzőn, amely egyrészt Magyarországon kiadott, másrészt más országokban 
megjelent mari szövegekre vonatkozik. Ez a jelző irodalomelméleti fogalmaink 
szerint nem-kanonizált szöveget jelölhetne. Az még nem volna hiba, ha erre 
gondolnánk, és valószínűleg nem is erre kell gondolnunk. Valószínűleg arra 
gondolt az említett mű bevezetésének írója, hogy ezek a népmesék, népdalok, 
Mari-földön ma nem találhatók meg. Talán feltételezhetjük azt, hogy a fel
jegyzett dalok — és ez vonatkoznék a RÓBERT LACH által feljegyzett mari 
dalokra is — nem eredeti mari népdalok, hanem létrejöttükben része van annak 
is, aki ezeket dalolta, illetőleg szövegüket elmondotta. Az is feltehető, hogy 
olyan esettel állunk szemben, mint amikor orosz népmesék jelennek meg mari 
változatban. Mindez azonban nem jelenti ezeknek a szövegeknek az elvetését! 
A pap és szolgájának története számos finnugor nyelven megtalálható. Azt 
hiszem, teljesen helytelenül járnánk el, ha arra hivatkoznánk, hogy P U S K I N 
feldolgozta versben ezt a népmesét, és ezért nem közölnénk, nem tanulmányoz
nánk annak változatait. Jó lett volna, ha LAKÓ fontolóra vette volna, 
mikor íródott ez az előszó. Az előszó 1950-ben íródott és 1951-ben jelent 
meg. Nemcsak a magyar, hanem a finn kiadványok is súlyos bírálatban része
sülnek benne tartalmi szempontból, és még a burzsoá jelzőt is (bizonyos fokig 
jogosan) megkapják. LAKÓ szellemesen mondotta előadásában, hogy 50 évvel 
ezelőtti művekkel szemben nem léphetünk fel a mai igényekkel. O maga adta 
meg tehát a feleletet: a magyar és finn tudósoktól gyűjtött és publikált mari 
szövegeket nem értékelhetjük anachronisztikusan mai szemszögből. 

Egy rövid mondatban szeretnék még megemlékezni a mari szótárról. 
LAKÓ t i . azt mondotta: nem tudja, hogy ez a szótár milyen állapotban van. 
A mari szótár 75 000 cédulájából 50 000 fel van dolgozva, ez a mennyiség 
teljességében le van fordítva németre és részben le van gépelve. 
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KOROMPAY BERTALAN: 

Egy olyan konferencián, amelynek feladata a finnugor nyelvészet hely
zetének megvitatása, méltán szóba kell jönnie a finnugor néprajz kérdésének is. 
Be lehetne számolni a néprajzi kutatásoknak külföldön és nálunk ezen a téren 
elért eredményeiről;1 ki lehetne jelölni a korszerűknek ígérkező legközelebbi 
teendőket. En ez alkalommal fontosabbnak tartom, hogy a tudománytörténeti 
és programadó feladatok megkerülésével a „finnugor néprajz" fogalmát 
vegyük szemügyre és védelmezzük meg különös tekintettel azokra a támadá
sokra, amelyek a közelmúltban érték. Felszólalásom tárgyát tehát címben 
összefoglalva ilyképpen jelölhetem meg A finnugor néprajz jellege és szüksége. 

Ha finnugor nyelvekről beszélünk, ehhez nem kell magyarázat. De mind
járt bonyolultabbá válik a dolog, ha finnugor népekről, finnugor műveltségről, 
finnugor néprajzról van szó. Van-e, lehet-e egyáltalán finnugor néprajz, milyen 
értelemben jogosult ennek a megjelölésnek a használata ? Egyes rokon nyelveket 
beszélő népek, pl. a lappok és a magyarok, a finnek és az obi-ugorok között 
nagy földrajzi távolságok vannak, és több ezer esztendő választja el őket egy
mástól műveltségi fejlődésükben. Nyelvi együvétartozásukat nem kísérik 
a műveltség közös eredetének könnyen felismerhető jegyei. Nem csodálkoz
hatunk rajta, ha egyes kiváló szovjet és finn kutatók általában kétségbe
vonták a „finnugor" néprajzi kutatások programjának jogosultságát, kije
lentve, hogy külön finnugor műveltség nem volt, a finnugor népek műveltsége 
közös a többi népével, a finnugor megjelölést tehát csakis nyelvészeti értelem
ben szabad használni.2 

Ha azonban egy tudományos irányzatban hosszabb virágzás után a két
ség hangjai jutnak érvényre, tanácsos mindjárt azt is megnézni, hogy nincs-e 
ennek valami közelebbi oka. A szovjet állásfoglalással kapcsolatban a helyzet 
elég világos : ott a marrizmus szólalt meg oly nyomatékosan az összehasonlító 
kutatások ellen. A finnországi néprajzi tudomány ilyen őstörténetellenes irány
zatának kialakulásában nem láthatunk ennyire tisztán, de annyi mégis nyilván
való, hogy a kritikai szkepszis a múlttal való szembehelyezkedésből táplál
kozott, mégpedig oly időszakban, amelyben Finnország teljesen el volt zárva 
a Szovjetuniótól, a Szovjetunióban élő rokon népektől, s amelyben a korábbi 
összehasonlító irányzatot a néprajzban művelődéstörténeti irányzat vál
tot ta fel. 

1950-ben SZTÁLIN emlékezetes felszólalásával nagyot fordult a világ. 
A marrizmus megbélyegzésével egyidejűleg felszabadult az addig üldözött 
összehasonlító irányzat a nyelvészetben, de a néprajzban is. A magyar nép
rajz ezt a lehetőséget nem is hagyta felhasználatlanul. Éppen az elmúlt 2 — 3 
évben jelent meg a Nyelvtudományi Közleményekben és az Acta Ethno-
graphicában néhány olyan, részben programadó cikk, részben összehasonlító 
néprajzi tanulmány, amely igyekezett felhívni néprajzi köreink figyelmét erre 
a nálunk félszázad óta elhanyagolt munkaterületre, törekedett rámutatni 
szovjet-orosz kapcsolataink megerősödésével szükségképpen reánk háramló 
mellőzhetetlen feladatainkra. Ezekre támaszkodva most azon leszünk, hogy 
megszabaduljunk a külföld szkepticizmusától. Az ún. finnugor néprajz nem 

1 Néhány adatot felsoroltam A finnugor néprajz válsága c. cikkemben: NyK. 
L m , 292. 

2 Vö. A finnugor néprajz válsága 295—6 és Szovjet antropológus a finnugorok szár
mazásáról c. cikkemet: MNy. XLVIII, kül. 75. 
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öncsalás, nem illúzió, nem romatikus képzelodes. Meghatározott korlátok 
között és fenntartásokkal a leggyakorlatibb tudományos igények szemmel
tartásával is megvan a lehetősége és szüksége. Induljunk ki éppen ebből. 

1. Tapasztalati tény, hogy ősi műveltségünkkel kapcsolatban immár 
száz éve finnugor elméletek merülnek fel tudományos irodalmunkban.3 Amíg 
ilyen problémák vannak, szükséges, hogy legyenek kutatók, akik a rokon 
népekre specializálják magukat, ismerik irodalmukat, hozzászólnak ősi művelt
ségük kérdéseihez, megteszik helyreigazító megjegyzéseiket. Önmagában 
véve a finnugor régiségek kimutatása nem lehet cél, de igenis cél lehet az eddigi 
eredmények átfésülése, kiegészítése. 

2. De nemcsak a múltból ered a szükséglet, elvégre azt el lehetne vetni. 
Az emberi természetben is benne van az érdeklődés, az ösztön, hogy újabb 
meg újabb megfejtést találjon éppen a műveltségi kérdésre. Amint a nyelvé
szet mellett újabban ott serénykedik az antropológia, s új meg új kapcsolatok 
nyomára bukkan a zenefolklór, úgy a néprajz is belekerül a kutatások sodrába. 
Éppen az őstörténeti vita mutat ta meg, hogy a néprajz: fegyver; ennek is 
állandóan készen kell állnia a társtudományok kiszolgálására. 

3. Különös súllyal esik itt latba a nyelvtudomány igénye. A nyelvészet 
a szavak rokonságát, egybetartozását kutatja. De ha azt akarja tudni, hogy 
pl. egy műveltségi szó mit jelent, akkor már meg kell néznie a tárgyat, a jelen
séget, bele kell merülnie a műveltség kutatásába. A nyelvész kilép szótárai 
köréből és segítségül kéri a néprajzos kalauzolását. Megfordítva: a néprajzos 
sem lehet meg a szó ismerőjének, a nyelvésznek támogatása nélkül, mihelyt 
a régiségbe igyekszik behatolni. A szó ui. konzervatívabb, mint a tárgy, 
régibb idő emlékét őrzi. Ezért nélkülözhetetlen az ősműveltség kutatójának. 
Pl. a magyar 'ház' búvárainak felbecsülhetetlen szolgálatot te t t a nyelvtudo
mány azzal, hogy kiderítette h á z szavunk finnugor etimológiáját. A nyelvész 
és a néprajzkutató szükségképpen egymásra vannak utalva. 

4. I t t azonban óvást kell tenni az ellen, hogy a néprajzot teljesen a 
nyelvészet gyámsága alá helyezzék.4 Az olyan tudomány, amely a másiknak 
alá van rendelve, nem tudomány. Ha az összehasonlító néprajz az igen távoli 
múltat tanulmányozza, akkor azt a maga módszerével teszi, legfeljebb a 
nyelvészet ellenőrzésével, támogatásával, de attól függetlenül is. A finnugor 
néprajznak megvan a maga problematikája, anyagaés összehasonlító módszere. 

5. A finnugor néprajzi kutatás jellegénél fogva összehasonlító néprajz. 
Összehasonlító kutatás, de finnugor hangsúllyal. Oly jelenségekkel foglalkozik, 
amelyek a finnugorságra, a finnugor nyelveket beszélő népekre, vagy azok egy 
nagyobb csoportjára jellemzők. A finnugor néprajznak mindaddig megvan a 
jogosultsága, amíg ilyen vonatkozású jelenségek vannak, amíg a kritika meg 
nem cáfolja a finnugor etnikai kapcsolatokon alapuló néprajzi összefüggések 
feltevését, ki nem mutatja tévesnek a finnugor perspektívának a néprajzban 
való alkalmazását.5 

3 A nyelvészet és a néprajz együtt működése R E G U L Y — H U N F A I V Y korával indul 
meg. Vallástörténeti vonatkozásban mint programadónak a múlt század ötvenes éveiben 
CSENGERY ANTALnak jut figyelemre méltó szerep. A finnugor szempontú összehasonlítás 
kezdetei HORVÁTH JÁNOSig, ENGEL KERESzTÉLYig vezethetők vissza. 

4 Ezt a hibát követte el JANKÓ JÁNOS. L. KOROMPAY B.: Jankó János, a finnugor 
néprajzi kutatások úttörője: NyK. LV, 239. 

5 Ehhez vö. KOROMPAY B.: Die Bogenfalle bei den Finnougriern auf dem Wege 
aus Sibirien nach Európa und in den südlichen Verbreitungsgebieten. Acta Ethn. 
I I I , 23—4. 
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6. Minden összehasonlítás természetszerűleg absztrakciókhoz, elméletek
hez vezet. Elméletek nélkül a tudomány nem jut előre. Éppen az összehason
lító néprajz jelenti a néprajznak a leíró fokról való felemelkedését. Ez a fel
emelkedés erőfeszítést követel a kutatástól s egyúttal arra képesíti, hogy 
felelhessen a jelenségek eredetének, fejlődésének, elterjedésének kérdéseire. 
Kutatás szándéka nélkül a legszebb gyűjtemény holt anyag. Ahol a nagy 
kérdések felvetése elmarad, ott a gyűjtés is célját veszti s ellanyhul. A szin
tézisre törekvés — ellenkezőleg — rendszerint a gyűjtést is előmozdítja és 
serkentően érvényesíti hatását mindig újabb adatforrások felkutatására. Téves 
elméleteket legbiztosabban újabb anyaggyűjtéssel lehet megcáfolni. A kettő 
egymást folyvást serkenti: a gyűjtés újabb gondolatokat ad, a szempontok 
meg gyűjtésre, tényigazolásra ösztönöznek. Ebben a távlatban világossá válik 
előttünk, hogy bár a finnugor néprajz megvalósítása — akárcsak a magyar 
őstörténet szempontjából is — nem könnyű feladat és nem egyszer bizony
talan, jóformán csak tudománytörténeti értékű eredményekre vezetett, teljes 
elhanyagolása mégsem volna célszerű, és megfosztaná néprajzi kutatásunkat 
a távolabbi történeti múlt feltámasztására irányuló bátorságától. A tudomány 
nem mondhat le arról, hogy következtetéseket vonjon le a jelenségek kapcso
latából, fejlődéséből. 

7. I t t érdemes megemlíteni, hogy a magyarság múltját kutatva nép
rajzunk korántsem foghat hozzá mindjárt a tőlünk távol álló rokon népekkel 
való összehasonlító kutatáshoz, mert előbb — korban visszafelé haladva — 
két műveltségi gyűrűn kell magát keresztülvágnia: 1. a szláv, 2. a török 
hatáson. Csak ezeken túl juthat el ősműveltségünk finnugor forrásaihoz. Ebből 
látni, hogy a finnugor néprajzot nem lehet művelni a szláv és török műveltségi 
kapcsolatok egyidejű figyelembevétele nélkül. Ilyen értelemben a finnugor 
népek vizsgálata a kelet-európai néprajz északkeleti szektorának felel meg, 
amelynek legtávolabbi hatósugara Magyarországtól az Urálon túli Nyugat-
Szibériába mutat , viszont egy másik, az előbbi irányt éppen keresztező vonala-
Skandinávia legészakibb pontjait köti össze a Volga torkolatvidékével. A finn
ugor problémák legtöbbjénél elengedhetetlen a szláv népekhez való viszony 
ellenpróbája. Nyelvrokonaink, különösen a Volga és Urál vidékiek, mint 
ismeretes, legalább félévezredes állandó és igen jelentős orosz műveltségi hatás 
alatt állanak. Ezért a finnugor néprajz kutatását még az is jellemzi, hogy 
művelése szükségképpen együtt jár az orosz néprajz beható ismeretével, tanul
mányozásával. 

8. A finnugor néprajz a kutatás jellegét s problémaköreit tekintve leg-
alkalmasabban három területre parcellázható fel: 1. Urálon inneni terület. 
Ez a finnugor néprajznak a hozzánk közelebb eső szektora. Kutatójától fel
tételezi adélorosz néprajzban és az oroszon kívül az ukrán nyelvben való jár
tasságot. 2. Szibériai és arktikus terület. Eő feladata az obi-ugorság és a sza
mojéd nyelveket beszélő rokon népek kutatása, szibériai és észak-eurázsiai 
környezetük szemmeltartásával. 3. Balti és skandináv csoport (nyugati finn-
ség és lappok). Kutatása megkívánja a terjedelmes finn és svéd nyelvű iroda
lomban való tájékozódást. 

9. Minthogy azonban a finnugor néprajz körébe tartozó népeknek nem 
egyetlen meghatározójuk a ma beszélt nyelv, azért a kört még tágítani kell. 
A finnugor néprajz túlmutat a finnugor nyelvészet határain. Tanulmányozni 
kell, amennyire lehet, a kihalt vagy más nyelvűvé vált finnugor törzseket is, 
a régiségből a muromákat és merjákat, s a közelmúltból a mordvin származású 
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eloroszosodott terjuchánokat és eltatárosodott karatajokat. Magyar őstörté
neti szempontból nem érdektelen a nevük alapján magyar eredetű eltatáro
sodott mescser töredékek vizsgálata, főként régibb irodalmi forrásokban. 
A néprajznak, ha különálló népcsoportként a jelenben már nem kutathatja 
őket, be kell érnie a múltra vonatkozó népességi adatok meg a történeti értékű 
képes illusztrációk és leírások feldolgozásával. 

Az eddigi megjegyzések során talán sikerült kijelölni a finnugor néprajzi 
kutatások néhány jellemző vonáeát. Hivatkoztam az ilyen problémák vissza
térő jellegére, a finnugor néprajznak a nyelvtudományhoz való viszonyára, 
megemlítettem, hogy az ilyen néprajz összehasonlító módszerű, hogy leíró 
szinten, az elméletig való felemelkedés nélkül a finnugor probléma egyáltalán 
nem közelíthető meg. Rámutat tam arra, hogy ezek a problémák bonyolultak 
és felteszik kutatójuktól a szláv kérdésekben való otthonosságot, s végül, 
a vizsgálandó terület földrajzi felosztása után, jeleztem a finnugor néprajznak 
a finnugor nyelvészettel nem egészen egybeeső határait. — Most úgy vélem, 
a problémák milyenségének érzékeltetésére elengedhetetlen— eddigi tapasz
talataim felhasználásával — néhány sajátos módszertani észrevételt tennem. 

10. Az egyik az ún. „kizárólagosság" követelményének helytelen han
goztatása finnugor jelenségekkel kapcsolatban. Erre a válasz a következő: 
olyan műveltségi jelenségek, amelyek ne lépnék át a nyelvi határokat, nincse
nek. A finnugor jelleget még nem cáfolja meg, ha egy vizsgálati tárgy vagy 
jelenség egyebütt is megtalálható, nemcsak nyelvrokonainknál. Az volna cso
dálatos, ha teljesen a nyelvi határok közé szorult volna vissza. I t t a kérdés 
inkább az, hogy az elterjedés hangsúlya hová esik. Pl. az íjascsapda megvan 
a baskíroknál az Uralnál, Közép-Európában pedig szomszédainknál (Krajná-
ban, Besszarábiában). A kapcsolatok vizsgálata azonban kimutatja, hogy 
szomszédjainknál nem független tőlünk, a baskíroknál pedig nem független 
az uráli finnugorságtól. Ezért az elterjedésnek ez a képe még nem gördít 
akadályt a kérdés finnugor szempontú vizsgálata elé. — De amilyen tévedés a 
műveltség elterjedési vonalát a nyelv határterületével azonosítani, éppen olyan 
hiba lenne semmibe venni a nyelvet a néprajzban, mert az a műveltségi táj 
és közösség egyik legfontosabb meghatározója. 

11. Nyomra vezető lehet az elterjedés súlypontjának megfigyelésén 
kívül a minőségi, a funkcionális szempont. Milyen szerepe van egy tárgynak? 
Hol szerepel eredetibb funkcióban? Pl. ha a vágóhorogról kiderül, hogy u^áli 
nyelvrokonainknál eredetibb használatban van meg (aktív halászati eszköz
ként), mint egyebütt Eurázsiában, akkor ez érvül hozható fel az elterjedés 
kiterjedt voltától függetlenül a tárgy ottani régiségére, gyökerességére. 
Ugyanígy a kelet-európai deszkacsapda eredetét nemcsak itteni elterjedése, 
hanem kezdetlegesebb (földhöz kötött) formája is segíti — szerkezeti berende
zésén kívül — a Szovjetunió európai részének keleti határszélein lakó finnugor
sághoz kapcsolni. Hogy a kúpsátor alakú kota kétféle megjelenési formájából: 
az arktikus és a balti típusból az előbbi tekintendő régibbnek, azt egyrészt 
nagy elterjedése dönti el, másrészt a két típus egymáshoz való tipológiai 
viszonya is. tanúsítja. Általános elvül határozható meg, hogy minél elterjed
tebbek a néprajzi jelenségek és minél kezdetlegesebb fokot képviselnek, annál 
régibbeknek tehetők fel. Viszont a lokális eltérjedésű jelenségekben rendszerint 
az általános típus újabbkori módosulásait ismerhetjük fel. 

12. Azt, hogy egy jelenség finnugor „eredetű", nem egyszer fel kell 
cserélni azzal a megjelöléssel, hogy az finnugor „korú". Amikor a tipológiai 
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vizsgálat és a földrajzi elterjedés vizsgálata nem ad kellő útbaigazítást, a 
nyelvészet nyújthat bizonyítékot arra nézve, hogy valamely szóval megjelölt 
fogalom a finnugor korból van meg nyelvünkben. Amennyiben a tárgy primi
tívsége ellen nem merül fel kétség, bátran lehet beszélni az illető jelenség 
finnugor koráról, még ha szélesebb körű elterjedése a finnugor népek több
ségénél nem is mutatható ki. Ilyenkor a nyelvészet adja a bizonyítékot, a nép
rajz pedig kirekeszti, elhárítja a maga viszonylagos ismereteivel a jelenség 
régiségének útjában álló kétségeket, akadályokat. 

13. Annak a kérdésnek az eldöntése szempontjából, hogy egy-egy finn
ugor nép körében bizonyos művelődéstörténeti, illetőleg néprajzi fogalmak 
finnugor eredetűek vagy sem, sokat jelent az a körülmény, hogy az illető 
fogalmak nevei etimológiájukat tekintve többségükben igazoltan finnugorok-e, 
avagy sem. Néhány más eredetű szó a kérdés eldöntése szempontjából súly
talanabb. Pl. rokonságneveink oly gazdagon vannak képviselve finnugor 
szókincsünkben ahhoz a néhány jövevényszóhoz képest (déd, unoka, mostoha), 
amelyet a szláv nyelvekből vettünk át, hogy nem kétséges: a magyar családi 
élet formái már a finnugor nyelvközösség korában kialakultak. 

14. Más esetekben a vidék, a lelőhely szól a finnugor jelleg mellett. Pl. 
az íjascsapda zárt típusa ősibb formájában csak az Urál környékén található 
meg. Az Uralnál ősidők óta finnugor népek éltek. Ebből a körülményből az 
következtethető, hogy a finnugor népeknek volt közük ennek a típusnak 
kialakításához, elterjesztéséhez. Ezt a típust a tárgy lelőhelyének figyelembe
vételével finnugor típusnak lehet tartani. 

15. Mindamellett, hogy az összehasonlító kutatót ily különböző szem
pontok segítik következtetései levonásában, tisztában van azzal, hogy fel
tevések sorozatára épít. Felteszi, hogy a tárgy azon a helyen, ahol ma él, 
régebben is élhetett. Felteszi, hogy annál a népnél maradt meg legállandób-
ban, amelynél legrégibb idő óta kimutatható. Más népeknél azért nem került 
elő, mert ott abban a formában ismeretlen. Nem véletlen tehát az, hogy a 
tárgy egyes helyeken sűrűn fordul elő, másutt meg egyáltalán nincs meg. 
Felteszi továbbá a kutató, hogy a gyűjtés, bármilyen egyenetlen különben, 
mégiscsak ad a valóságról hozzávetőleges képet. Eközben hallgatólag számol 
annak a lehetőségével, hogy még más adatok is felbukkanhatnak, s ezek a fel
ismert összefüggés értelmezését megváltoztathatják. De hiszen minden kap
csolat maga is csak feltevés. Az átalakulás ritkán megy szemünk előtt végbe. 
Csak az látszik kétségtelennek, hogy ugyanannak a jelenségnek különféle vál
tozatai aligha lehetnek függetlenek egymástól. Éppen ez a nyilvánvaló füg
gőség készteti a kutatót, arra, hogy az egyes tényeket egymáshoz viszonyítva 
— kapcsolatukban — vizsgálja. 

16. Végső esetben, ha az etnikai szál megszakad a jelenség finnugor 
értelmezésében, ha bebizonyosodik, hogy szemléletünk helytelen előfeltételek
ből fakadt, hogy valamely ,,nyelvészeti" indítás vagy szemlélet tévútra 
vezette következtetéseinket, akkor a finnugor etnikum szempontja helyet 
cserél a földrajzi szemponttal, s finnugor néprajz helyett — önmagunkat 
helyesbítve — kelet-európai néprajzról fogunk szólani.6 Ezzel sem rendül meg 
az összehasonlító kutatás hitele. Akkor is szükséges marad a kelet felé tájé
kozódás a nyugat felé tájékozódás egészséges kiegészítéséül. A teljes képet 

6 A finnugor néprajzzal kapcsolatban a földrajzi szempontot hangsúlyozza már 
ILMAEI MANNINEN: Esineellinen kansatiede. Suomen suku I I I (Helsinki, 1934), 2. 
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néprajzunk, népi műveltségünk alakulásáról, helyzetéről csak a teljes koordi
náta-rendszer keretében remélhetjük. Ennek pedig többek között nyugati 
kitekintése is van. Ezzel együtt a történeti fokozatok száma már négyre 
emelkedik: 1. a finnugorság, 2. a régi török hatás, 3. a szlávsághoz való viszo
nyunk, 4. a nyugati befolyás egymást követő fokozataira. 

17. Magyar szempontból a finnugor néprajz őstörténeti néprajznak 
felel meg. Különös feladata a magyarság eredetének, kialakulásának, a rokon 
népekkel megvolt egykori kapcsolatának néprajzi vonatkozásait vizsgálni. 
Finnugor népekkel kapcsolatos feladat az egyes rokon népek műveltségi álla
potának leíró kutatása is, de egyes finnugor népek néprajzának művelésé
ből még nem születik finnugor néprajz. A néprajztudományt csak a finnugor 
népek néprajzának egymással kapcsolatban való vizsgálata teszi finnugorrá. 
Emellett feltétlenül szükség van a közelben lakó népek néprajzának figyelembe
vételére is. 

18. Végül még egy megjegyzést. Az összehasonlító néprajz, ha igazán 
összehasonlító akar lenni, az Összehasonlító anyagban népiségi szempontoktól 
nem korlátoztathatja magát. A nyelvi határok nem állhatják el az útját a 
mindig továbbharapódzó kutatásoknak. Minden helyi jelleg úgy domborodik 
ki jobban, ha a nagyobb összefüggés hátteréből vizsgáljuk. E tekintetben a 
finnugor néprajz is csak része az általános néprajznak. Annyival több mégis 
egy földrajzi táj szerint elkülönült vidék (pl. Afrika, Skandinávia, a Balkán) 
vizsgálatánál, hogy néprajzi kérdéseit nemcsak önmagukban, hanem magunkra 
vonatkoztatva is vizsgáljuk. A finnugorságba a mi szempontunkból a magyarság 
is legtöbbször beleértődik. A finnugor néprajz művelése etnológia a magyar 
néprajz vizsgálati anyagának felhasználásával. Törekvés arra, hogy megkeres
sük helyünket az európai népek műveltségének szövevényében. Adalék az 
egész emberiség önismeretéhez keleti rokonságunk körében végzett s tájéko
zódó vizsgálódásunk során elmélyített önmegismerésünk segítségével. A fel
adat éppen abban áll, hogy az adandó konkrét problémákkal kapcsolatban 
a finnugor néprajzot, illetőleg eredményeit lehetőleg az egyetemes, összehason
lító néprajz hátteréből helyezzük kellő megvilágításba. 

LIGETI LAJOS: 

A finnugor, ül. az uráli nyelvészet határkérdéseinek területén rend
kívül fontosak a további kutatások. E kérdések közül különös figyelmet kell 
szentelni a problémák ama csoportjainak, amelyek hozzánk a legközelebb 
állnak. Ilyenek: az urál-altaji hipotézis, az egyes altáji nyelvek kapcsolatai 
bizonyos finnugor, ül. szamojéd nyelvekkel, és nem utolsósorban a paleo-
szibériai nyelvek szerepe az említett nyelvek történetében. E téren a magyar 
nyelvtudomány korábban szép eredményeket ért el. Az elmúlt időszakban 
nagy nehézségeink ellenére is sikerült e kérdések egyikét-másikát napirendre 
kerítenünk, talán nem is egészen eredménytelenül. Kívánatos volna, hogy 
következő munkálataink során az eddigi érdeklődés tovább fokozódjék és~~a 
finnugristák, valamint a szomszédos területek nyelvészei közös erőfeszítéssel 
újabb, jelentős eredmények elérésére törekedjenek. 

4 Nyelvtudományi Közlemények 
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K . S A L ÉVA: 

Az előadásban röviden érintett finnugor etimológiai szótárról, „A magyar 
szókészlet finnugor elemei" című kiemelt akadémiai munkáról kívánok röviden 
tájékoztatást adni. 

Először vázolom a szótár célját, beszámolok az eddigi munkáról, majd a 
fölmerült elvi kérdésekről beszélek. 

A szótár célja, amint az a címéből is kiviláglik, a magyar nyelv finnugor 
eredetű szókincsének összegyűjtése. Fontosságát szükségtelen hangsúlyoznom. 
BUDENZ JÓZSEF Magyar-ugor Összehasonlító Szótára (1872—81) és DONKER 
OTTÓ finnugor etimológiai szótára (Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-
ugrischen Sprachen I—III. Helsingfors 1874—88) a múlt században, másfél 
emberöltővel ezelőtt látott napvilágot. Éppen ezért örvendetes eseménye volt 
a finnugor nyelvtudománynak, hogy ebben az esztendőben két — egy finn 
és egy részben uráli — etimológiai szótár is megjelent. Ezekről később 
beszélek. 

1950-ben, az első ötéves terv kezdetén indultak meg a szótár anyag
gyűjtési munkálatai. Ennek során földolgoztuk a magyar és a külföldi nyel
vészeti folyóiratokat, szótárakat, monográfiákat stb. A gyűjtés lényegében 
befejeződött. Ma már csak egyes, nem sok eredményt ígérő régi művek és 
— természetesen — az újonnan megjelenő folyóiratok cédulázása folyik. 
Ez év szeptember 1-én kereken 145 000 cédulából állt a szótár anyaga. Ez azt 
jelenti, hogy 145 000 magyar vagy más finnugor nyelvbeli olyan szót gyűj
töttünk, amelyet etimológiai szempontból összehasonlítottak. Ennek a hatal
mas anyagnak fontosabb és nagyobbik része rendezett állapotban van. A többi 
cédula betűrendbe tétele.most folyik. A rendezés aszerint történt, hogy az 
etimológia milyen nyelvű tagokat tartalmaz. A gyűjtött anyag első csoportját 
alkotják azok az etimológiák, amelyeknek magyar tagjuk van. A másik cso
portnak finn tagja van, de magyar megfelelőt nem tartalmaz. Kisebb csoport 
az, amelynek hiányzik mind a magyar, mind a finn tagja. Ez aszerint oszlik 
részekre, hogy van-e obi-ugor tagjuk vagy sem. Minket egyelőre közelebbről 
a magyar tagú szavak érdekelnek, minthogy csak a magyar nyelv finnugor 
szavairól készül szótár. Az azonos címszavú etimológiák együtt, összekötve 
állnak a kutatók rendelkezésére. így a „szótár" bibliográfiai' adatai 
jelenleg is használhatók. Ma már ezzel a lehetőséggel a Nyelvtudományi 
Intézet munkatársain kívül más kutatók is élnek. — A chanti és a komi 
szavak adatait végig, minden rendezett cédulán kiegészítettük, a manysi, 
az udmurt és a szamojéd anyagot csak részben. A többi finnugor nyelv adatai
nak kiegészítése szerkesztés közben fog megtörténni. A kiegészítés azt jelenti, 
hogy az etimológia szerzőjének különféle nyelvi és nyelvjárási adataihoz hozzá
írjuk még az azóta megjelent, vagy az általa nem idézett szótárak stb. adatait, 
ezáltal a szerkesztő szélesebb és fonetikailag biztosabb anyagra támaszkodva 
szerkeszti meg a szócikket és dönthet az etimológia kérdésében. 

. Anyagunk ilyen irányú bővítése mellett megtörténtek az előkészületek 
a szerkesztési elvek kidolgozására. A különféle külföldi etimológiai szótárak 
ilyen irányú gyakorlatának tanulmányozása után eljött az ideje a próbaszó
cikkek írásának. Ezek valószínűleg a Nyelvtudományi Közleményekben kerül
nek publikálásra. Előbb azonban még néhány kérdés megvitatásra és dön
tésre vár. 

Először: folytassuk-e a gyűjtést még szélesebb alapokon, vagyis föl
dolgozzunk-e minden föllelhető régi, elavult forrást, vagy ne? — figyelembe 
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vegyük-e pl. a norvég folyóiratokat is, noha mind az előbbiek, mind az utób
biak egyaránt csekély eredménnyel kecsegtetnek? 

Másodszor: közöljük-e a magyar nyelvtörténeti adatokat? 
Harmadszor: hogyan oldjuk meg az irodalmi utalások problémáját? 

Arra a kérdésre, hogy közöljük-e az etimológiák minden előfordulási helyét, 
határozottan nemmel kell válaszolnunk. Viszont kívánatosnak látszik a szó
fejtés első előfordulásának megjelölése. Nem hagyhatók utalás nélkül azok 
sem, akik az etimológiát módszeresen földolgozták, bővítették. Nem tekint
hetjük példának TOIVONEN most megjelent finn etimológiai szótárát, ahol 
irodalmi hivatkozás egyáltalában nincs. 

Szorosan kapcsolódik ide a negyedik kérdés: kitérjen-e a szerkesztő 
minden rossz etimológiára? El lehet képzelni, hogy a megemlítés csak azokra 
a szófejtésekre korlátozódik, amelyek a kérdéses szó mai elfogadható magya
rázatához hozzájárultak. 

Ötödször: igyekezzünk-e kikeresni a fonetikusan lejegyzett népnyelvi 
adatokhoz a Szovjetunióban megjelent különféle finnugor nyelvű szótárakból 
az irodalmi nyelvi változatot? 

A hatodik kérdést az idén megjelent CoLLiNDER-féle etimológiai szótár 
vetette föl: ti. az átírás kérdését. A szerző ugyanis a különféle nyelvű adatokat 
egységes átírás szerint közli. Ez éppúgy vitatható, mint az idézendő nyelv
járások problémája. 

A fölsorolást még folytathatnánk. 
Kívánatos lenne, hogy a szótár szerkesztési elveihez minél többen hozzá

szólnának vagy írásban Akadémiánk Nyelvtudományi Intézete Finnugor 
Osztályának címezve, vagy itt a konferencia első ülésén. 

VÉRTES E D I T : 

SAL ÉVA felhívására szeretnék „A magyar szókészlet finnugor elemei" c. 
munka további munkálataival kapcsolatban két kérdést félvetni, 

1. WALDE—HOFMANN Lateinisches etymologisches Wörterbuch3, BLOCH-
WARTBTTRG Dictionnaire étymologique de la langue francaise2 és BOISACQ 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque* c. munkájának tanulmányo
zása során arra gondoltam, nem kellene-e vajon ,,A magyar szókészlet finn
ugor elemei" c. munka előszavában is rövid áttekintést adni a finnugor hang
megfelelésekről. Ez a munkálat semmiképpen sem lassítaná, sőt inkább gyor
sítaná a szótár szerkesztését, mert egyrészt a szerkesztéskor úgyis szükség van 
hangtani áttekintésre, másrészt pedig ily módon az egyes szócikkekben csak 
utalni kellene a megfelelő hangmegfelelésre. Hangtani magyarázatra — leg
alábbis a konszonantizmus terén — csak akkor kerülne sor, ha a hangtörvény
szerű megfeleléstől való eltérést kell megokolni, ül. kellő magyarázat hiányá
ban az etimológiát bizonytalannak vagy kétesnek kell minősíteni. 

2. Amikor BJÖRN COLLINDER Fenno-Ugric Vocabulary című, most meg
jelent összehasonlító szótárának a bibliográfiáját átnézzük, természetesnek, 
magától értetődőnek találjuk, hogy szerepel benne a Finnisch-ugrische For-
schungen, a Mémoires de la Socióté Finno-Ougrienne, a Journal de la Société 
Finno-Ougrienne, a Virittájá és a Nyelvtudományi Közlemények; viszont 
hiányoljuk, hogy sem a Magyar Nyelv és a Nyelvőr mint folyóirat, sem a 
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bennük napvilágot látott egyes etimológiai cikkek nem szerepelnek a feldolgo
zott anyagban. Kedvező körülményként állapítja meg a szótár használója, 
hogy a felhasznált művek bibliográfiája egészen 1953-ig, azaz ELVI ERAMETSÁ 
Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter c. munkájának 
megjelenéséig terjed. Többek között ANDREJEV, PyccKO-MapHHCKHH CJIO-
Bapb, 1946, KOLJAGYEJSTKOV—ClGANOV, 3p3flHCK0-pyCCKHH CJlOBapb, 1949, 
PIRERKA—TYERESCSENKO, PyccKO-Heneu>HH CJlOBapb, 1948, Nykysuomen 
sanakirja stb. szerepelnek a bibliográfiában. Ebből az látható, hogy azoknál a 
finnugor nyelveknél, amelyeknek nincs jó, terjedelmes, újabb kiadású, fonetikus 
átírású, nyelvész gyűjtéséből készített szótáruk, a modern szovjet kiadvá
nyokra támaszkodott a szerző. Nekünk is meg kellene fontolnunk, nem köve
tendő-e ebben COLLTNDER eljárása. Az is meggondolandó, hogy ha nála szere
pelnek BEREGSZÁSZI és MÁTYÁS FLÓRIÁX munkái, mellőzhetjük-e mi ezeknek 
a feldolgozását. 

P A I S DEZSŐ: 

A finnugor nyelvészet a mi nemzeti tudományaink közé tartozik. Kez
detei nem véletlenül esnek egybe XVIII. század végi nemzeti fellendülésünk
kel. Jellemző lehet erre nézve, hogy Dugonicsra miképpen hatnak Sajnovicsék. 

Csak érintem, hogy a nemzetnevelésben jelentős szerepe volt a finn-
ugrisztikának, sőt meggyőződésem, hogy a jövőben is jelentős szerepe lesz. 
Az ezzel a tudománnyal való foglalkozás realitásra való képességet és készséget 
idézett elő és idézhet elő ezután is, mégpedig nemcsak a tudományban, hanem 
a nemzeti életben is. Indítékokat adott és adhat a nemzeti önismeret kibonta
kozására, aminek nagy jelentőségét Széchenyi István állította előtérbe. 
A tudománykör ilyen irányba ható értékét nem akarom bővebben fejtegetni, 
mert azt hiszem, mindannyian gondolunk arra, hogy a finnugor nyelvtudomány 
kezdettől fogva nem kiszépített származási megoldásokat keresett, hanem a való
ságot igyekezett felderíteni, és ez a legtöbb ponton sikerült is neki. 

A dilettantizmus, amely annak idején a magyar nyelv török származását 
hirdette, és más különféle groteszknél groteszkebb rokonításokban tetszelgett, 
nem halt meg, sőt nem is alszik. A nyelvtudománynak, közelebbről a finnugor 
tanulmányoknak a magyar őstörténet vagy őshaza kutatásából való kitessé-
kelésére irányuló törekvésekre célzok. Többünknek az volt a véleményünk 
és most is az, hogy ez a kitessékelési törekvés egyáltalában nem felel meg az 
igazi tudomány követelményeinek. Valóban a Száján hegység környéki 
őshazába nem azért nem akarunk elmenni, mert Európán kívül van, vagy 
túlságosan messze van, hanem azért, mert egy ilyen „finnugor őshaza" ki
utalása adatolás ós érvelés tekintetében igen gyenge lábon áll, sőt legalább 
egyelőre lábatlanul s egyszersmind fejetlenül fekszik. Efféle javallat ellenében 
nem árt szem előtt tartani, hogy fantázia és fantazmagória nem egészen 
azonosak. 

Nagyon fontos szerintem a finnugor nyelvtudomány fejlesztése szem
pontjából, hogy eddigi művelői lényeges erősítést kapjanak az aspirantura 
révén is. Azonban nem hallgathatom el azt a véleményemet, hogy az aspiran
tura ügyeinek az intézése erről az oldalról sem egészen megfelelő. Nem akarom 
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bővebben kifejteni, hogy miért. Egyébként NÉMETHNÉ SEBESTYÉN I R É N 
kollégának az aspirantúrára vonatkozó megjegyzéseivel egyetértek, de ki-
bővíteiiérn őket általában a tudományos minősítéseket illető kritikával, ter
mészetesen nem most. 

Csatlakozom SZEREBRENNYIKOV kollégának az aspiráns-cserére vonat
kozólag kifejtett véleményéhez. Meggyőződésem, hogy mind a ketten, 
sőt többen egy m e g f e l e l ő m ó d o n végrehajtott aspiráns-cserére 
gondolunk. Remélem, erről majd alkalmunk lesz eszmecserét folytatni a kon
ferencián kívül. 

A kiadási lehetőségekről ejtenék néhány szót. Ez ugyan kevésbé a finn
ugor nyelvészet művelőit érinti, mint inkább a szorosabb értelemben vett 
magyar nyelvészettel foglalkozókat. Ki kell jelentenem és azt hiszem, joggal 
kijelenthetem, hogy „túltermelés" van. A túltermelés legtöbbnyire baj szokott 
lenni. A m i esetünkben nem a túltermelés a baj, hanem az, hogy a túltermelés 
eredményeit nem tudjuk a nyilvánosság elé juttatni, és a nehézségek ezen a 
téren mindinkább fokozódnak. 

Kinyilváníthatom LAKÓ barátommal, sőt a szerkesztésben — a tőle 
hallottak alapján így minősíthetem — „bajtársammal" együtt, hogy nemcsak 
túltermelés van, de nem ritkán túlterjengés is. Valóban az utóbbi időben 
egyre jobban tapasztalom ezt én is B e n k ő L o r á n d d a l mint ugyancsak 
bajtársammal egyetemben, hogy a cikkek sokszor sokszorta terjedelmeseb
bek, mint amennyit az illető témának megfelelő módon való kifejtése meg
kívánna. Es ez, úgy látszik, nemcsak a mi tapasztalatunk, hanem egyebütt is 
ugyanez a jelenség állapítható meg. Amit LAKÓ barátom a közlemények 
— nemcsak a Nyelvtudományi Közlemények, hanem a Nyelvtudományi 
Közleményeknek adott közlemények — alaki és fogalmazási bajairól mondott, 
mindaz az én szívemből, mondhatnám: az én — gyakran meglehetősen elke
serülő — társszerkesztői szívemből is fakad. Igen! efelől nagy bajok fenye
getnek, s róluk majd szélesebb nyilvánosság előtt is kellene beszélni, de 
nem a mostani alkalom való arra, hogy reálisan megvitassuk az ilyen kér
déseket. 

A tudományos eredmények kiadásának technikai megvalósításáról 
újabban többször elég kedvezően, sőt volt olyan eset, amikor a tényhez képest 
most is jogosnak tar tot t elismeréssel nyilatkoztam. Néhány hónapon át 
adódott élményeim azonban meglehetősen ellenkeznek a javulásra vonatkozó 
megítélésemmel. De ezeket is majd részletesebben egyebütt óhajtom meg
tárgyalni, mert azt hiszem, másoknak a tapasztalatai is igazolják nem éppen 
kedvezőre fordult véleményemet. 

Az előadó jelezte a terjesztés fogyatékosságát, sőt azt lehet mondani, 
hogy éppen a finnugor kiadványokra nézve szinte teljes hiányát. — Nem 
akarok arra emlékeztetni, hogy a Nyelvtudományi Közlemények aránylag a 
közeli múltban mintegy négy-öt példányban ha elkelt, illetőleg többször meg
történt, hogy én vásároltam meg belőle tíz példányt, azt azután megvették 
tőlem, de egyébként benne rekedt a tudományos zárlat céljára létesített 
elefántcsonttoronyban, majdnem azt mondtam: elefántcsontzúzdában. 

KÁLMÁN BÉLA manysi nyelvkönyvének megjelenéséről most értesültem, 
mégpedig örömmel, de meglepetéssel is. Annál is inkább meglepett ez a siker, 
mivel én állítólag a nyelvészeti szakbizottságnak az elnöke vagyok, és így 
elvileg némi közöm volna az ilyen kiadások megtörténtéhez vagy meg nem 
történtéhez. De sem az egyikről, sem a másikról nem vagyok tájékozva. 
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A Posta terjesztési, illetőleg nem-terjesztési szerve nem alkalmas a tudo
mányos igények kielégítésére. Többször rámutat tunk erre. S majdnem ugyan
ezt mondhatom a külföld irányában a Kultúráról is, noha olyan benyomásaim 
vannak, hogy a Kultúra újabban talán valamivel jobban működik, mint 
a Posta. 


