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Lakó György válasza a hozzászólásokra 

Az idő előrehaladottságára való tekintettel csak egy-két szóval válaszo
lok a hozzászólóknak. BÁRCZI professzornak teljesen igaza van: nagyon hiány
zik a finnugor nyelvészet eredményeinek összefoglalása. En is említettem. 
Sajnos, nem látom annak a lehetőségét, hogy ilyet az etimológiai szótárral 
egyidejűleg készítsünk, noha nekünk is nagy szükségünk lenne rá. 

Nagyon helyeslem N. SEBESTYÉN iRÉNnek azt a javaslatát, hogy a 
jövőben a finnugor nyelvészek vegyenek részt a magyar nyelvjárások fonetikai 
szempontú vizsgálatában és leírásában. Ha finnugor nyelvészeink idehaza 
fonetikai gyakorlatot nem végeznek — mondván, hogy ők nem magyar, hanem 
finnugor nyelvészek —, akkor ugyanezt a munkát nyelvrokonaink körében 
sem tudják majd megfelelő színvonalon végezni. 

KÁLMÁN BÉLA említette a nyelvtudás hiányát, mint olyan tényezőt, 
amely miatt finnugor nyelvészeti szakdolgozatot csak kevesen írnak. Ez saj
nálatos, de valóban így van. Sokkal könnyebb'ti . olyan szakdolgozatot készí
teni, amelyhez csak a magyar nyelv ismerete szükséges. 

Köszönöm SZEREBRENNYIKOV professzor hozzászólását s tájékoztatását 
a szovjetuniói finnugrisztika helyzetéről. Nekünk igen fontos, hogy a szovjet 
eredményekről és tudományunk szovjetunióbeli helyzetéről állandóan tájé
kozva legyünk. 

LIGETI akadémikus arra mutatot t rá, hogy a finnugrisztika határain túl 
milyen távolabbi kérdések megoldásában kellene részt vennünk. Az említett 
kérdések kutatására valóban szükség van, s a magunk részéről igyekezni 
fogunk sort keríteni rájuk, mihelyt lehet. 

VÉRTES E D I T kifogásolta, hogy BEREGSZÁszinak és néhány más múlt 
századi nyelvésznek a munkáit nem akarjuk feldolgozni a finnugor etimológiai 
szótár számára. Arról azonban egyáltalán szó sincs, hogy ezen feldolgozás 
vagy fel nem dolgozás kérdésében már valami teljesen végleges állásfoglalás 
alakult volna ki. Régi tervünk az etimológiai szótár problémái tárgyában egy 
külön tanácskozást tartani. Azon ezt a kérdést is fel fogjuk vetni, és alaposabb 
megfontolás alapján fogunk végleges határozatot hozni. 

.ERDŐDI JÓZSEF szerint kevés helyet szenteltem a finnugor nyelvészet 
egyetemi oktatása kérdéseinek. Valójában én az egyetemi oktatás kérdéseivel 
egyáltalában nem foglalkoztam, mert '•— amint bevezetésemben jeleztem — 
én mint kívülálló erre nem tartot tam magamat illetékesnek. A kérdés fontos
sága azonban nem kerülte el figyelmünket, s ezért a konferencia megrendezése 
előtt előre megkértük KÁLMÁN BÉLA professzort, hogy az egyetemi oktatás 
problémáit ő ismertesse. Ez meg is történt. 

ERDŐDI a továbbiakban érveket sorolt fel azon elgondolása helyességé
nek igazolására, hogy egyetemeinken a jövőben nem a kisebb finnugor népek 
nyelvének nyelvjárásait, hanem irodalmi nyelvüket kellene tanítanunk. 
ERDŐDI szempontjai nagyon meggondolkoztatók, de van közöttük egy, amely 
nem szól javaslata mellett, s ez az általa is említett pedagógiai szempont. 
Elég csak arra utalnom, hogy a manysi és a chanti irodalmi nyelvben nem 
jelölik a magánhangzó kvantitását. Minthogy a manysi nyelv megismeréséhez 
nem áll rendelkezésünkre megfelelő tudományos szótár, a mai chanti nyelv 
ismeretéhez pedig nincs semmiféle gyakorlati szótárunk, ezek a hiányosságok 
azzal a következménnyel járnak, hogy a manysi és a chanti irodalmi nyelvi 
szövegeket nem tudhatjuk a kiejtésnek megfelelően olvasni. Mi lenne például 
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a magyar nyelvből, ha akár Parisban, akár Leningrádban, akár Tartuban úgy 
tanítanák, hogy a magyar magánhangzókat találomra ejtenék rövideknek vagy 
hosszúaknak? Persze vannak olyan finnugor irodalmi nyelvek is, amelyek 
oktatása kevesebb nehézségbe ütköznék. Ilyen például a komi és az udmurt 
irodalmi nyelv. Ezek egyetemi oktatását én is lehetségesnek tartom. 

A kisebb finnugor népek irodalmának behatóbb ismertetése az egyetemen 
legfeljebb csak szakkollégiumok keretében lehetséges. Attól tartok azonban, 
hogy az ilyen szakkollégiumoknak — tekintettel az egyetemi hallgatók nagy
mértékű elfoglaltságára — nem mindig akadna hallgatójuk. Mindez azonban 
nem ok arra, hogy megfelelő előadó jelentkezése esetén egyszer-egyszer ilyen 
szakkollégiummal ne kísérletezzünk. 

Végül ERDŐDinek az „apokrif" szóval kapcsolatos megjegyzéseire kell 
még kitérnem. Mindenekelőtt azt állapítom meg: én nem azt tettem, hogy 
bizonyos mari szövegkiadványokra utalva elhangoztattam az ,,apokrif" 
jelzőt, hanem azt említettem meg, hogy , ,BBKB ÖDÖN szövegeinek első kötete 
tartalma szempontjából a Szovjetunióban szigorú bírálatban részesült; a 
b í r á l a t s z e r i n t a szövegek egy része a néptudomány szempontjából 
értéktelen, apokrif elbeszélés". Ez a bírálat valóban az ERDŐDitől említett mari 
kiadványban látott napvilágot. Minthogy az „apokrif" szó is ebben fordul elő, 
nem tehetem meg, hogy én ennek a szónak ilyen vagy amolyan jelentést 
tulajdonítsak. Rövid megjegyzésemben az „apokrif" szónak az a jelentése, 
amit CSETKAKEV tulajdonít neki, mert hiszen én az „apokrif" szót tartalmazó 
mondatomban nem saját véleményemről, hanem egy szovjet bírálatról beszé
lek. S hogy ilyen bírálat napvilágot látott, azt fontos volt megemlítenem. 
Az a benyomásom ti., hogy ez á bírálat, amely rajtam kívül mások számára is 
ismeretes, B E K É ÖDÖN mari szövegeinek kiadása kérdésében a nem-szak
körökben hátráltató tényezőként érvényesült. 

Egészen más dolog az, hogy B E K É ÖDÖN mari szövegeinek tartalmi 
értékéről mi az é n véleményem. Ezt én azért nem fejtegettem, mert csak a 
mari szövegek kiadását megnehezítő körülményeknek a megemlítését tartot
tam fontosnak, s az én véleményem nem tartozik e körülmények közé. Saját 
véleményemet én a mari szövegek kiadásra váró következő kötetéről írt 
lektori véleményemben fejtettem ki. Ha EKDŐDI ezzel megismerkednék (szí
vesen rendelkezésére bocsátom), akkor láthatná, hogy az én véleményemet 
tévesen azonosította CSETKAKEV véleményével. 
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