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Laziczius Gyula 
1896. VIII. 18. —1957. VIII. 4. 

" . . . dans la langue il n 'y a 
qué des differences." 

Saussure 

A magyar nyelvtudományt súlyos veszteség érte: 1957. augusztus 4-én 
váratlanul elhunyt LAZICZIUS GYULA, a nemzetközi tudományos világban is 
jól ismert és nagyra becsült általános nyelvész és fonetikus. Halálával egy 
változatos sorsfordulatokban, megpróbáltatásokban és keserű emberi tapasz
talatokban bővelkedő, de ugyanakkor kimagasló tudományos eredményekben 
is igen gazdag tudós életpálya zárult le. LAZICZIUS GYULA 1896. augusztus 
18-án született Üjpesten, s ugyanott végezte elemi és középiskolai tanul
mányait is. A gimnáziumban magyar tanára Babits Mihály volt, akinek hatása 
tudományos érdeklődésének kialakulására nem is múlt el nyomtalanul. 1914-
ben a budapesti egyetem bölcsészettudományi karára iratkozott be magyar
német szakos hallgatónak, egyetemi tanulmányait azonban az első világ
háború félbeszakította. Katonának kellett bevonulnia, majd orosz hadifog
ságba került, ahonnan csak 1918-ban tért vissza. Ekkor folytatta egyetemi 
tanulmányait, s 1920-ban megszerezte a középiskolai tanári oklevelet. Néhány 
évig (1919-től 1922-ig) különböző budapesti középiskolákban tanított , azonban 
1922-ben a proletárdiktatúra alatti „nem igazolt" magatartásáért fegyelmi 
úton elbocsátották tanári állásából. Kénytelen volt magántisztviselőként el
helyezkedni. 

Ezek a megpróbáltatások aligha jelenthettek kedvező kiindulópontot 
egy tudós életpálya számára. Csodálnunk kell azt az akaraterőt és tudomány 
iránti lelkesedést, amellyel LAZICZIUS ezekben a nehéz években is dolgozott 
és képezte önmagát, hogy egy évtized múlva mint teljesen érett tudósegyéniség 
lépjen a tudományos világ elé. Érdeklődése először az orosz irodalomra irányult. 
Kitűnő ismerője volt a XIX. századi orosz irodalomnak és irodalmi nyelvnek. 
A húszas évek vége felé sorra jelennek meg az orosz irodalommal és filozófiával 
foglalkozó tanulmányai (,,A bölcselő Tolsztoj", „Egy orosz filozófus", „Zu 
Dostojevskij" stb.) a Nyugatban, a Budapesti Szemlében és más magyar 
illetőleg külföldi folyóiratokban. Az orosz irodalom köréből választja doktori 
értekezésének témáját is. 1929-ben szerzi meg a bölcsészdoktori oklevelet 
„Belinszkij és Hegel" c. doktori értekezésével a szláv filológiából mint főtárgy
ból, a magyar nyelvészetből és az esztétikából mint melléktárgyakból. Ebben 
a munkájában már mint önálló tudósegyéniség jelenik meg előttünk. Mesteri 
kézzel tudja végigvezetni az olvasót Belinszkij esztétikai felfogásának fejlő
désén, amely a hegeli esztétika l 'art pour l 'art elvétől a realizmus felé haladtá
ban már azt a művészt kereste, „aki művészetével is odaáll életkérdéseket 
feszegetni és társadalmi problémákat oldani. Aki maga is közel megy az 
élethez, műveiben pedig közelebb hozza az életet az emberekhez." 

A húszas évek második felében fordul LAZICZIUS figyelme a nyelvtudo
mány felé. Az általános nyelvészet területén ekkor egy nagy jelentőségű új 
irányzat volt kialakulóban. A múlt század hetvenes éveiben az orosz nyel
vészetben BAUDOUIN DE COUETBNAY és tanítványai által felvetett fonológia 
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gondolatát a világháború után orosz nyelvészek, TRUBECKOJ és társai 1928-ban 
a hágai nyelvészkongresszus alkalmával felelevenítették. Azok között a 
kutatók között, akik a fonológia hatalmas jelentőségét a nyelvtudomány 
fejlődése szempontjából azonnal felismerték, egyike volt az elsőknek LAZICZIUS 
GYULA. Már 1930-ban közzétette a Magyar Nyelvben „A phonologiáról" c. 
tanulmányát, amelyben ismertette a fonológia feladatait, s vázlatos formában 
azt is megmutatta, hogyan oldható meg az ómagyar szóvégi rövid magán
hangzók eltűnésének kérdése a fonológia segítségével. Ugyanebben az évben 
s ugyanott jelent meg „Egy magyar mássalhangzóváltozás phonológiája" 
c. dolgozata, amelyben a cht >• jt hangváltozás fonológiai magyarázatát fej
tet te ki. Ezekben a dolgozatokban LAZicziusnak mint nyelvtudósnak a képes
ségei már teljes mértékben megmutatkoztak. Széles látókör, a problémák, 
lényegének kristálytiszta meglátása, a mélyreható éles kritika, kérlelhetetlen 
logika és önálló ítéletalkotás jellemzik a továbbiakban is nyelvészeti munkáit . 
Az orosz fonológiai iskola eredményei mellett SAUSSURE „Cours de linguistique 
générale"-ja volt általános nyelvészeti kutatásainak másik kiindulópontja. 
SAUSSURE általa is mottóként idézett fenti megállapítása egyik sarokpontjává 
lett egész nyelvszemléletének. Később BÜHLER „Sprachtheorie"-ja (1934) nyúj
tott, még számára számos továbbépítésre alkalmas vagy kritikai megvizsgá
lásra érdemes gondolatot. 

Ezekről az alapokról kiindulva azonban LAZICZIUS a saját útján haladt. 
Nem követője, hanem egyik alkotója, kidolgozója volt a fonológia elméleté
nek, s ebben nyilvánul meg leginkább tudományos életművének nemzetközi 
jelentősége is. 1932-ben jelenik meg „Bevezetés a fonológiába" című munkája, 
amelyben a fonológia elmélete már részletesen kidolgozott formában jelenik 
meg, s az általános fonológia problémái mellett megfelelő helyet kapnak a 
magyar fonológia és a történeti fonológia kérdései is. A szempontok és az 
eredmények gazdagsága és újszerűsége még ma is izgalmas olvasmánnyá teszik 
LAZICZIUS e könyvét, negyedszázaddal ezelőtt pedig még mélyebb benyomást 
kelthetett. A magyar nyelvtudománynak nem kisebb képviselője, mint GOM-
BOCZ ZOLTÁN jutott el a fonológiához e munka által, és lett híve ennek az elmé
letnek élete utolsó éveiben. Természetesen ezek a világos okfejtéssel megírt 
és újszerű eredményekben gazdag munkák nagy megbecsülést szereztek 
LAZICZIUS GYULÁnak. Az ismeretlen magántisztviselő egyszerre külföldön is 
nagy tekintéllyel rendelkező nyelvtudós lett. Ez életkörülményeinek alakulásá
ban is éreztette hatását. 1932-től ismét tanárként működik a mátyásföldi 
gimnáziumban, majd 1933-ban mint beosztott középiskolai tanár dékáni 
t i tkár lesz a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán. Ugyancsak 1933-
ban szerzi meg az egyetemi magántanári habilitációt az „Altalános hangtan, 
különös tekintettel a magyarra és a szláv nyelvekre" című tárgykörből. 
Még ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia a Sámuel—Kölber 
jutalomban részesítette, 1935-ben pedig levelező tagjává választotta meg. 
1936-ban az egyetemen a magyar nyelvészeti tanszéken helyettes tanár, majd 
1938-ban az újonnan felállított általános nyelvészeti és fonetikai tanszék 
nyilvános rendkívüli, 1940-ben pedig nyilvános rendes tanára lett. 

Tudományos munkásságának leggazdagabb termése ezekben az években 
érik be. Egymás után jelennek meg az általános és a magyar nyelvtudomány 
számos fontos kérdésével foglalkozó dolgozatai („A finnugor idők kialakulásá
nak kérdéséhez", „Probleme der Phonologie", „A finnugor hangjelölés kér
déséhez", ,,Az affrikáta vita", „A zöngés h kérdése", „Die Scheidung langue-
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parole in der Lautforschung", „Die Vertretung des fiugr. anl. k in hinter-
vokalischen Wörtern des Ungarischen", „Zur Lautquanti tát" , „A nyelv
tudomány harmadik axiómája", stb. stb.) magyar és külföldi folyóiratokban 
(NyK., MNy., AECO., Athenaeum, Idg. Forschungen, Ung. Jahrb. , Archiv 
f. verg. Phonetik, Acta Linguistica stb. stb.). Önállóan megjelent nagyobb 
munkái, mint ,,A magyar nyelvjárások" és „Egy nagy pör felújítása", ha 
nem is oldották meg véglegesen a felvetett fontos problémákat, mindenesetre 
hosszú időre kijelölték a további kutatások útját. LAZICZITJS tudós tekintélyét 
ezek a tanulmányai, amelyek mindegyike módszertani szempontból és világos 
gondolatmenete, szigorú logikája által egy-egy kis tudományos remekmű r 
külföldön egyre magasabbra emelték. A nemzetközi általános nyelvészeti 
kongresszusoknak állandó résztvevője és egyik vezéralakja lett. Az újonnan 
meginduló külföldi általános nyelvészeti folyóiratok sorra felkérik szerkesz
tőségükbe, így lesz szerkesztőbizottsági tagja a koppenhágai Acta Linguistica-
nak, az Archiv für gesammte Phonetik-nak és a Zeitschrift für Phonetik und 
allgemeine Sprachwissenschaft-nak. Tudományos érdemei itthon is meg
becsülést szereztek neki: a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkárává, a 
Magyar Tudományos Akadémia pedig rendes tagjává választotta. 

LAZICZITJS tudományos eredményei természetesen nemcsak nagy meg
becsülést és elismerést váltottak ki a tudományos világban, hanem sokszor 
vitákat is. Ezekben a vitákban, amelyeket hazai és külföldi kutatótársakkal 
folytatott, félelmetes vitázónak bizonyult. A logika éles késével vette boncolóra 
a vele szemben álló nézeteket, az ellene felhozott érveket, és ragyogó dialek
tikával tudta megvédelmezni saját elgondolásait. Bizonyára nem egy ellen
séget szereztek neki ezek a viták, amelyeknek hangja néha talán kelleténél 
élesebb is volt. Akik azonban közelebbről ismerték őt, tudták, hogy e szen
vedélyes vitákban is izzó valóságszeretete és igazságkeresése nyilvánult meg-
Tudományos tekintetben rendkívül magas igényeket támasztott. Ez jellemezte 
őt mint tanárt is, ezért nem is volt sok tanítványa. Hallgatóit sokszor meg
döbbentette, amikor megcáfolhatatlan logikával mutat ta ki általánosan el
fogadott és közkézen forgó tételekről, hogy alapjaikban tévesek. De akik 
követni tudták gondolatait, valószínűleg sohasem fogják elfelejteni előadásai
nak tiszta gondolatmenetét, szigorú logikáját és gondolatébresztő távlatait . 

A negyvenes évek táján LAZICZIUS GYULA nyelvtudományi munkássága-, 
ból — az általa felvetett problémák változatossága és sokfélesége ellenére — 
egyre világosabban bontakoztak ki egy általános, a nyelv egész problémakörét 
átfogó nyelvelmélet körvonalai. Hogy elgondolása valóban egy tervszerű egész 
kialakítása volt, azt jól mutatja az a tény, hogy 1942-ben közzétette „Altalános 
nyelvészet. Alapelvek és módszertani kérdések" című könyvét, amelyben a 
nyelvtudomány elvi vázát igyekezett megrajzolni. Ekkorra nyilvánvalóvá 
vált az is, hogy LAZICZIUS felfogását a Trubeckoj-iskolától mélyreható különb
ségek választják el. Jelentkezik ez már magának a fonémának a felfogásában 
is. Míg a Trubeckoj-iskola lényegében megtartotta a fonéma lélektani fogal
mát, addig LAZICZIUS egyre inkább közeledett a fonéma fogalmának szocio
lógiai meghatározásához. Még fontosabb az eltérés a hangtanban a langue-
parole megkülönböztetés terén. A Trubeckoj-iskola a változatokat a parole -
tényekhez sorolta, LAZICZIUS viszont a maga igazi változat — emfatikum — 
fonéma hármasságát a langue-tények csoportjába helyezi. Tovább is folytat
hatnánk e különbségek elemzését, s ez könnyen megmutathatná, hogy LAZI
CZIUS útja a fonológia elméletének kialakításában mennyire önálló volt. Des 
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ez majd nyelvelmélete feldolgozóinak lesz a feladata. Rá kell viszont még 
mutatnunk elgondolásának egy fontos sajátosságára, mert e nélkül nem érthet
nénk meg egyik legfontosabb munkájának létrejöttét. TRUBECKOJ a fonetikát 
a természettudományokhoz sorolja, s károsnak ta r t minden kapcsolatot a 
fonológia és a fonetika között. Ezzel szemben LAZICZIUS meggyőzően bizonyí
to t ta e felfogás helytelenségét, s rámutatva a helyes nyelvelméleti szem
pontokra, megmentette a fonetikát a nyelvtudomány számára. Mivel így a 
fonetikát a nyelvtudomány szerves tartozékának tartot ta , nagy nyelvelméleti 
munkájából először a „Fonetikát" írta meg, amelyet azután a , ,Hangtan"-nak, 
a „Szótan"-nak és a „Syntaxis"-nak kellett volna követni. A „Fonetika", 
amely 1944-ben jelent meg, s amelyet a hazai és a külföldi kritika egyaránt 
nagy elismeréssel fogadott, a maga nemében egyedülálló terméke a nyelv
tudományi irodalomnak. Ilyen fonetikát, amelyet egy fonológus írt, s amely
ben minden jelenségnek a szerepét a három nyelvi funkció szempontjából 
veszi vizsgálat alá és világítja meg, ezen kívül még nem hozott létre a tudo
mányos kutatás . 

A második világháború LAZICZIUS GYULA életében is súlyos megrázkód
tatást okozott. Idősebb fiának elvesztése s a háború utáni évek nehézségei 
tudományos alkotó munkáját hosszú évekre megbénították. De újból munká
hoz fogott, s ha akkoriban itthon nem is volt közlési lehetőség, cikkei külföldi 
folyóiratokban (Lingua, Cahiers Ferdinánd de Saussure) könnyen helyet 
találtak. De amikor nagy munkájának fonalát újból felvette volna, 1951-ben 
nyugdíjba kellett vonulnia. Életének korábbi és ekkor bekövetkezett sors
csapásai egészsége felett nem múltak el nyomtalanul. Régi szívbaja az ötvenes 
évek óta egyre súlyosabbá vált, s egyéni életének körülményei is egyre rosz-
szabodtak. Tudományos munkájának folytatására ilyen körülmények között 
alig volt lehetősége. Mégis, amikor a Berlini Akadémiai Kiadó felkérte „Foné-
tiká"-ja német nyelvű kiadására, utolsó erejével is lelkesen vállalkozott erre 
a munkára, amely 1957 tavaszára el is készült. Bár egészségi állapota közben 
még tovább romlott, mégegyszer elővette nagy munkájának gondolatát. 
,,Szótan"-ának kéziratát akarta nyomdakész állapotba hozni, a ,,Syntaxis"-ból 
pedig legalább is egy fontos elvi kérdéssel foglalkozó tanulmányt elkészített 
(,,Die Kernfrage der Syntax"). E munkája közben érte őt a halál. 

LAZICZIUS GYULA életében egy szomorú, hányatott és tragikus tudós 
sors áll előttünk. Életének kedvezőtlen körülményei voltaképpen csak alig 
másfél évtizedig tették lehetővé, ho^y ragyogó, kivételes tehetségét a tudo
mányos kutatás szolgálatába állítsa. Életműve azonban így is nagyjelentőségű 
a nyelvtudomány számára. Eredményei, gondolatai, nyelvelmélete termé
kenyítő erőként segíthetik elő a magyar nyelvtudomány felemelkedését és 
további fejlődését. Hogy saját szavait idézzük: ,,Ez az elvi váz a nyelvi anyag
ból szűrődött le nagyobbrészt gyakorlati úton, sok-sok tévedés és kárba
veszett munka árán. Most megvan, és bizonyára még gyarapodni is fog új 
elvekkel, amelyeket a jövő kutatás szűr le majd idővel" (Altalános nyelvészet 
112). Reméljük, hogy ezt a jóslatot nyelvtudományi kutatásunk valóra is 
fogja váltani. 

HARMATTÁ J Á N O S 
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J. Qvigstad 
(1853-1957) 

1931 szeptemberében részt vettem a Helsinkiben tar to t t első nemzetközi 
finnugor kongresszuson. A Finnugor Társaság elnöke, E. N. SETALA, különös 
tisztelettel üdvözölte a Kongresszus legidősebb tagját, a finnugor nyelvtudo
mány nesztorát, J . QVIGSTADOT, akit aztán a kongresszus nagyrabecsülése 
jeléül tiszteletbeli elnökévé választott meg. J . QVIGSTAD ekkor 78 éves volt, 
mindamellett az északi nyelvészeknek a kongresszus után is még sokszor 
volt alkalmuk őt látni. J . QVIGSTAD ugyanis a kongresszus után még 26 évig 
élt, s — e tekintetben bizonyára egyedülálló a nyelvtudomány történetében — 
104 éves korában fejezte be életet. 

J . QVIGSTAD Norvégia északi részén született, ahol már kis korában 
alkalma volt megismerkedni a két norvégiai nemzetiségi nyelvvel, a lappal 
és a finnel is. Az oslói egyetemen a kiváló lappológusnak, J . A. Finisnek a 
vezetésével végezte tanulmányait. 1875-től kezdve Tromsö volt állandó lakó
helye élete végéig: előbb az itteni szeminárium tanára, majd igazgatója volt 
1920-ig. 1902-ben rektori címet kapott, s ezt használta egész életében. 1910-től 
1912-ig vallás- és közoktatásügyi miniszterként működött. 

J . QVIGSTAD élete munkája jelentékeny részben lapp nyelvi anyag 
gyűjtésére irányult. E téren olyan eredményesen tevékenykedett, hogy az 
anyaggyűjtésben kivált finnugor nyelvészek között a legérdemesültebbek 
közé sorozhatjuk. Főleg finnmarki, azaz norvég-lapp anyagot gyűjtött, de 
gyűjtőútjain megfordult a svédországi lappok és a Patsjoki-menti kolták 
körében is. E gyűjtő munkának legnagyobb szabású terméke a négykötetes 
„Lappiske eventyr og sagn" (Oslo, 1927—9), amely norvég-lapp mondákat 
és meséket tartalmaz norvég fordítással együtt; anyagának gyűjtésében 
QVIGSTAD tanítványai is részt vettek. 

QVIGSTAD első jelentős nyelvészeti műve, a „Beitráge zur Vergleichung 
des verwandten Wortvorrathés der lappischen und finnischen Sprache" 
(Helsingfors, 1883), etimológiai tanulmány, amelyet etimológiai jellegű mun
kákban ma is állandóan idézünk. Másik legfontosabb munkája a „Nordische 
Lehnwörter im Lappischen" (Christiania, 1893); ebben a lappok őstörténeté
nek egyes kérdései is foglalkoztatják. Az a körülmény, hogy a lapp nyelvben 
a vad és a szelíd rénszarvasnak külön neve van (gpdde, ül. boaco), s hogy a 
nem- és korkülönbséget jelölő, nagyszámú rénszarvas jelentésű szó az egyes 
nyelvjárásokban etimológiailag azonos, a lapp rénszarvastenyésztés magas 
korára mutat, — fejti ki QVIGSTAD. Rámutat továbbá arra, hogy a norvégok 
sokkal régebben állnak kapcsolatban a lappokkal, mint a svédek. Űgy véli 
azonban, hogy a lapp nyelv skandináv jövevényszavai a vikingek koránál 
nem régibbek. 

Sokat foglalkozott QVIGSTAD a lapp helynevekkel. Külön tanulmány
ban ismertette a lappoknál használt gyógymódokat (Lappische Heilkunde, 
1932). WiKLUFDdal együtt összeállította a lapp irodalom bibliográfiáját is 
(Bibliographie der lappischen Litteratur: SUSToim. XII I . 1899). Lappológusok 
számára jó bevezetésül szolgál ,,Die lappischen Dialekte in Norwegen" (Oslo 
Etnografiske Museums Skrifter, 1925) című tanulmánya, úgyszintén „Uber-
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sicht der Geschichte der lappischen Sprachforschung" című nyelvészettörténet 
dolgozata (SUSAik. XVI/3, 11—29). Gyakorlati jellegű munkássága körébő 
ki kell emelnünk a norvég-lapp irodalmi nyelv fejlesztése körül szerzett érde
meit s lapp nyelvű fordításait, amelyekkel jelentékenyen gazdagította a 
lappok szellemi világát. Szemináriumi tanárként egyebek közt a lapp nyelv 
gyakorlati használatára tanítot ta a jövendő népiskolai tanítókat. , 

J . QVIGSTAD tudtommal utolsó nyelvészeti dolgozatai 92—93 éves korában 
jelentek meg: „Dobbeltkonsonant i Forlyd i lappisk" (Festskrift til Konrád 
Nielsen. Oslo, 1945) és ,,Das anlautende h im Lappischen" (FUF. X X I X , 
3 7 - 5 1 ) . 

Mint annyi kis néptöredéknek, úgy a még lappul beszélő norvég-lappok
nak a száma is egyre csökken. J . QVIGSTAD — honfitársával, KONRÁD NIELSEN"-
nel együtt — múlhatatlan érdemeket szerzett magának azáltal, hogy a norvég
lapp nyelv oly nagy mennyiségű emlékét bocsátotta nyelvész kortársai ren
delkezésére, és mentette meg a jövő tudományos kutatás számára. Tudós
társai és tanítványai két emlékkönyv kiadásával ju t ta t ták kifejezésre tisz
teletüket és hálájukat J . QVIGSTAD iránt: „Festskrift til Rektor J . Qvigstad. 
1853 4. aprü 1928". (Tromsg Museums Skrifter. Vol. I I . 1928, XVI + 376 1.) 
és „Liber saecularis in honorem J . Qvigstadii d. IV. Április a. D. MCMLIII 
editus I—II" . (Studia Septentrionalia I V - V . Oslo 1953, 163 + 163 1.). 

LAKÓ GYÖRGY 

Kodály Zoltán, mint rokonnépeink kutatója 

A 75 éves Kodály Zoltánt ünnepli a nemzet e napokban, akinek élet
művében sokszorosan összefonódik a zeneszerző, a tudÓ3, a pedagógus és a 
kultúrpolitikus munkája. Ennek az életműnek jelentős része szorosan kap
csolódik a Nyelvtudományi Közlemények célkitűzéseihez. Kodály pályája 
kezdetétől fogva nagy érdeklődést tanúsított nyelvrokonaink műveltsége 
iránt, mélységesen átérezte az olyan összehasonlító kutatások fontosságát, 
amelyek a magyar hagyományt rokonnépeink műveltség-állományával vetik 
egybe. Tudományos munkásságában az ilyen kutatások hozták a legdöntőbb 
eredményeket. O az úttörő, aki a zene területén végezte azt a munkát, amit 
a ,,nyelvhasonlítók" az urál-altaji nyelvekben. Illő tehát ez alkalomból végig
tekinteni eredményein. 

Már első munkájában, doktori értekezésében1 felhívja a figyelmet a 
magyar népdal egy sajátságos ritmusképletére, mely a Kalevala-runok egy 
ritmustípusával egyezik. A nyolc szőtagos, kétütemű verssornak arról a 
fajtájáról van szó, mely nem négy-négy szótagra tagolódik, hanem hatra és 
kettőre, a végén két hosszú, elnyújtott hanggal. Talán merész volt ez az 
összevetés akkor, amikor Európa népzenéjéről alig lehetett valami áttekintése 
a kutatónak; kétségtelen azonban, hogy az azóta megismerhető anyagban 
még nem merült fel semmi, ami ellene mondana; még mindig csak e két helyen 
ismerjük jellegzetes stíluselemként; s ha nem is mertünk rá összefüggéseket 
építeni, de megmaradt további kutatásra csábító lehetőségnek. 

1 A magyar népdal strófaszerkezete: NyK, XXXVI (1906), 95 — 136. 
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Az a tény, hogy ez a tanulmány éppen e folyóirat lapjain látott nap
világot, Kodály szoros kapcsolatát mutatja a nyelvtudomány művelőivel. 
Ez a kapcsolat nyelvünknek, mint legfontosabb hagyományunknak tisztele
téből ered, amit népzenekutatói munkája, a népnyelvi szövegek feljegyzése, 
pontos rögzítése, a nyelvjárások megismerése és szépségeinek szeretete állan
dóan táplált. Ez a kapcsolat a népnyelvvel érlelte meg későbbi nyelvhelyes
ségi törekvéseit is, rádió-szózatát2 s nyomában az egyetemi kiejtés-versenyeket. 

Korai rokonnépi érdeklődésének köszönhető, hogy megismerkedett 
Ilmari Krohn zenei rendszerezésével, s hogy a magyar népzenekutatás már 
megindulásakor átvehette és továbbfejleszthette ezt a számunkra kiválóan 
használható, korszerű rendszert. 

Igazi eredményei azonban még csak ezután következtek, ötfokú dalaink 
rokonnépi párhuzamainak felfedezésével. Már Bartók pedzette ezt a kérdést, 
amikor könyve3 függelékében közöl három cseremisz dalt Wichmann György 
fonográf-hengereiről, s jegyzetben felveti, nem közös eredetű-e a bennük 
és egyes magyar dallamokban található ötfokúság, valamint kvintváltó fel
építés s nem az ilyen magyar dalok képviselik-e a legrégiesebb stílust. 

Ennek a kérdésnek végleges megoldása Kodályra maradt. Miután Lach 
gyűjteményén4 kívül Vasziljev cseremisz kutató két gyűjteménye5 is hozzá
férhetővé vált Magyarországon, Kodálynak alkalma nyílt megismerni a csere
miszek tiszta ötfokú és túlnyomórészt kvintváltó zenéjét, végleg bebizonyoso
dott, hogy régi dallamainknak egy összefüggő stílusrétege rokonságot t a r t 
evvel a cseremisz dallamstílussal. Felismerését először a Balassa-emlékkönyv-
ben6 fogalmazta meg. Ekkor még nem ismerte a török-mongol népek zenéjét, 
dallampárhuzamaink felfedezéséről sem tesz említést; témája csak a cseremiszek 
kvintváltó stílusának jellemzése, mely a hasonló magyar dallamoknál tisztáb
ban és következetesebben őrzi a stílus jellegzetességeit. A kvint-transzpozi-
ciónak két formáját állapítja meg: egyik a teljesen pontos ismétlés öt hanggal 
mélyebben, akár benne marad a dallam ezáltal a kiinduláskor megkezdett 
ötfokú rendszerben, akár újba megy át; a másik a nagyjából pontos ismétlés, 
amikor egyes hangok megváltoznak a kvinttel mélyebb ismétlésben, hogy a 
dal továbbra is benne maradjon a megkezdett skálarendszerben. Ugyanilyen 
dallamformálási elv jelentkezik a magasrendű műzene egyik legbonyolultabb 
műfajában, a fugában is; s ez már a népi dallam- és hangrendszer-fejlődésnek 
egy arhaikus fokán is kifejlődik. Ez igen értékes tapasztalat az általános 
zenetörténet számára. Az így előálló eltérések viszont már esztétikai hatással 
is bírnak: megtörik a szigorú ismétlés egyhangúságát. Ezért van, hogy a 
magyar dalokban az elváltozás egyre nagyobb méreteket ölt, s végül a szigorú 
kvint-megfelelés visszaszorul a dallamsorok végére. Ennek tudhatjuk be, 
hogy a magyar dalok közt annyi az „elhomályosult" kvintváltás. Viszont az 
elváltozási folyamat megindulása, sőt jelentős kifejlődése is már megtörtént 

2 Vessünk gátat kiejtésünk romlásának. Rádióelőadás 1938. szept. 18-án. Lásd: 
Bp. Székesfőváros Népművelési Bizottsága 1938. okt. munkaterve. Ua. A jó magyar 
ejtés aktái. Összeáll. Eckhardt Sándor. Bp. 1941. 26 — 36. 1. 

3 Bartók Béla, A magyar népdal. Bp. 1924. 
4 Róbert Lach, Gesánere russischer Kriegssrefangener. Bd. I, 3. Abt. Tschere-

missische Gesánge. Wien 1929. Sitzungsb. Ak. Phil. Hist. KI. 204/5. 
5 V. M. Vasziljev, Marij Muro. Kazán, 1920. Uö., Marij Muro. Moszkva, 1923. 
6 Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében: Balassa-emlékkönyv. 

Bp. 1934. Kny.: Magyar zenei dolgozatok. 11. Bp* 1935. 
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a honfoglalás-előtti időkben. Ezt igazolja Kodály egy későbbi példája, a 
„Felszállott a páva" és cseremisz párja7; a kvinttel mélyebb ismétlés mindkét 
dalban először azonos elvű eltéréssel jelentkezik, s csak másodszorra pontosan. 
Az eltérés oka ezúttal nem lehet a hangnemhez való ragaszkodás, minthogy 
a pontos megfelelés is benne marad a hangrendszerben. Tehát e dalunkat 
már a benne jelentkező, esztétikai célú eltéréssel együtt örököltük a volgai 
területről. 

Ezzel már át is tértünk Kodály legfontosabb eredményeire, a keleti 
dallam-megfelelések megállapítására. 1937-ben jelent meg A magyar népzene 
c. tanulmánya.8 Ebben már egész sor közvetlen dallampárhuzamot tesz 
közzé, magyarok mellett cseremisz dalok (s egy-egy votják és nogáj ta tár példa). 
Ezek a párhuzamok a dallamváz azonosságától sokszor dallamvonalbeli, fel
tűnő részletegyezésekig terjednek ki. Számuk minden újabb kiadással szapo
rodott: 1937-ben 12, 1942-ben 17 (és további két csuvas párhuzam az előző 
egyezések mellé), 1952-ben 19, s 1956-ban 22. A már meglevő párhuzamokhoz 
is további cseremisz s mindegyre több csuvas változat került. Ez a 22 igen 
nagy szám — a stílus és a típusok általános egyezésén belül — tekintve az 
eddig gyűjtött rokonnépi anyag csekély voltát. Különösen feltűnő a cseremisz 
és a csuvas egyezések nagy száma. Ezeknek körét Szabolcsi egészen Kelet-
Ázsiáig terjesztette ki.9 Az ő példái azonban inkább típusbeli egyezések, míg 
a volgai párhuzamok — sűrűségük mellett — részletegyezéseikkel, közeli 
voltukkal tűnnek ki. Természetesen it t mindaddig nem vonhatunk le végleges 
következtetéseket, amíg rokonnépeink zenéjét csak egyenetlenül, ötletszerűen 
gyűjtött anyagból ismerjük. Egyedül azt a következtetést vonhatjuk le már 
most is biztosan, amit Kodály a következőképp fogalmazott meg:10 ,,. . . a 
dallamszerkezet, frazeológia, ritmus ily feltűnő, lényegbeli egyezése nem lehet 
véletlen. I t t már érintkezést, vagy közös forrást kell feltenni. Ha ilyeneket 
találunk egyrészt a magyarságnál, másrészt annak a keleti népközösségnek 
mai maradványainál, melyből egykor a magyarság kiszakadt: nem képzelhető 
másképp, minthogy már a magyarság kiválása előtt is megvoltak az akkori 
közösségben, s a magyarság nyelvével együtt, ősi örökségként hozta magával 
régi hazájából." 

Természetesen nemcsak egyezések figyelhetők meg ezekben a párhuza
mokban, hanem különbségek is. Ezekben már mai ismereteink szerint is fel
tűnnek bizonyos következetes vonások. Távol állunk ugyan még a nyelvtudo
mány fejlettségi fokától, mely a különböző nyelvek eltéréseit egy nyelvcsaládon 
belül szabályos hangmegfelelésekben tartja nyilván. De Kodály szeme előtt 
már felderengett hasonló szabályosságok lehetősége a zenefolklórban is. Nem 
lehet véletlen, hogy a legtöbb párhuzamban moll-jellegű — la-végű — vagy 

7 A következő jegyzetben idézett Példatár 1. száma, valamint ugyanabban a 
kiadványban, a 11. lapon közölt cseremisz dallam. Mindkettő együtt a köv. jegyzet
ben idézett német kiadvány 27. lapján. 

8 A magyarság néprajza. IV. köt. A zene. Bp. 1937. Külön: A magyar népzene. 
Bp. 1937. 2. kiadás. A magyarság néprajza. 2. kiadás. IV. köt. A zene. Bp. 1942. Külön: 
A magyar népzene. Bp. 1942. 3. kiadás. A magyar népzene. A példatárt szerkesztette 
Vargyas Lajos. Bp. 1952. Németül: Die ungarische Volksmusik. Bp. 1956. 

9 Szabolcsi Bence, Morgenland und Abendland in er ungarischen Volksmusik: 
Ung. Jb . Bd. X V i n . 1938, 204. Ua. A melódia története. Bp. 1950., 130. Ua. Űj kínai 
népdalgyűjteményekről. Kodály-emlékkönyv, 758. Bp. 1953. (Zenetudományi tanul
mányok, í.) Bővebben: Az MTA Nyelv-ésírodalomtud. Oszt. Közi. III., 3—4. sz. 1953. 

10 A magyar népzene. 1952. 24. 1. 
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dur-jellegű — do-végű — magyar dal áll szemben szo-végű cseremisz vagy 
csuvas dallal. Ez lehet a magyar zene későbbi fejlődése is; erre vallana egy-
egy ritka variáns-csoport, amely az általánosabb la-vég mellett a szo-véget, 
sőt a do-véget is megőrizte egyes változatokban. A keleti anyag segítségével 
jobban megismerjük saját dalaink sajátságait is, és feltárulnak saját zenénk 
rejtett összefüggései. 

Az új eredmények idejére már több-kevesebb török-mongol zenei anyag 
is ismeretessé vált a magyar kutatók előtt. Világossá lett tehát, hogy a dalaink
ban jelentkező keleti stílus a török-mongol népek közös stílusa, mely a volgai 
finnugor népeknél csak másodlagosan, török hatásként jelentkezik. Különösen 
Szabolcsi tanulmányai1 1 különítették el az ötfokú, zárt formában építkező, 
török-mongol zenét a nem-ötfokú, kötetlenebb, kezdetlegesebb finnugor 
stílustól. így Kodály már kimondhatta, hogy „zenénknek a mari és csuvas 
anyaggal egyező formái annak az ó-bolgár hatásnak emléke, melynek nyelvünk 
mintegy kétszáz szót köszön. Amennyire átalakulhatott e szavak tanúsága 
szerint az V—VII. században az egész magyar élet, annyira változhatott, 
gazdagodhatott a zene is."1 2

 # 
Tehát néhány finnugor nép és a magyarok közös zenei elemei nem a 

finnugor rokonságból származnak, hanem a közös, vagy hasonló bolgár-török 
hatásból. Arra vonatkozóan, hogy hagyományainkban ősi, ugor stílus is ólhet-e 
tovább, Kodály ezt írja:13 „E zene ugor és török elemeit szétválasztani ma 
még nem tudjuk. Arra majd akkor kerül a sor, ha a szóbanforgó nép3k zenéjét 
nem néhány véletlenül felmerült, dilettáns kézzel lejegyzett adatból, hanem 
rendszeres, beható, helyszíni kutatások alapján ismerjük meg." Ezt a véle
ményét Szabolcsi14 és Vargyas15 vizsgálódásai után is fenntartotta.16 

Ha most összefoglaljuk azokat az eredményeket, amelyek Kodály mun
kásságából leszűrhetők, a következő képet kapjuk. Kétségtelenül megállapít
ható egy honfoglalás-előtti réteg a magyar népzenében. Ez a belső-áz3Íai, 
török eredetű, Ötfokú-kvintváltó stílusban és más ötfokú típusokban jelent
kezik. A stílus azonosságán belül számos, közvetlen dallamegyezés is bizo
nyítja az összefüggést. Ezek legerősebben a volgai népeknél jelentkeznek 
(cseremiszeknél, csuvasoknál), de halványabban egészen a Sárga-tengerig 
követhetők. Ettől a törökjellegű, ötfokú zenétől különböző, s a kezdetlegesebb 
finnugor zenével egyező réteget még nem állapíthatunk meg a magyar nép
zenében ugyanilyen biztonsággal. 

A nyelvtudomány művelőin kívül egyelőre Kodály az egyedüli kutató, 
aki megbízhatóan tud kimutatni honfoglalás-előtti műveltségelemeket a ma
gyarság mai hagyományában, s ezáltal népzenénk történetét ezer évnél is 
régebbi korba képes követni. De míg a nyelvészet nagy hagyományokkal 
rendelkező, fejlett tudomány, mely nemzedékek közös munkájával jutot t 
el mai eredményeihez, addig a zenefolklór egyike a legfiatalabb tudomány-

11 Szabolcsi Bence, Népvándorláskori elemek a magyar népzenében: Ethn. 1934. 
Ua. Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok: Ethn. 1936. 

12 A magyar népzene. 1952, 24. 1. i-
13 U o . 
14 Szabolcsi Bence, Osztyák hősdalok — magyar siratok melódiái: Ethn. 1933. 

Ua. Osztyák és vogul dallamok. (Újabb adatok a magyar népi siratódallam problé
májához.): Ethn. 1937. 

15 Vargyas Lajos, Ugor réteg a magyar népzenében: Kodály-emlékkönyv, Bp. 
1953. 611. 1. (Zenetudományi tanulmányok. 1.) 

16 Die ungarische Volksmusik, 58. 
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szakoknak, ahol Kodály eredményeihez hasonlóval még egy nemzet sem 
Lüszkélkedhetik. Teljesítményével tehát öntudatosan állhatunk a világ tudo
mányos közvéleménye elé, a nyelvrokonainkra vonatkozó kutatásban pedig 
minden bizonnyal előkelő helyet biztosított a magyarságnak. 

Kodály azonban nem maradt meg a tudományos eredményeknél. Az ő 
egyéniségéből, művészetpolitikai terveiből következik, hogy a tudományos 
eredményeket pedagógiai és művészeti téren is érvényesítette. Iskolai tan
könyvében17 a magyar népdalok mellett Kalevala-dallamokat és a volgai 
népek dalait adja a tanulók kezébe (természetesen magyar szöveggel). Ezzel 
két célt is kíván szolgálni. Először: a legrégibb, legmagyarabb zenei anyagot 
akarja az eredetibb rokonnépi dalokkal értelmezni, egyúttal rokonságunk 
megismertetésével széles keretbe illeszteni. Másodszor: pedagógiailag kitűnően 
használható, kis hangkészletű dallamokat akar adni az énektanuló gyermeknek, 
hogy a hangsorok fokozatos kialakulásának kezdeti stádiumairól való példákon 
nevelkedve, zenei felfogó képessége fokozatos fejlesztésével vezesse a bonyo
lultabb formákig. Hasonló meggondolások vezették, amikor kis, kétszólamú 
gyermekkaraiban feldolgozott egy sor cseremisz, csuvas és más rokonnépi 
dallamot: először a Bicinia Hungarica-ban,18 majd az Ötfokú zene19 füzetei
ben. S amikor ma szerte az országban, iskolákban, és rádióban felhangzanak 
ezek a dallamok magyar gyermekek ajkán, akkor nemcsak a magyar kultúrát 
építi, hanem rokonaink zenei műveltségének kibontakozásához is jelentős 
segítséget nyújt.20 Reméljük, nemsokára ők maguk is élni fognak a Kodály
nyújtotta lehetőségekkel. 

Reméljük, a 75 éves jubileum nemcsak az ünneplés és visszatekintés 
pillanata lesz^ hanem a továbblépésé is. Közvetlenül a jubileumi év előtt 
— közel húsz évi idő után — megjelent végre Kodály összefoglaló munkája 
német nyelven, s ez lehetővé teszi eredményeinek széles körben Való meg
ismerését. Ezzel talán további lehetőségeink nyílnak meg arra, hogy el
jussunk rokonnépeink zenéjének alapos ismeretéhez, és fel tudjuk deríteni 
•a magyarság zenei műveltségének összes hozzájuk vezető szálait. 

VARG-YAS L A J O S 

Emlékezés Kaarle Krohnról 
halálának negyedszázados évfordulóján 

,.. Amikor a nevét így svédesen, ú-val ejtve („Krún") kimondom, ifjúkor ibenyo-
másaimnak tömege rajzik fel emlékezetemben. És ezeknek a benyomásoknak az ereje 
nem csökken, csak nőttön-nő, amint saját élettapasztalatunkkal színeződve bukkan
nak fel újra a tudatunkban. 

KAARLE KROHN központi alakja volt a finn folklór kutatásoknak apja halálától, 
1888-tól kezdve egészen élete fogytáig, 1933-ig. Ha valakinek a nagyságát aszerint 
kell mérni, hogy mekkora hatással volt kora tudományára, s milyen helyet foglalt el 

17 Iskolai énekgyűjtemény. I . Bp. 1943. 
18 Bicinia Hungarica. I—IV. Bp. 1942. 
19 Ötfokú zene. I—IV. Bp. 1945—48. 
20 Annál sajnálatosabb, hogy a cseremisz népzene legújabb, reprezentatív kiad

ványa, a Marij, kalük muro (Moszkva—Leningrád 19.51.) c. mű, mely igen részletes 
összefoglalást ad a cseremisz folklórral foglalkozó kutatókról és népszerűsítőkről, Kodályt 
és a magyar népzenekutatást teljesen említés nélkül hagyja. 
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szaktársai között, akkor őt a legnagyobb tanítómesterek és szervezők közé lehet sorolni. 
Ma már megvannak a történeti távlatok ennek a megállapításához. Apja, Július Krohn, 
a sokoldalú Kalevala-kutató,vallás- és irodalomtörténész, hozzá képest még szűk hatás
körben mozgott: az egyetemen Ahlqvistnak, a vele ellenkező felfogású nyelvész pro
fesszornak hivatali alárendeltje volt, s az ő magántanáraként, illetőleg helyetteseként 
működött. TJttörő munkáinak sikerét meg sem érhette; munkáinak sajtó alá rendezését 
éppen fia vállalta, aki ezáltal apja szellemi örökségének folytatójaként lépett fel. Iro
dalomtörténész lett, mikor kiadta apja finn irodalomtörténetét, és vallástörténész, 
mert közre bocsátotta annak „A finnugor népek pogány istentiszteletó"-ről írt és nálunk 
később magyarul is megjelent könyvét. Azután folkloristaként folytatta munkásságát, 
mint aki már diák korában elkezdte a népköltési gyűjtést, s doktori értekezését még 
apja irányítása alatt a népmesekutatások területéről dolgozta ki. Innen fogva a finn 
énekköltészet bő forrásai mellett ütött magának tanyát munkálkodásra. 

Az 1890-es években még magántanár és a finn gyűjtés szervezője, de a követ
kező század első évtizedében megírja és kinyomatja nagy összefoglaló munkáját a 
Kalevala énekeinek történetéről, 1908-ban professzor lesz (folklorista minőségében 
első a világon), s alig múlik el néhány év, mikor már nemzetközi szerepet tölt be szak
mája irányításában. 

Elmondhatjuk róla: a fiatal, nem több, mint másfél évszázadra visszatekintő 
folklór tudománya máig alig mutathat fel olyan egyéniséget, akiben, mint benne, úgy 
együtt lennének találhatók mindazok a jellemző folklorista vonások, amelyek a nép
költészet kutatóját megkülönböztetik a rokon szakok képviselőitől. Szinte a folkloris
ták prototípusának tűnik fel mai mértékkel mérve is, hiszen benne a gyűjtés gyakorlata 
egyesült a tudomány példaadó művelésével, szervezési rátermettséggel és a külföldi 
kapcsolatok hivatásszerű ápolásával. 

Agilis, könnyed, közmondásosán szeretetreméltó nyugati egyéniség egy nehéz
kes és szívós északi világban. Lelkesedve lelkesítő tanára egy olyan tanítványi sereg
nek, amely az ő vezérkedését elfogadva a folklór kutatását Finnországban megszervezte: 
Jelentősége azonban ugyanekkora, ha nem nagyobb, nemzetközi vonatkozásban. Maga 
mögött tudva a finneken kívül a skandinávokat és az észteket, ez a rugalmas tudós
agitátor az első világháború — mondhatnók: kapuzárás — előtt hozzáfogott a folklór 
nemzetközi megszervezéséhez. A szervezetet, az FF-et, a háború szótvetette ugyan, 
de kiadványsorozata, az FFC. ( = Folklóré Fellows Communications), jóval túlélte s 
még ma is folytatódik. Finnország úgy került be a folklór történetébe, mint annak 
élenjáró országa. E véleményem alátámasztására talán elég, ha e helyen még a Suomen 
Kansan Vanhat Runot (A finn nép régi énekei), meg a Krohn szerkesztésében meg
jelent Suomen Suvun Uskonnot (A finnugor népek vallása) köteteire utalok, és az intéz
mények közül a Finn Folklór Archívumot (Kansanrunousarkisto) nevezem meg. Azok 
az alapvető létesítmények és szervek, amelyek a finn KROHN nevéhez fűződnek, vagy 
legalábbis irányítása alatt valósultak s izmosodtak meg, nem hagynak fenn kétséget 
az iránt, hogy Finnország a nemzetközi folklórban számbaveendő tényező fog maradni. 

Egyéniségének „nyugati" vonásait említve azonban lehetetlen rá nem mutatni 
munkásságának „keleti" vonatkozásaira is. Az a kor, amelynek munkásságát szen
telte, egyúttal a nyelvészet kivirágzásának ideje. 1900-ban megalapítva a Finnisch-
ugrische Forschungen című folyóiratot, SETALA, a nyelvész, KAARLE KROHNt, a folk-
loristát vette maga mellé néprajzi társszerkesztőül. Nyelvészet és etnográfia közel 
álltak egymáshoz; mindkét tudományra természettudományi exaktság és elemzés 
nyomta rá bélyegét. A nyelvészekkel való együttműködés okozta, hogy a folklórban 
és a néprajzban sokáig ébren maradt a néphagyomány finnugor eredetű elemeinek 
problematikája. így történt, hogy az FUF-ban — mint ezt kivált az 1900—1904. évi 
bibliográfiai anyag feldolgozása és publikációja mutatja (FUF. I, III, VIII, IX. Anz.) — 
nemcsak a legegyetemesebb finnugor tudományos érdekeket szemmeltartó szerkesztők, 
hanem magyar munkatársaik érdeméből is: a magyar szempont is folytonosan figye
lemben részesült, s régibb évfolyamaiban a FUF. ilyen értelemben voltaképpen a magyar 
néprajz egyik külső orgánumának volt felfogható. 

E keleti program érvényesítésében KAARLE KROHN mint szervező is tevékenyen 
részt vett. Gondoljunk az etnográfusokra, akik keze alól kerültek Oroszországba, a 
rokonnépekhez, vagy legalább e rokonnépek kérdéseire is kiterjesztették vizsgálódásai
kat (pl. AARNE, MANSIKKA, HAMALÁINEN, HOLMBERG-HARVA). De a kelet felé tájé
kozódásnak lecsökkentek a lehetőségei az első világháború kitörésekor, és ugyanakkor 
megszakadtak a kapcsolatok a néprajz területén legalább is másfél évtizedre Magyar
országgal. Amikor magam mint fiatalember Finnországba kikerültem, mintegy e korábbi 
lelkes érdeklődés csendes visszhangja rezgett körülöttünk, a tudományos atmosz-
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férában. A magyar ember felbukkanása figyelmet támasztott. Felébredt az egymásra
utaltság érzése. S az ifjú ember kedélyére nem maradhatott hatástalan az a szíves fogad
tatás, amelyben neki ott hétköznapi tanulmányai során része volt. 

Naiv és lelkes volt a közhangulat egyébként is a távoli rokonnép, a magyar 
iránt. Ezt az iskola is felkarolta és terjesztette. Példaképp egy verset említek, amely 
tárgyilag éppen ide tartozik. Szerzője ugyanis KAARLE KROHN, Váinö álnéven — a bal
lada címe pedig „Ferencz Rényi". A „Kantele" címen iskolás gyerekek részére 1927-
ben második kiadásban kiadott verses antológiában akadtam rá, mint tőle közölt 
egyetlen, szavalásra alkalmas költeményre. Később megtudtam tőle, hogy egy újság
cikk alapján írta. Krohnék családjában a magyarságszeretetnek ez a megnyilvánulása 
nem volt előzmény nélkül való: Kaarle Krohn apja eredetiből fordított Petőfi-verseket, 
öccse, Ilmari Krohn, az « m e r t zenetudós pedig szintén mégtanult magyarul. Nos, hogy 
érzékeltessem azt a légkört, amely bennünket, e folyóirat szerkesztőjét s utána néhányad-
magunkat akkor fogadott, el kell mondanom ennek a versnek a tartalmát. 

Témája a szabadságharc leveretésének szomorú korszakából van merítve. A hazafi 
eszményi önfeláldozását magasztalja hősében. Rényi Ferenc Haynau előtt áll, aki tőle 
akarja kicsikarni a lázadó magyarok titkait. Mikor ez nem sikerül, édesanyját, húgát 
vezetteti elő, hagy agyonlövesse. Rényi Ferenc inkább elnézi, hogy hozzátartozói elpusz
tuljanak, de nem szól semmit. íme egy versszak a költeményből: 

Vaiti seisoo Ferencz Rényi 
huulin liikkümattomin; 
vaiti oli suu, ja vaiti, 
vaiti oli sydánkin. 

Magyarul: 
Némán áll ott Rényi Ferenc, 
nem szól, ajka nem mozdul; 
hallgat a száj, de a szív is 
hallgat mozdulatlanul. 

Ebben a büszke pátoszban, mintegy Gaxay Kontjának szellemében, folytatódik és 
emelkedik a hatásos és megrázó tartalmú elbeszélő^ "költemény. Végül is a hóhér Haynau 
az ifjú hős fiatal feleségét vezetteti elő. Ez kétségbeesik mindkettőjük sorsán és unszolja 
férjét a szólásra. De Rényi Ferenc csak elvörösödik és elfordul tőle. Haynau pribékjei 
feleségét is agyonlövik. S mikor utolsó szavai átokkal illetik a hőst, emez összerezzen, 
elméje elborul, szót sem szól most sem, de a katonák s maga Haynau tábornok is elné
mulnak a megilletődéstől. 

Érthető: egy oly országban, amely ilyen, a múlt századból fennmaradt eszményi 
rokonszenvet táplált irántunk, szükségképpen jól kellett éreznie magát az oda érkezett 
magyarnak. Arra, hogy ez így volt, még vissza fogok térni. 

Most, hogy az évforduló alkalmából KAARLE KROHN emlékét törekszem felújítani, 
vezérlő szempontra van szükségem mondandóim összefoglalásához. Ez a szempont 
már felvetődött, mikor azzal kezdtem, hogy a mester nagyságát hatásánál fogva lehet 
lemérni. KAARLE KROHN nevezetes tényezője volt a maga korának egyebek közt azért is, 
mert sok tanítványt nevelt. Noha szaktársainak egy része tőle tudatosan eltérve fej
tette ki saját egyéniségét, valamiképpen mindenki beállt a tőle képviselt rendszerbe, 
s ebben az összefonódottságban s a kutatóknak egymáshoz viszonylásában alakult 
ki annak a kornak, a folklór virágkorának, sajátságos képe. Nézzük meg hát: milyen 
volt KROHN hatása legközelebbi munkatársaira s e sorok írójára, aki beállt iskolájába. 
Talán nem lesz érdektelen, ha előbb néhány finn nevet felsorolok ebből a kutató gár
dából. 

Legszorosabban KAARLE KROHN mellé állt ANTTI AARNE, a nagy mesekutató. 
Ő mintegy a népmesekutatói szárnyát alkotta annak a széles frontnak, amelynek moz
gató szelleme a Kalevala-kutató KAARLE KROHN volt. Mint a találós kérdések össze
hasonlító vizsgálója is részt vállalt az „iskola" munkaprogramjából. Másik, őt több 
évvel túlélt, elmélyült, de kisebb munkásságú tanítványa, V. J . MANSIKKA, a szláv, 
meg részben (NiEMivel együtt) a balti-szláv vonalat tartot ta kezében, és főleg a ráolva
sások és egyéb vallási — költői — hagyományok kutatására összepontosította figyel
mét. Őket nevezhetjük, jobbról és balról a mester afféle szárnysegédeinek. A többiek 
hozzá viszonyítva különféleképpen foglaltak állást. UNO HARVA, a későbbi nagy vallás
kutató, valahonnan KROHN szoros környezetéből indult el, s az etnológusokhoz pártolva, 
magát sokban függetlenítette tőle, mégis (főként a Kalevala énekeit történetileg értékelő) 
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elfogásával a közelében helyezkedett el. A. V. RANTASALO, a babonák specialistája, 
szintén félrehúzódott és nem vett tevékenyen részt a folklorisztikai vitákban. 

KEOHN hosszas uralma alatt azonban időközben a finn folklórban jelentős ellen
zéki erők is vonultak fel. Elsőnek kell említenem E. N. SETÁLÁt, az ismert nyelvészt 
és egyszersmind Kalevala-kutatót. Sampo-könyvének nem eredményei által, hanem 
kritikájával volt hatása a következő nemzedékre. VÁINÖ SALMINEN, a legnagyobb ének
gyűjtők egyike, KBOHN későbbi tanszéki utódja, elsősorban erre a kritikára támasz
kodva igyekezett semlegesíteni a ,,finn iskola" finnországi hatását. Az utóbbinak tanít
ványai előszeretettel hivatkoztak A. R. NiEMire is, KitOHNnak egy eredményeiben 
már túlhaladott, de vasszorgalmú követőjére, aki, mikor rövid időre professzorrá lett, 
szintén ellenzéki hangokat hallatott vele szemben. 

E két-három ellenzéki folklorista nevének említésével már tulajdonképpen átlép
tünk a jelenbe, hogy a jelen helyzetet is érinthessük röviden a kitűzött szempontból. 
MARTTI HAAVIO, korunk legismertebb Kalevala tudósa, eredetileg KAABLE K B O H N 
szárnyai alól került ki (mint mesekutató), de néhány év múlva mind határozottabban 
fordult új irányba, feltehetőleg a svéd C. W. VON SYDOW hatása alatt, ő van hivatva 
jelenleg a Kalevala költészetéről alkotandó korszerű, tudományos vélemény meg
fogalmazására. Felesége, ELSA ENÁJÁBVI-HAAVIO (ki néhány évvel ezelőtt halt meg) 
megítélésem szerint szorosabban megmaradt a régi vágányon, inkább mint bárki inas 
a finn énekköltészet újabb kutatói közül. Ezek közül JOUKO HATJTALA és MATTI KTJUSI 
érdemel legtöbb figyelmet. Velük nagyjából be is fejezhetem körszemlémet, róluk csak 
annyit jegyezve még meg, hogy HATJTALA SALMINEN szellemében, de KEOHN módszeré
vel lépett fel két nagyobb énektanulmányában, míg később (tudománytörténeti művé
ből ítélve) higgadtan egyeztető útra nem tért, Kuusiról pedig, hogy általában a HAAVIO -
tói tört új csapáson halad bátran tovább, KAABLE KitOHNtól inkább távolodó (és stílus-
kritikai észleletekre hagyatkozó) irányban. 

íme, ha összegezzük az eredményt, a felsoroltakból több személy tartozik az 
ellenzék táborába, mint az i t t csak hiányosan, a legnagyobb nevekkel képviselt tanít
ványi seregbe. így szokott az lenni többnyire, hogy a mester eltávoztaval — kivált, 
ha az már nagyon régen tekintélytisztre emelkedett — az ellenzéki állásfoglalások 
jutnak inkább túlsúlyra. De KAABLE KBOHN emlékét nom kisebbíti, csak növeli az, 
hogy vitáznak vele, hogy a következő nemzedékek az ő műveinek a tanulmányozásá
ból tanulnak, és az ő tapasztalataiból merítenek maguknak tanulságot. Ez bizonyítja 
azoknak a problémáknak a tartós voltát, amelyekkel foglalkozott, s mutatja egyben 
ismereteinek alaposságát azzal, hogy számbavételüket ma sem mellőzheti senki. 

Ezek után, remélem, megengedhető, hogy annyi idő múltával magam is egy 
kis adalékkal járuljak hozzá tovatűnő alakjának megismertetéséhez. Nem szólok mun
kásságának tényszerű eredményeiről, mert műveinek méltatását és felfogásának vázo
lását két másik tanulmányom számára tartogatom (melyek közül az egyiket a mese
kutatás finn módszere kérdésének, a másikat a finn folklór fejlődésének óhajtom majd 
szentelni). De hadd érintsem it t elsősorban személyes emlékeimet, amelyeknek elmon
dására a tudományos értekezés alkalmatlanabb műfaj, mint a szubjektívabb emlékezés, 
s feleljek az idők távolából arra, hogy mit jelentett nekem, a magyar ösztöndíjasnak, 
KAABLE KaoHNnal való megismerkedésem. 

1931. október 17-én jelentkeztem nála először Helsinkiben, Laivurinrinne 2. 
szám alatti lakásán. A professzor már ekkor nyugalomban volt, tehát az egyetemen 
nem tanított, de a tudományos közéletben a legfontosabb pozíciókat töltötte be (pl. 
elnöke volt a Finn Irodalmi Társaságnak). Irodalmi munkásságának végső termését 
aratta le éppen. Abban az évben pl. három könyve jelent meg: egy a lírai népdalok 
történetéről, egy összefoglaló kalauz Kalevala-tanulmányai eredményeiről (finn nyel
ven, minthogy legutóbbi ilyen tárgyú munkáit ,,Kalevalastudien" címen németül 
adta ki) és egy ma is emlegetett műve a népmesék kutatásának kritikai áttekintéséről 
(németül, FFC. 96). Ezek voltak az utolsó nagyobb önálló kötetei. Külföldiek sűrűn 
keresték fel, de ezek között nem voltak magyarok. Az első világháború előtt félbe
szakadt elég gyér előzmények után, egyik tanárom, GOMBOCZ; ZOLTÁN előrelátó intéz
kedése folytán csak akkor, a 30-as évek elején vált újra lehetségessé, hogy országaink 
között személyes érintkezésen alapuló kapcsolatok alakuljanak ki. 

KAABLE KROHNt, a 70. évébe lépő nemzetközileg elismert tudóst, aki nyelvész 
kartársai révén ismerkedett Magyarországgal, nem lepte meg a függetlenné válása óta 
felvirágzott Finnország iránt magyar részről szinte késve megnyilvánult érdeklődés. 
Már legelső találkozásunkkor gyakorlati oldaláról fogta fel feladatát. Tanáccsal látot t el, 
hogy kiket hallgassak az egyetemen, és á folklorista nevelő évtizedes gyakorlatával 
jelentette ki, hogy egy finn népballada elemző kidolgozását fogja rám bízni. 
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Szinte egész ösztöndíjas tanulmányidőm. alatt foglalkoztam a finn ballada (A gyil
kos betegségről szóló runó, Hiihtává surma: Kanteletar III . 60.) fejlődéstörténetének 
aprólékos kidolgozásával a Krohntól propagált ún. „finn módszer" előírásai szerint. 
Mondhatom, hogy amennyire vonzott különlegessége által, ugyanannyira taszított is 
ez a munka, mert tanulmányaimban nem voltak meg hozzá a probléma kibontásának 
lélektani előfeltételei. Ki látott olyat, hogy egy népdalt, sorról-sorra, sőt szórói-szóra 
kelljen végigelemezni, s valamennyi (30-egynéhány) változatából összehasonlító eljá
rással kikövetkeztetni fejlődése útját — Karjalátói ínkeriig —, sőt eredeti szöveg sze
rinti alakját! Ez a fárasztó művelet nem nagyon nyerhette meg a tetszését egy olyan 
ifjúnak, aki Magyarországról jövet történeti távlatokban szerette nézni az irodalmi 
jelenségeket, s történeti problémalátását népköltési kérdésekre is átvinni igyekezett! 
A kijelölt munkát elvégeztem. Bár az nyomtatásba nem került, a tanulság nem maradt el. 
Egészen közel férkőztem általa KAARLE KEOHN gondolatrendszeréhez. 

Tanulmányévem első. hónapjaiban állandóan e ballada körül folyt köztünk a 
beszélgetés. Mesterem megadta a technikai utasításokat s kezembe adta finn vezér
fonalul Kalevala-kérdések (,,Kalevalankysymyksiá") című művét. Leginkább a Finn 
Irodalmi Társaságban találkoztunk, amelynek kézirattára őrzi a finn népköltészet 
eredeti feljegyzéseinek anyagát. Ugyanakkor, amikor ilyen módon KAARLE K E O H N 
szemináriumi mentorom lett, egy másik professzor, az előbb már említett MANSIKKA, 
azzal a hallatlan előzékenységgel örvendeztetett meg, hogy külön az én számomra 
tar tot t néhány (együttvéve hat) egyetemi előadást bevezetésül a finn folklór ismeretébe. 

De eljött az 1932. év: az utolsó előtti KAARLE KROHN életében. Ez hozta meg 
nekem a vele való együttműködés igazi gyümölcseit. Barátaim közbenjárására és egye
nes unszolására ugyanis január 2-tól egészen június 9-ig e nagy tanár lakásában bérel
hettem hónapos szobát. Ez az utcai kis szoba az előszobából nyílt és szomszédos volt 
a professzor dolgozószobájával. A professzor akkor éppen a finn mitológia körében 
végzett kutatásait kezdte összefoglalni német nyelven, majd pedig Thompson Motif-
Indexének korrektúráit javítgatta. Naplóm tanúsága szerint a K R O H N társaságában 
hallottak, többek közt az Amerikából január végén érkezett folklorista vendéggel, 
ARCHER TAYLORral folytatott megbeszélések voltak számomra finnországi tanulmá
nyaim idején a legnagyobb élmények. Páratlanul kedvező helyzetem,hogy idegen létemre 
fél évig tagja lehettem a Krohn-családnak, arra csábít most, hogy történeti analógiá
kat keressek. REGTJLY érezhette magát így Szentpétervárott az őt felkaroló BAER 
környezetében, vagy talán JANKÓ JÁNOst említhetném, akinek a családja birtokában 
levő finnországi naplója tele van a finnugor régészetet megalapító öreg ASPELIN gondos
kodásának szerető felemlegetésével. 

KAARLE KROHNnak, a reálisan gondolkodó tudósnak és kutatónak, már ekkor 
nem voltak finnugor elképzelései. A folklórban már jó ideje leszámolt az örökségen 
alapuló elméletekkel. Aligha tévedek tehát, ha úgy vélem, hogy elsősorban nem a 
rokonnép fiát látta bennem, hanem a szakmailag érdeklődő kezdő fiatalembert. Mégis, 
visszagondolva együtt töltött estéinkre, azt kell gondolnom: közelebb férkőztem szívé
hez, mintha valamely valóban „idegen" nép fia lett volna a helyemben. 

Hogy miről folyt közöttünk a szó naponként néha többször is, annak az elmon
dására ez alkalommal nincsen bővebb terem. Nemcsak Helsinkiben, hanem Jyváskylá-
ben, a nyári egyetem ideje alatt is, ahová az ő és SETALÁ előadásait meghallgatni men
tem, módomban volt vele sűrűn eszmét cserélni. Kezébe adtam SOLYMOSSY SANDOR-
nak német és francia nyelven megjelent tanulmányait, hogy róluk véleményét kérjem. 
Napokig egyébről sem társalogtunk, mint SOLYMOSSY elméleteiről. Megismertettem őt 
GRAGGER válogatásában a magyar népballadákkal. De persze a finn problémák álltak 
hozzá közelebb. S éppoly szívesen beszélgetett a népmesekutatásokról, mint a Kalevala 
énekeinek sokféle problémáiról, s hol mellékesen, hol kérlelve, bele-beleereszkedett a 
finnugor mitológia némely kérdéseinek fejtegetésébe is. Még felbecsülhetetlenebb kincs 
maradt — feljegyzéseimben megörökítve — az élete alkonyán álló tudósnak előttem, 
külföldi előtt tet t egy-egy megragadó vallomása és tanácsa. (Atyai tanácsainak némelyike: 
hogyan kellene a magyar folklór kutatását igazán felvirágoztatni, negyed század múlva 
is megőrizte időszerűségét.) Ilyenkor úgy éreztem, öröme telt benne, hogy könyvtár
szobája csendjében, hintaszékében ringatva magát, mégegyszer átadta magát távoli 
vendége előtt gazdag élete különféle benyomásai átélésének és újra-elbeszélésének. 
Nekem pedig nem volt édesebb gondom, mint mondandóit akkori friss emlékezetemmel 
minél jobban felfogni, s azután szobámba visszavonulva azon nyomban leírni. 

Mire ezek a tudós problémákkal terhes hónapok elmúltak, bizonyos, hogy más 
emberként hagytam ott Finnországot, mint amilyenül oda elmentem. Történeti látá
som földrajzi problémaérzékkel bővült. Hazám néprajza szomszédjaihoz való viszonya-
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ban vált számomra problematikussá. Megtanultam becsülni az összehasonlító mód
szert, és ráeszméltem arra, hogy elemzés nélkül nem tudunk történeti eredményekre 
sem eljutni. Hatalmas benyomást te t t rám annak a felismerése, hogy milyen elenged
hetetlen az anyaggyűjtés az alapos, részletekbe menő kutatásokhoz. Ha a hazai tudo
mányosság ezáltal veszített is előttem valamit addigi tekintélyéből, másfelől vonzott 
a hazai táj, hogy azon valami hasonlót kíséreljek meg, mint amit a finneknél — KROHN-
nál és más néprajzi kutatóknál — találtam. Szomorú, de nem csak rajtam múlt, hogy 
ebből a szép elhatározásból még csak kevés valósult meg, illetőleg vált eddig láthatóvá. 
KAARLE KBOHN emléke legkevésbé sem tehet róla. Ha valamit mégis megkíséreltem 
olykor felmutatni, abban az ő kezdeti ösztönzésének hatása mindenesetre benne van. 
Tanítványának tartom magam még oly kérdésekben is, amelyekben nem érthetek 
vele teljesen egyet. Emberi magatartása keltette fel bennem a tudományos munkára 
való elhivatottságnak az érzését. Emlékét híven megőrzöm és nem felejtem útra bocsátó, 
kedvesen bíztató mosolyát sem, amíg élek!1 

KOROMPAY BERTALAN 

Hogyan lett Szarvas Gábor a finnugor nyelvrokonság híve 

SZARVAS GÁBOR huszonhárom éves korában, vagyis 1855-ben, az egyetem jogi 
karán eltöltött öt félév elmúltával, nehéz betegsége miatt, kénytelen volt tanulmányait 
abbahagyni. Mintegy harmadfél évig tartó szünet után, 1858-ban baráti tanácsra 
tanári pályára lépett. Akkor ugyanis tanárhiány miatt megokolt esetben a hivatottság 
igazolásával alaki képesítés nélkül is lehetett tanításra alkalmazást kapni. Szarvas a 
pannonhalmi benedekrendi gimnáziumban fejezte be középiskolai tanulmányait, s 
itt kiváltképp a klasszikus nyelvekben alapos tudásra tet t szert, s ezért tanári pályáján 
szakjául a latin és a görög nyelvet választotta. Ezt a két tárgyat tanította tanárkodásá
nak nem teljesen negyedszázadig (1858 — 1881-ig) tartó ideje alatt, működésének 
mind a négy helyén, Egerben, Baján, Pozsonyban s Pesten. (Közben fenti szaktárgyai
ból 1865-ben megszerezte a tanári képesítést.) Mindjárt tanári munkásságának kezde
tén úgy érezte, természetadta tehetségével hírlapi cikkek írására is vállalkozhatik. 
S ezért, már első állomásáról, Egerből humoros hangú tudósításokat küldözgetett a 
„Hölgyfutár"-nak. Ennek a lapnak 1859. évi nov. 22-én megjelent 139. számában 
„Az egri gyümölcs kiállítás"-ról írt tréfás ismertetést. Karcolatában csak úgy mellé
kesen, a finnugor összehasonlító nyelvészet törekvéseinek s módszerének kigúnyolá-
sára — mondhatnók: az akkori közszellemnek megfelelően — tettetett komolykodó 
hangon etimológiáját adta a gyümölcs szónak. 

Tudománytörténeti érdekességüknél fogva közöljük i t t a „Hölgyfutár" porosodó 
köteteiben eltemetett, bohóskodó, sziporkázó cikkből a minket érdeklő, i t t következő 
sorokat. „A gyümölcs, jeles philologusunk Penészesi szerint — írja Szarvas, P—a jel
zéssel közzétett cikkében— a csuvik küm (ág) s a vojtyák csan (fa) szóktól származik." 

,,A magyar nyelv egyik sajátsága — úgymond nevezett tudósunk, — hogy a 
kemény hangokat lágyakkal szereti fölcserélni, pl. disznó gyisznó; így lett lágyítas által 
a hüm-bo\ gyvan. Ami a csan szónak átváltoztatását illeti, az következőképp történt: 
tudjuk, hogy csan fát jelent; miután azonban az életerő a csan-nak (fának) közepén, 
tehát az a-ban van: következik, hogy ez a főhang benne; a mi fő, az, egyúttal első is: 
ezen a-t tehát ö-vé változtatván, s ezen ö-t a gyüm-szóhoz függesztvén, lesz: gyümö; 
ha most tovább megyünk, s figyelembe veszszük, hogy a csanb&n (fában) cs a tető, 
tehát hogy ez van legtávolabb a földtől: következik, hogy cs lesz az utolsó hang, az n 
pedig Z-lé változva eléje jő; így aztán kikerül a gyümölcs szó, mit sokan elég helytelenül, 
eredetinek tartanak." így beszél Penészesi. 

E származtatás oly világos és könnyű, hogy bármely avatatlan is megértheti: 
a miért is én sokkal elmésebbnek találom tudós Dohosi véleményét, ki a gyümölcsöt 
ezen cseremisz szótól származtatja: cswp—csejoksze, mely tulajdonképen kefét jelent. 

1 Bíztatását utánam is elküldte Magyarországra. 1933. május 21-én írt leveléből 
idézem: „Kodissamme oli meidán ilo Teidát pitáá ja sijan saitte Te sydámessámmekin. 
Meille Te edustitte TJnkarin nuorisoa, joka on noussut uutta tulevaisuutta kansalleen 
luomaan. Siina työssa ei tarvitse voimiaan epáilla. Vilpitön harrastus ja oikea asia óvat 
páátekijöitá." 
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A legmélyebb tudománnyal s bámulandó logikával írt értekezést helyszűke 
miatt mellőzöm, csak annyit jegyzek meg, hogy elgondolva: hány éjét áldozott föl 
tudósunk e szellemi bírálatnak, lehetlen, hogy lelkünk el ne szomorodjék, midőn 
úton-útfélen hallanunk kell a vandalizmus (ujonc-írók) éretlen elménckedéseit! 

— Pedánsabb embert nem ismerek a philolognál, — monda valaki egy társa- * 
ságban. 

— Szerintem legjobb volna őket rágódiaknak nevezni; mert higyjék el önök, 
a philolog napokig is elrágódik egy szón, s addig csűri-csavarja a dolgot, míg az a?-bőí 
a-t nem csinál."1 

Ezután a gúnyos nyelvészkedés után így folytatja Szarvas tudósítását: „De hogy 
visszatérjünk a gyümölcsre: a gyümölcs az, mi által a teremtő a fentartást létesíti; 
azért van minden dolognak gyümölcse." 

Szarvas Gábor halála előtt két évvel a Nyelvőrnek 1893. évfolyamában „Keres
sétek az igazságot" c. nagy jelentőségű cikkében beszámol ennek a gúnyolódó írásának 
keletkezéséről. „Szóba kerülvén egy alkalommal, a miről akkor hallottam először, a 
'finnezők bolondoskodása', még az nap lefirkantottam egy levelet a Hölgyfutár számára, 
a melynek akkorta vidéki levelezője voltam, .s mérgemnek [helyesen: m é r g e m e t ] 
egy eíméskedni akaró allotriába öntöttem k i . . . " (Nyr. XXII, 442). 

Ellenkezett volna Szarvas határozott, öntudatos, férfias egyéniségével, ha ezt 
az ifjúkori tévedését menteni, vagy legalábbis szépíteni törekedett volna. Leplezetlen 
őszinteséggel nyilatkozik róla más alkalommal, milyen gyenge lábon állott még ekkorá
ban tudás dolgában. „Csak midőn Pozsonyba kerültem s az ottani könyvtár átvételét 
s további gondozását reám bízták, csak akkor ijedtem vissza magamtól, csak akkor 
láttam át, hogy tudatlanságom akkora volt, hogy a bajai piac közepén bátran föl
állíthatták volna obeliszknak." (Nyr. XXIV, 490). 

A „Keressétek az igazságot" c. cikkből tudjuk meg aztán, hogyan fordult komoly 
érdeklődése az összehasonlító nyelvtudomány felé.2 Pozsonyi tanárkodása idején szak
kérdésről beszélgetve, egy tanártársa felhívta figyelmét az NyKra, de ő ezzel a meg
jegyzéssel ütötte el a jóakaratú tanácsot: „Halszagú tudomány nem kell!" Az ügyesen 
vitázó ellenfél, amikor elébb meggyőződött róla, hogy ifjú társa egyáltalán nem ismeri 
az idézett folyóiratot, ekképpen vágott vissza: „S nem röstelled, ítéletet mondani oly 
kérdésről s oly munkáról, amelyről tudomást se vettél, bele se pillantottál?!" "E meg
érdemelt szemrehányás — írja Szarvas — zavarba ejtett, átláttam, hogy teljes igaza 
van; s legelső dolgom volt, hogy az említett folyóiratnak addig megjelent összes évfolya
mait könyvtárunkból kivettem s legott olvasásához fogtam." De azt is elmondja Szarvas, 
hogy meglehetős tartózkodással kezdette a folyóiratot tanulmányozni. Minthogy azon
ban minden cikket végigolvasott, sorra megvilágosodtak előtte a nyelvrokonságnak 
mindaddig kétséges színben mutatkozó igazságai. Mindjárt az 1864-ben megjelent 
harmadik kötetben bő alkalma volt, hogy Hunfalvy Pál közléséből Ahlqvistnak a magyar 
és a finn nyelv rokonságát kutató vizsgálódásai, "nyomozásai" eredményével megismer
kedhessek. Mintha csak a maga teljességében Szarvasnak szólott volna ez a tájékoz
tatás s benne különösen az itt idézett néhány sor: „Való ugyan, nálunk, finneknél, 
á kérdést [a rokonság kérdését] — írja Ahlqvist — rég eldöntöttnek tartják, minél
fogva, úgy látszik, nem is szükséges arra időt vesztegetni: Mag varországon ellenben 
a finn rokonság heves ellenmondásra talál, s a nyelvész, ki azt szóba hozza, sok meg
támadásnak teszi ki magát. Mi finnek inkább c s a k [én ritkítottam- D. Sz.] elfogad
tuk, hogvsem megvizsgáltuk volna az említett rokonságot. Ha most én is, Ahlqvist, 
azt létezőnek fogom bemutatni, ne gondolja senki, hogy finn létemre, dicsekedni akar
nék a magyar rokonsággal. . . . a finnek az európai irodalmat a Kalevalával gazdagí-
ták meg, s ezért meg a magyarok lehetnek irigyeink. Ha még is a magyarok a finn 
rokonságot szégyenlik, az csak a dolgok nem-ismeréséből és a túlságos nemzeti büsz
keségből történik, mely közönséges a magyaroknál." Ahlqvistnak ehhez az utóbbi 
mondatához csillag alatt hozzáfűzi Hunfalvy: „Talán nem is lehet mondani, hogy a 
magyarok szégyenlik a finn rokonságot; ha van is itt-ott, ki »a dolgok nem-ismeréséből« 
ítél, az nem képviseli az irodalom ítéletét." (NyK.III, 20). Az NvK. tanulmányozásának 

1 A tréfás etimológiát megtaláljuk még Szarvas Gábornénak, az Üj Magyar 
Szemle 1900. é. okt. 15-i számában férjéről közzétett meleg hangú, művészi megemlé
kezésében is. Ez a kegyeletes életírás megérdemelné, hogy a nyelvműveléssel foglal
kozók számára hozzáférhető helyen, újra megjelenjen. Az írásból kiérző őszinteség 
ma is elevenen hat az olvasóra. 

2 Vö. még BALASSA JÓZSEF, A Magyar Nyelvőr története 14—5. — A SZERK. 

15 Nyelvtudományi Közlemények LX 
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eredményeként Szarvas megvallja aztán: „Midőn azonban a többi cikkeken s a követ
kező évfolyamokon is keresztül dolgoztam magamat, bár iparkodtam, hogy meg ne 
tántorodjam s makacsul küzdöttem a régi ellenség ellen, végre mégis hódolnom kellett^ 
a fölismert igazság diadalmaskodott ellenállásomon; leraktam a fegyvert. — így lett 
Saulus Paulussá" (Nyr. XXII , 442 — 3). 

Pozsonyi működése során, 1864/65-ben kezdett tehát Szarvas a magyar össze
hasonlító nyelvtudomány tanulmányozásával rendszeresen foglalkozni. Közben ugyan 
tartalmas s kiváló sikerű, terjedelmes programértekezést írt „Magyartalanságok" 
címen iskolájuknak (a pozsonyi kir. kat. gimnáziumnak) 1866/67-i értesítőjébe. Ebben 
a munkájában tárgya természeténél fogva még nem találjuk meg a rokon nyelvek tanul
mányozásának nyomait, de következő alkotásában a rokonság hangoztatására már 
bőséges alkalma nyílt. A M. Tud. Akadémia az 1865. évi dec. 7-én ezt a pályatételt 
tűzte ki: „Kívántatik a magyar igeidők elmélete a középkori, úgy a XVI. és XVII. század 
irodalmi, s amennyiben vannak, népi nyelvemlékei alapján, tekintettel a legújabbkor 
irály tani fejleményeire. Jutalma a Marczibányi alapítványból negyven arany. Határ
nap mart. 31. 1868." 

A pályatételre Szarvas is elküldte munkáját, s értekezése, már legelső alakjá
ban méltónak bizonyult a jutalomra. Ebben a pályadíjjal koszorúzott s „A magyar 
igeidők" címen megjelent munkában a rokonnyelvek ismeretének is több bizonyságát 
adta. Határozott, kiterjedt ismeretei alapján a nyelvrokonság kérdésében is teljes 
erővel hangsúlyozza tisztán kialakult meggyőződését. Tanulmányában többek közt 
AüLQviSTra, CASTEÉNie, DoNNERre, a hazai nyelvtudósok közül REGULYU kívül BUDENZ 
JózsEFre, HTJNI'AIÍVY PÁLra hivatkozva kijelenti: „A kérdést, hogy a magyar melyik 
nyelvnemzetségnek sarjadéka, tudományos férfiak, a kiknek szava e tekintetben döntő 
elhatározással bír, épen mivel e nyelvtörzsöknek tudományos megismertetése körül 
kiváló érdemeket szereztek magoknak, . . . elég világosan kimutatták, úgy hogy e tényt 
manap már hiába erőlködik bárki is kétségbe vonni." („A magyar igeidők", Bevezetés 
XI—XII. 1.) Ugyancsak a bevezetésben (IX. 1.) írja az i t t következőket is: „Ki előtt 
ne tűnnének fel pl. a következő szóegyezések? 

Magyar Vogul Osztják Mordvin Finn 

kő(köve) keu keu kev kivé 
kéz(keze) kát két kád káté 
vér v u J r v e r v e r vére." 

Később, tárgyalása folyamán, az íra alakról, illetve az elbeszélő múltról 
mondja: „ . . .meg kell jegyeznünk, hogy az ugor nyelvcsaládnak többi tagja a magyar 
kivételével, csak egy multat képezett ki, ugy hogy á vogul vausem, osztják ujem, votják 
tod'i, zűrjén tödi, mordvin sodin alak egyéb praeteritum hiányában a múltnak minden 
lehető változatait kifejezheti; tehát azon különböző cselekvések jelölésére, melyeket 
a magyar majd tudott, majd tud vala, majd tuda, majd tudott vala alakokkal fejez ki, 
csak az említett egy múlttal rendelkeznek . . ." (23. 1.) S ugyané fejezetnek még a 27. 
lapján is találunk utalást a múlt időnek rokonnyelvi használatára. 

Szarvas Gábor életébe nagy fordulatot hozott említett két tanulmányának meg
jelenése. A „Magyartalanságok"-ra elébb Szilágyi Sándor történetírónak rövid ismer
tetése, pár héttel később pedig Arany Lászlónak kimerítő cikksorozata hívta fel a magyar 
nyelv egészséges fejlődésével törődő közönség jóindulatú figyelmét. „A magyar igcidők"-
nek akadémiai pályadíjjal való kitüntetése még Eötvös József miniszter érdeklődését 
is ráirányította Szarvas Gáborra, s ennek eredményeképp 1869. évi június hónapban 
kinevezte a pesti kir. kat. gimnázium tanárává. 

A fővárosba kerülő Szarvasnak sikerült hamarosan elérnie, hogy egyéniségének 
értékes tulajdonságaival a tudományos körök, személyes érintkezés alapján mindjobban 
megismerkedhessenek. így azután, amikor az Akadémia nyelvtudományi bizottsága 
a Magyar Nyelvőr megindítását elhatározta, a folyóirat szerkesztőjének kijelölésekor 
egyértelműleg Szarvas felé fordult a bizalom. A nagy várakozást keltett új folyóirat 
első száma az 1872. évi január közepén jelent meg, címlapján ez a szöveg: „A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából szerkeszti s 
kiadja Szarvas Gábor." A programadó vezércikket Szarvas Gábor írta, „Mit akarunk?" 
címen. Kemény határozottságú, új hang hallatszik belőle, melyet még elevenség, frisseség, 
a magyar nyelvtudományban eddig alig ismert folyamatos, üde természetesség is 
jellemez. A meginduló folyóirat vizsgálódását, a közzétett terv szerint, a nyelvélet 
minden mezejére ki akarja terjeszteni; de — írásunk céljának megfelelően — ez alka-



ISMERTETÉSEK — SZEMLE 227 

lommal csak az ötödik pontban foglaltakat akarjuk hangsúlyozni. ígéretet tesz i t t a 
szerkesztő arra: „figyelemmel kisérjük a haladó nyelvtudománynak nyelvünkre vonat
kozó kutatásait s a megállapított eredményt időnként köztudomásra hozzuk." Ebből 
az elhatározásból az is következik, hogy a Magyar Nyelvőr a nyelvhasonlításnak nyel
vünkkel kapcsolatos eredményeit is közölni szándékozik olvasóival, mégpedig a folyó
irat irányának megfelelő népszerű hangon. Amidőn a nyelvrokonság terén az akkor 
már kétségbevonhatatlan igazságot egyesek — kivált a folyóirat első időszakában — 
megkísérelték vitássá tenni, Szarvas is azonnal hallatta felvilágosító szavát. Már az 
első kötetben (299 — 303. 1.) olvashatjuk ,,Az idegen szók"-ról szóló, ily célból közölt 
vitairatát. Mintha csak Ahlqvistnak, az NyK-ból fentebb idézett szavai csengnének 
fülébe, amidőn fejtegetései során ezeket mondja: ,,S miért mindez erőlködés, e kárba 
veszett küzdelem? Azért, mert — azt tartják sokan, mondhatni a nagy rész — mert 
szégyen volna a magyarra . . ., hogy olyan rokonai legyenek, minők a bárdolatlan vogul, 
osztják, cseremisz sat. népségek." (302. 1.) Nincs most itt rá terünk, hogy bővebben 
ismertessük, milyen alkalmakkor s mily módon felelt meg Szarvas idevágó beköszöntő 
szavainak. Ennek a kérdésnek megvilágítása külön cikk tárgyául kínálkoznék. 

DÉNES SZILÁRD 

Frederick Bodmer: Die Sprachen der Welt. Geschichte — Grammatik — Wort-
schatz in vergleichender Darstellung 

Deutsch von Rudolf Keller. Köln—Berlin, é. n. [1955], Kiepenheuer & Witsch. 753 1. 

1. Ismét egy széttekintés a világ nyelveinek kimeríthetetlen múzeumában, s 
hozzá a MEILLET—CoHEN-féle Les langues du monde-nál népszerűbb, a művel t nagy
közönség számára is könnyen érthető formában! Napjainkban, amikor a gyakorlati 
nyelvtanulás vágya talán soha nem látott méreteket öltött, s örvendetes módon már 
olyan világnyelvekre is kiterjed, — így a spanyolra s a kínaira — amelyeket eddig 
Közép-Európában vajmi kevesen ismertek, rendkívül hasznos, ha időről időre egy-egy 
munka figyelmeztet mindarra, ami a nyelvtudás mögött van, tehát a különböző nyel
veknek, illetve magának az e m b e r i n y e l v n e k az életére, fejlődésére. BODMER 
angol műve, amelynek eredeti címe „The Loom of Language", pontosan ezt a feladatot 
tűzte maga elé, és ezenkívül még valamit, ami ismét gyakorlati cél: a szerző — nyilván 
helyesen — azt tartja, hogy a n y e l v i t u d a t o s s á g , vagyis a nyelv életének 
és szerkezetének ismerete megkönnyíti a nyelvtanulást. Az előttünk levő német átdol
gozás ezt a dicséretes célt így foglalja össze: „Um das Lernen so leicht wie möglich zu 
machen, müssen wir sprachbewusst werden" (209). A nyelvi tudatosság igényét BODMER 
a nyelv szerkezetének valamennyi körével kapcsolatban megfogalmazza, tehát a továb
biakban nagyjából mi is ezt a beosztást követve kívánjuk vázolni s egyben bírálni a 
szerző néhány gondolatát. 

2. Ami a h a n g t a n t a nyelvek hangrendszeréből levonható általános tanul
ságokat illeti, ezzel kapcsolatban meglehetősen különös meglepetés éri az olvasót. 
Ahelyett, hogy a legfontosabb fonetikai és fonológiai alapkérdésekről bő és változatos 
példaanyaggal együtt rövid tájékoztatót kapnánk, (e tekintetben még Trubetzkoy 
egy-egy általánosabb érdekű cikke is mintául szolgálhatott volna),1 a szerző egyszerűen i 
hátat fordít a hangtannak, s egy merész fordulattal beiktatja helyére a „Geschichte 
des Alphabets" című fejezetet (33 — 78). Természetesen jó és hasznos ez is, ámde ha 
a nem-nyelvész olvasó megfelelő hangtani alapvetés nélkül kapja, akkor még inkább 
fenyeget az a veszély, hogy a hangtani tájékozottságot (amely pedig a nyelvi tudatos
ságnak integráns része!) továbbra is a betű és a hang fogalmának oly gyakori össze
keverése fogja helyettesíteni. Helyes lenne tehát, ha a mű következő kiadásában nem
csak írástörténeti összefoglalást találnánk, hanem hangtani tájékoztatást is. Egyéb
ként az írástörténeti fejezet jól és világosan közöl megbízható ismereteket; feltűnő 
azonban a szerző egy-egy kedvenc — s nem is mindig megalapozott — ötletének szinte 
csökönyös ismétlése. Ilyen kedvenc ötlet ebben a fejezetben az az állítás, hogy a kép
írásról a hangírásra való áttérés talán nem is kívánt meg semmiféle különös találékony
ságot. A szerző szerint ,>es besteht kein Grund anzunehmen, dass Völker, die diesen 

1 Vö. pl. La phonologie actuelle: Psychologie du langage. Paris 1933, 227—243. 

15* 
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Schritt getan habén, besonders intelligent oder unternehmungslustig sind. Viele wert-
volle Erfindungen. sind eine Belohnung der Unwissenheit" (49). De vajon lehet-e szó 
„tudatlanságról" olyan nagy történelmi folyamatokkal kapcsolatban, aminő az egyip
tomi írásnak szótagírássá való átalakulása, vagy a kínai alkalmazása a japán nyelvre 
(49 — 55)? Mindkét esetben általános feltevéseknél többet érne a konkrét történelmi 
helyzet elemzése, beleértve ebbe természetesen a feltehető s nem éppen „tudatlanságra" 
valló „kétnyelvűségnek" írástörténeti következményeit is. 

3. Ami az a l a k t a n t illeti, ettől a világos, ötletes előadásmód erényét éppen 
oly kevéssé lehet megtagadnunk, mint a könyv bármely más részétől. Ámde it t s a követ
kező m o n d a t t a n i részben ismét egy kedvenc gondolat tör előre, mégpedig sok
féle megfogalmazásban. BODMER, számos más angol nyelvfilozófushoz hasonlóan, kate
gorikusan elítéli a szerinte „feleslegesen" bonyolult alaktanú, „archaikusnak", sőt 
— a nyelvészeti irodalomban kissé szokatlanul — „altmodisch"-nak (87) mondott 
nyelveket. E vonatkozásban különösen BoDMERnek az alak- és mondattan o r o s z 
rendszeréről tett megjegyzései meghökkentők: abban a mondatban, ahol a szerző azt 
állítja, hogy bármely nyelv szerkezetének megismerésére e g y ó r a elegendő, szerzőnk 
ezt a „biztató" kijelentést így fűzi tovább: „ausser es handlé sich um eine Sprache, 
die wie z. B. Russisch eine grosse Menge v e r a l t e t e r u n d n u t z l o s e r gram-
matischer Einrichtungen kennt" (210). Az. orosz nyelv tanulása BoDMERnek alighanem 
sok vesződséget okozott; bizonyára ezért nyilatkozik máshelyütt oly szkeptikusan az 
orosz nyelv megtanulhatóságáról (427 — 8). Hogy nem juthatott messzire e téren, azt 
nemcsak hibásan átírt orosz szók bizonyítják (pl. djelat, djelivat 428), hanem következő 
— őszintén szólva, komolyan sem vehető — megjegyzése: „die Russen verwenden ihren 
Instrumental in a l l é n m ö g l i c h e n Situationen" (108). Ha a szerző elmélyed 
az orosz esettanban, alighanem éppen az instrumentálist találja olyan esetnek, amely
nek nem is különösebben bonyolult használata pontosan körül van határolva! 

4. Mindeddig szigorúan kellett bírálnunk BoDMERnek nem egy megállapítását; 
fel kell tehát vetnünk a kérdést, efféle tévedések kiemelése ellenére voltaképpen mi 
indokolja a könyv ismertetését. Erre a kérdésre könnyű megfelelnünk. Sem a nagyon 
vázlatos mondattani fejezet, sem pedig a nyelvek felosztásának kétes értékű közhelyek
kel teli2 elemzése nem óvhatná meg BODMER könyvét a dilettantizmus vádjától,3 meg
menti azonban az elmarasztalástól és a feledéstől két körülmény: egyrészt az európai 
kultúrnyelvek közös szókészletének, vagyis annak, amit a német kiadás „europáisches 
Erbgutnak" nevez, nagyon világos és tanulságos bemutatása, másrészt pedig a mester
séges nyelvek problémájának a szokottnál jóval részletesebb s általában helyes kritikai 
érzékre valló feltárása. Kár, hogy BODMER, aki sajnálatos módon jóformán minden 
bibliográfiai utalást mellőz, sehol nem említi Bally nevét: nyilvánvalóan azonban az 
ő szelleme vezette a szerzőt, amikor pl. a görög eredetű nemzetközi szókészlet eleven
ségét, termékeny voltát lexikonszerű tömörséggel s ugyanakkor pontosan és színesen 
jellemezte (244—7). A nyelvi kiegyenlítődés nagy irányzatával dialektikus egységbe 
olvad össze Európa két fontos nyelvcsaládjának, a germán ós a neolatin nyelveknek 
összefoglaló jellemzése; kár, hogy az utóbbiból szerzőnk a románt teljesen kirekesztette. 
Ezt az európai nyelvi körképet szorosan kiegészíti a Sprachmuseum-nak nevezett érde
kes függelék; ebben egyrészt a germán, másrészt a román nyelvek köréből találunk 
rendkívül tanulságos „nominal"-t, vagyis tárgykörök szerint csoportosított szójegy
zéket. A német, holland, svéd, dán és angol, valamint francia, spanyol, portugál, olasz 
szócsoportokat felölelő szójegyzékekből élesen kitűnik, mennyire felülmúlja a nyugati 
neolatin nyelvek „lexikális szolidaritása" a germán nyelvekét. 

Nem kevésbé hasznos és érdekes a világnyelvek kérdésének tárgyalása (464 — 
544)- ebben a fejezetben a szerző érdekesen figyelmeztet rég feledésbe ment segédnyelv
kísérletekre pl. Dalgarno (1661) és Wilkins (1668) próbálkozására.4 Megszívlelendő 

2 Egy példa a sok közül: „Niemand zögert, Ohinesisch eine isolierende und Latéin 
eine flektierende Sprache zu nemien" (192). BODMER sem itt, sem másutt nem igen 
hajlandó tudomást venni azokról a szerkezeti jelenségekről, amelyek a kínainak köz
tudomású „izoláló" jellegével szemben bizonyos óvatosságra intenek. 

3 Azt sem igen értjük, miért hiányos és pontatlan pl. a finnugor nyelvek fel
sorolása; ez ugyanis, legnagyobb meglepetésünkre, így hangzik: ,,a) Lappisch 5 J F i n -
nisch c) Estnisch d) Tscheremissisch, Mordwinisch e) Magyarisch (Ungarisch)"_ (181). 

* A forrás O. Funke értekezése: Zum Weltsprachenproblem in England ím 17. 
Jahrhundert . Heidelbsrg, 1929. 
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BoDMEBnek az a megállapítása is, hogy a nemzetközi segédnyelvek alkotóinak tanul-
niok kellett volna strukturális vonatkozásban a kínaiból és a kreol nyelvekből (278), 
Még meglepőbbnek tartja azonban szerzünk azt a körülményt, hogy az angol nyelv 
rendszerének egyszerűsége sem ösztönözte eléggé a világnyelv-faragókat (i. h.). BODMEE 
úgy véli, hogy végeredményben vagy egy élő nyelv, mégpedig alighanem az angol 
(ül. annak valamely egyszerűsített, de az élő nyelvhasználaton alapuló változata) szo
rítja majd ki az eszperantót, vagy pedig racionális ,,nyelvi tervezés" („Sprachplanung") 
segítségével meg lehet alkotni egy olyan nemzetközi nyelvet, amely az összes eddigie
ket s különösen az eszperantót felülmúlja. Idevágó gondolatait a szerző érdekesen kör
vonalazza; egyetérthetünk vele pl. abban, hogy a közkeletű tudományos műszókból 
ismert görög töveket (pl. hetero, mono, mikro, palaeo, chron stb.) a megszerkesztendő 
új világnyelv az eddigi kísérleteknél szélesebb körben hasznosíthatná. Kétesebb azon
ban, vajon a Basicból ismert, de oly nehezen kezelhető „perifrasztikus igék" (pl. go 
from place to place without aim = bolyong, kóborol) valóban pótolhatják-e az élő nyelv
használatban annyi árnyalatot jelentő igei gazdagságot. Túlságosan „optimisztikus-
nak" véljük azt az elgondolást is, hogy 5 magánhangzón kívül mindössze 9 mással
hangzóra (l, m, n, r, továbbá vagy p, t, f, k, s vagy b, d, v, g, z) volna a világnyelvnek 
szüksége. Hiszen akármelyik magánhangzó-sornak kizárólagossá tétele a nemzetközi 
szavak ezreit torzítaná el! Ami a nyelvtani szerkezet egyszerűségét illeti, BODMEB 
sokkal tovább megy az eddigi izoláló jelleg vonalán, mint pl. az eszperantó, vagy az 
interlingua: a többesjel kivételével semmiféle flexiós végződést nem vesz tervbe, tehát 
nyilván a névszók mondattani relációin kívül az igeidőket is segédszókkal kívánja jelezni. 
Valószínűleg lemond szerzőnk az eszperantóból ismert szófajhoz kötött egyforma vég
ződésekről is; ennek előnye az lenne, hogy a nemzetközi szavak semmiféle új „System-
zwang"-nak nem volnának alávetve. 

5. Hiú tervezgetés-e mindez, a jövő — s nem is a legközelebbi jövő! — mutatja 
meg. Mindenesetre szeretnénk BODMEB könyve után egy olyan általános nyelvészeti 
művet látni, amely nem k í v ü l r ő l erőlteti rá a különböző nyelvi rendszerekre egy 
különös ,,grammaire raisonnée" sematikus követelményeit, hanem b e l ü l r ő l , a 
tárgyalt nyelvek személyes átélése révén mérlegeli egyik vagy másik nyelvtani rendszer 
kifejezésben előnyeit vagy hátrányait. Ha BODMEB ezzel a megértéssel közeledett volna 
az emberiség nagy nyelvi vívmányaihoz, kevesebbet nyilatkozik a „felesleges" gram
matikai bonyolultságról, viszont közelebb kerül a nyelv lélektani felépítésének eleven 
valóságához. A világ nyelveit semmiesetre sem szabad egyetlen, a szűk prakticizmus 
szemszögéből konstruált nyelvi eszményhez viszonyítanunk. Olykor, igen helyesen, 
magának a szerzőnek is kétségei támadnak, vajon az ő általa hirdetett nyelvi eszmény 
lehet-e a kiejtésében, helyesírásában, sőt igehasználatában is meglehetősen bonyolult 
angol. Voltaképpen BODMEB sem tartja a világ „legpraktikusabb" nyelvének éppen 
az angolt; ha így vélekednék, nem keresné új utakon a megalkotandó tökéletesebb 
nemzetközi segédnyelvet. Ahhoz azonban, hogy ez a világnyelv életképes legyen, még 
valami kellene: a tervezett új segédnyelv jóhangzása, zengzetessége, vagyis egy olyan 
követelmény, anelyet a segédnyelv-alkotók közül eddig legkövetkezetesebben Zamen-
hof tar tot t szem előtt. Egyelőre tehát, amíg a „Sprachplanung" nem vezet újabb ered
ményre, a nemzetközi nyelvvel rokonszenvezek számára csak két út marad: vagy a 
Basic English (illetve valamelyik rokona), vagy a világszerte ismert eszperantó. Mivel 
pedig — a szerző vallomása szerint is — „ist Englisch doch auch nicht eine neutrale 
Sprache" (508), jelen bírálatunk — akarva-akaratlan — végeredményben mégis az 
elismerés szerény jele az eszperantó 70. születésnapjára. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

Dr. Hans Arens: Sprachwissenschaft 

Der Gang ihrer Entwicklung von der Antiké bis zur Gegenwart. Orbis Academieus. 
Problemengeschichte der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. München. 

é. n. [1955], Kari Alber. 568 1. 

1. Az Orbis Academicus-sorozat nyelvtudományi vonatkozású kötete elsősor
ban azok számára jelent segítséget, akik nyelvtudásuk korlátai miatt nehezen tájé
kozódnak a nyelvtudomány történetében. Végre rendelkezünk egy olyan egynyelvű, 
gondosan és körültekintően szerkesztett szöveggyűjteménnyel, amelynek szemelvényei 
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megkönnyítik egy-egy nagy nyelvész életművének megismerését, s felkeltik az érdek
lődést a további részletek tanulmányozása iránt. Az egyes szemelvényeket rövid magya
rázó szöveg vezeti be, s a könyv végén sommás, de általában helyesen megrostált biblio
gráfia egészíti ki. Az anyag többnyíre korok s ezeken belül nyelvészeti áramlatok szerint 
tagolódik kisebb-nagyobb egységekre. Az alábbiakban mi is ezt a történelmi beosztást 
követjük, részletesebben kitérve egyik vagy másik fejezet előnyeire s gyöngeségeire. 

2. A kötetet bevezető rövid előszó legfőbb erénye a s z e r é n y s é g : H. ARENS 
szükségesnek látja nemcsak a nyelvészettörténeti dokumentáció s a rá vonatkozó iro
dalom parttalanságát („Uferlosigkeit") hangsúlyozni, hanem utal arra is, hogy a kivá
lasztott szövegrészletek semmiesetre sem jelentik feltétlenül egy-egy nyelvészeti gon
dolat e l s ő felbukkanását. Térben és időben is tudatos korlátokat szab magának a 
szerkesztő: mivel egész könyvét — hogy úgy mondjuk — „mediterrán", tehát a klasz-
szikus görög-latin kultúrában gyökerező szemléletre építette, pl. a hindu grammatikuso
kat (s köztük elsősorban Pánmit) csak európai „felfedezésükkel" kapcsolatban (146 kk.) 
vonja vizsgálódásai körébe. Időbeli határul ARENS az 1939. évet jelöli meg; e határt 
azonban nem egyszer áttöri, többek közt azért, hogy Hjelmslev és Mescsanyinov élet
művéről megemlékezzék. Az időbeli határ egyébként így is már kissé távolinak hat, 
hiszen az utolsó fejezet három oly különböző egyéniség nem egészen indokolt egymás 
mellé állításával zárul, aminő Trubeckoj, Hjelmslev és Bröndal. 

3. Eredetien kezdődik az ókori nyelvtudományt tárgyaló I. rész. „Aufstieg zur 
Sprachwissenschaft" — olvassuk e rész előzéklapján, majd — igen gyors fejlődésmenet
ben, alig 25 lapon — lepereg előttünk az ókor nyelvészeti sejtéseinek és megállapításai
nak egész sora, a „Die Sprache ím Mythos" címen összefoglalt bibliai előzményektől 
egészen a római grammatikusokig (akikkel egyébként a szerző nagyon mostohán bánik). 
Helyesen emeli ki ARENS a már bibliai szövegekben érvényesülő tulaj donnév-elemzés 
mítoszteremtő erejét,1 de meglepő, hogy sem ehhez a tényhez, sem általában a „Die 
Sprache im Mythos" című kis bevezetéséhez (3 — 4) semmiféle orientalisztikai apparátus 
nem csatlakozik (még a jegyzetekben sem). Örvendetes és alapos viszont az egész nyelv
tudomány alapját jelentő görög hagyomány jellemzése, bár pl. a stílusnemek hármas
ságának első úttörőiről, Antiszthenészről és Theophrasztoszról ARENS teljesen meg
feledkezik.2 Mindenesetre nagyon jók ARENS Platón- és Arisztotelész-idézetei; az utób
biakból kiviláglik már a nyelv jelszerűsége is,3 vagyis egy olyan gondolat, amelyet 
a mai nyelvészeti köztudat elsősorban SAUSSUREnek tulajdonít. Szinte teljes egészében 
közli a szerkesztő Dionüsziosz Thrax grammatikai rendszerét (19 — 26), vagyis azt 
a rendszert, amely voltaképpen az egész klasszikus nyelvtani hagyomány alapját meg
vetette, továbbá kitér Diohüsziosznak a korhoz képest kitűnő — s bizonyára a helyes 
ejtés tanításával kapcsolatos — hangtani megfigyeléseire is (25). Dionüsziosz tanai
nak közvetlen folytatója ARENS vázlatos fejlődésrajza szerint is a behatóbb mondat
elemzést megindító Apolloniosz Düszkolo'sz, akinek itt különösen már a deixis-tant is 
csírájában tartalmazó névmásmeghatározása kerül bemutatásra.4 

1 „Der Name der zum Turme gehörigen Stadt, Bábel, wird als »Verwirrung« 
gedeutet, nach aramáisch balbei, wáhrend Babylon auf Bab-ilun, »Tor der Götter« 
zurückgeht" (4). 

2 Vö. W. K R O I X : Pauly—Wissowa RE. Supplb. VH[1940], 1071 — 3, valamint 
BALÁZS J „ A stílus kérdései: Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A HL 
Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai. 1956, 105 — 6. A stilisztikával ARENS 
általában nagyon szűkszavúan bánik; még VOSSLER híres megállapítását: „Allé Ele-
mente der Sprache sind stilistische Ausdrucksmittel" (376, Positivismus und Idealis-
mus in der Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1904, 16 nyomán) sem értékeli s bírálja 
behatóan (vö. azonban BALÁZS J., i. m. 120, további irodalommal). 

3 ARENS fordítása szerint: „Die sprachlichen Ausdrücke sind die Z e i c h e n 
für die seelischen Eindrücke" (11; sajnálatos módon a mutató Zeichen cikkében nincs 
utalás erre a részletre). 

4 Apolloniosz szerint: „Nachdem einmal die Pronomina statt der Nomina da 
waren, erhielten sie als Hauptakzidens die Deutekraft . . . und so überkam der Rede-
teil die ausschliessliche Funktion des Zeigens, welche dann vermittelst der Zusammen-
gehörigkeit der Personen von der ersten und zweiten Person bis zur dritten sich über-
trug" (27). Apolloniosz tehát már világosan látta azt a mutató funkciót, amely — ARENS 
fordítása szerint — „nur den Fürwörtern eigen ist" (i. h.). 
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4. Még az ókornak szentelt résznél is jóval rövidebb s a mű következő kiadásá
ban egy és más ponton feltétlenül kiegészítendő a középkor tárgyalása: ebből a — közép
kor világában nyilván kevéssé járatos — szerkesztő csupán Erfurti Tamás jelentés
tanát , a „Grammatica speculativa"-t,5 valamint, Dante „De vulgari eloquentiá"-ját 
tárgyalja kissé részletesebben. Szűkszavúsága azonban megbosszulja magát; sajnos 
pl. Petrus Heliae-vel kapcsolatban nem kerül szóba, mily szorosan fűződik Bröndal 
szófajtana az olyan meghatározásokhoz, mint „substantia cum qualitate" ( = nomen) 
s „substantia sine qualitate" ( = pronomen) (36 — 7), s arról sem értesül az olvasó, 
mennyit köszönhet Dante nyelvtörténeti szemlélete (ARENS terminológiája szerint: 
„Genetische Betrachtung der Sprache" 40) Dante mesterének, a már természettudo
mányi vonatkozásban is evolucionista felfogást valló Brunetto Latininak (Brunetto 
néhány nyelvészeti gondolatáról vö. GÁLDI L.: I I I . Nyelvészkongr. 221 — 2). Érdemes 
lett volna határozottabban kiemelni, hogy voltaképpen a „sötét" középkortól örökölte 
az újkor egyrészt a „grammaire générale", a valamennyi nyelvben fellelhető nyelvtani 
alapkategóriák gondolatát (ld. Erfurti Tamásnál: 39), másrészt pedig a nyelvtörténeti 
szemléletet, a nyelveknek nyelvcsaládok szerinti osztályozását (ld. Dariténál: 44; a 
tárgymutató erre sem utal). 

5. Újkornak („Neuzeit") ARENS azt a periódust nevezi, amely a humanizmustól 
a XIX. század küszöbéig, tehát körülbelül Adelung Mithridates-éig, a nyelvek nagy 
számbavételének koráig terjed. Ezt a kort — igen helyesen — a nyelvtanirodalom 

I fellendülésének vázlata vezeti be. Sajnos, szomorúan látja a magyar olvasó, hogy az 
egyébként jól értesült szerkesztő számon tart breton (1499), baszk (1587), araukán 
(1599) és guarani (1639) nyelvtanokat (48—49), de e g y e t l e n s z a v a sincs sem 
a legrégebbi m a g y a r nyelvtanokról, sem pedig — hogy egy világnyelvet is említ
sünk — a legrégebbi o r o s z nyelvtanokról! Ilyen hiányokat tapasztalva érezzük 
igazán, mennyire szükség van nemcsak BALÁZS J . a magyar nyelvtanirodalomról írt 
ű t törő munkájának külföldi nyelven való megjelentetésére, hanem általában a magyar 
nyelvtudomány eredményeinek a nemzetközi köztudatba az eddiginél hathatósabb 
bevitelére.6 

Mindazonáltal ARENsnek a humanista nyelvszemléletről nyújtott képe főbb 
vonásaiban teljesen helytálló; nagyon jól domborítja ki azt az elméleti gazdagodást 
is, amelyet — például FtEUCHLiNnél — a héber nyelv tanulmányozása jelentett (50). 
ARENS szerint RETJCHLIN a héber alapján jutott el a szófajok hármas tagolásához (i. h.), 
de persze kérdéses, mennyire játszott ebbe bele — esetleg már a héber grammatikai 
hagyományon keresztül — az arisztotelészi övofia, grj/ua és OVVŰSO/UOQ hármassága. A két 
hagyományt egyébként, amint erre ARENS hasznosan figyelmeztet, már a XVI. s z á 
z a d b a n a spanyol Fr. Sanctius7 összekapcsolta egymással (54). Nagyon jól ismerteti 
ARENS Scahgernek az európai nyelvek osztályozására irányuló kísérletét (a hunok és 
az avarok nyelvével rokonított m a g y a r itt, érdekes módon, a t a t á r és a f i n n 
l a p p nyelvek közt szerepel a felsorolásban: 60 — 61). Igazságot szolgáltat ARENS 
ORTjciGERnek is, aki Harmónia linguarum quatuor cardinalium (Frankfurt, 1616) c. 
művében — annak ellenére, hogy európai nyelveket a héberrel vet össze — már a jó 
szóegyeztetések egész sorát közli (vö. gör. ovop,a, lat. nomen, n. Name, stb.), sőt helye
sen tapint rá olyan vándorszavak történetére is, amelyek a közel-keleti nyelvekből 
(elsősorban a héberből) kerültek előbb a görögbe,.majd innen a latinon át Európának 
jóformán minden nyelvébe.8 E részletre azért is érdemes felhívnunk a figyelmet, mert 
A R E N S póldaadását követve a jövőben remélhetőleg magyar nyelvészek is sűrűbben 

5 A művet sokáig Duns Scotusnak tulajdonították (37). 
6 Egyelőre az e g é s z magyar nyelvtudományt e kötetben „Wolfgang von 

Kempelen"-t nem számítva (116) csupán „J . v. Laziczius" (a névmutatóban Laziczius, 
Gyula) nevének e m l í t é s e képviseli (488) s még ez is mindennemű bibliográfiai 
utalás nélkül . . . Pedig tagadhatatlan, hogy például GOMBOCZ szintagma-elmélete 
éppen úgy sajátos továbbépítése egy saussurei gondolatnak, mint ahogy annak számít 
S. I. KARCEVszKunak a GoMBOczéhoz sok tekintetben hasonló szintagmatana. (Vö. 
az utóbbiról: Bonpocu CHHTaKCHca coBpeiweHHoro pyccKoro H3biKa. flofl peA- anaa.-a B. B. 
BHHorpaAOBa. MocKBa, 1950, 187—192. 

7 ARENS (527) Sanctiusnak „Minerva seu de causis linguae latináé commentarius 
(1587) c. művére utal (pontosabban az 1714-i amsterdami kiadás 15. l.-jára). 

8 Ilyen egyeztetés a gör. oáxxog, lat. saccus, n. Sack stb., a héber safc-kal (helye
sen saq) 'együtt; e szócsaládról vö. MEILLET—ERNOTJT, Dict. étym. de la langue latiné.2 

Paris 1951. II, 1033. 
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fognak cserkészni Otrokócsi Fóris Ferenc, Pázmándy Sámuel s más régi magyar 
szófejtők ötleteinek sűrűjében.9 

A XVII. századdal kapcsolatban ARENS helyesen utal előbb Fr. Bacon és Locke, 
majd a francia racionalizmus nézeteire; e kezdeményeket mintegy bekoronázzák Leib
niz bőségesen idézett nyelvészeti ötletei és megjegyzései. Nemcsak Eurázsia nagy nyelv
családjai (az indoeurópai, a finnugor, sőt az ibér-baszk rokonság) rajzolódnak it t ki 
teljes világossággal az olvasó szeme előtt (79 — 82), nemcsak a még ismeretlen nyelvek 
számbavételére és lejegyzésére ad Leibniz — különösen Oroszország népeivel kapcsolat
ban — értékes tanácsokat (85), hanem örömmel fedezzük fel Leibnizben a XVIII. szá
zadi magyar szótárírás egyik ihletőjét is: kisebb értelmező szótár („Sprachbrauch"), 
szakszótárak és nagy nemzeti szótár („Glossarium Etymologicum oder Sprachquell") 
hármasságát már ő követelte (i. h.), s nyilván gondolatainak ismeretében lépett fel 
e hármas követelménnyel Proludiumában (1793.) a mi Verseghynk is. 

Leibniz nyelvészeti nézeteit, újszerűségük ellenére,10 szerencsés kézzel köti 
ARENS angol és francia előzményekhez; kevésbé tartjuk helyesnek Herder indokolatlan 
kiszakítását a felvilágosodás nagy európai eszmehullámából. Herderben antológiánk 
szerkesztője elsősorban a protestantizmus neveltjét látja (szerinte Rousseau és Herder 
,,sind die máchtige Stimme des Protestantismus in ihrer Zeit"; 102), s Hcrderről meg
tudjuk ugyan, hogy keletporoszországi kántor fia volt (103), de azt már nem, hogy híres 
berlini pályamunkáját közvetlenül franciaországi útja s az enciklopédistákkal, köztük 
Condillac-kal való személyes megismerkedése után dolgozta ki. A berlini akadémiai 
pályázat más résztvevőiről megemlíti ARENS, hogy szembehelyezkedtek a nyelv mitikus 
eredetének hagyományos felfogásával (103). De vajon nem ezzel a gondolattal kezdődik-e 
Herder értekezése is, amelyre a mi felvilágosodott nyelvészeink, s elsősorban Kresz-
nerics, oly szívesen hivatkoztak? Az antológia egész Herder-fejezete alapos átdolgozásra 
szorul; nagyon jó ezzel szemben Herder kortársainak, köztük Lord Monboddo nyelv
tipológiai kísérletének (111—4) és H. Tooke flexiótanának (114 — 6) bemutatása. Az 
utóbbiról ARENS ugyan azt állítja, hogy a flexió keletkezését Condillactól függetlenül 
(„offenbar unabhángig") magyarázta összetétellel, de persze ez a felfogás, tekintetbe 
véve az enciklopédisták akkori világhírnevét, nem éppen meggyőző. 

A XVIII. és XIX. század fordulójának nagy nyelvi katalógusaival (Pallas, Her-
vas, Adelung—Vater) nagyjából egy időben, 1787-ben jelent meg CHR. J . KRATTS német 
történész és közgazdász részletes ismertetése Pallas szótáráról: ezt a kevéssé ismert 
recenziót, amely csírájában tartalmazza már a módszeres nyelvhasonlítás egész proble
matikáját, ARENS bő idézetekkel mutatja be, aminek a magyar nyelvtudomány szem
pontjából is örvendhetünk: bár hiányoljuk, hogy Sajnovics s Gyarmathi nevének nyoma 
sincs a kötetnek e fejezetében, örvendünk annak, hogy az ARENS kiásta szövegek segít
ségével konkrét európai előzményekhez köthetjük a Wörter und Sachen módszernek 
Engelnél és Gyarmathinál meglepően világos jelentkezését (erről vö. StudSl. I, 21 —22).11 

6. Gyarmathi említésével azonban a modern értelemben vett tulajdonképpeni 
nyelvtudomány küszöbére értünk, s egyben ARENS könyvének II., sokkal terjedel
mesebb részéhez (Die Sprachwissenschaft. 135 — 525). Egykor GOMBOCZ ZOLTÁN Nyelv
történeti módszertanában — SAiissuREt még nem állítva be a fejlődés menetébe — 
a modern nyelvelméletnek csupán 3 fontos állomását különböztette meg, s ezeket,, 
mint jól emlékezünk rá, Grimm, Steinhal és Wundt nevéhez kötötte. GOMBOCZ felfogá
sához képest ARENS könyve jóval gazdagabban árnyalt anyagával nagy haladást jelent; 
ha egész nyelvészeti oktatásunkba átmennének mindazon nevek és művek, amelyek 
a GOMBOOZ megkülönböztette 3 állomást plasztikusan beleállítják a történeti fejlődésbe, 
ennek bizonyára egész nyelvészeti közvéleményünk hasznát látná. A romantika nyelv
tudományi irányainak ismertetésébe szerencsés kézzel szövi bele ARENS Humboldt 
életművét: több fontos munkájából (1812., 1820., 1836.) vett idézetei mintegy átfogják, 
magasabb ideológiai egységbe emelik nemcsak Grimm, hanem Schlegel, Rask és Bopp 

9 Hogy éppen e két szerzőnél mennyi helyes szófejtést találunk, azt legutóbb 
magam is próbáltam igazolni, vö. StudSl. I, 9 —15. 

10 Igen meglepő módon még a nyelvföldrajz gondolata is Leibnizig vezethető 
vissza; „ich möchte — írta Leibniz,—dass die Grenzen der Sprachgebiete, festgelegt und 
i n K a r t e n verzeichnet werden" (85). 

1 1 KRATJS szerint a nyelvek tanulmányozásából „ergeben sich Bemerkungen 
und Aufschlüsse über allerlei Handels-, Religions-, Staats- und Stammesverháltnisse 
der Nationen; welches alles zur Erwelterung der Völkergeschichte als denl zweiten 
Endzwecke führt" (119). 
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munkásságát is. ARENS érezbetően sok rokonszenvvel fordul Humboldt felé; mindazon
által csodálatát józan korlátok közé szorítja, amidőn a romantika záró akkordjának, 
minden eszmei gazdagsága ellenére, nem HUMBOLDT poszthumusz értekezését („Über 
die Verschiedenhéit des menscblicben Sprachbaus") tekinti, hanem BOPP Vergleichende 
Grammatik-ját (1833-tól), amely mellé már odaállíthatta volna DiEznek alig valamivel 
későbbi összehasonlító neolatin nyelvtanát is (1836). Lényegében véve tehát a modern 
nyelvtudomány megszületése ARENS felfogása szerint is egybeesik a romantika korával. 

7. Persze a romantika kezdettől fogva magában hordozta a realizmus csíráit-
s a XVIII. század természettudományos gondolkodásának örökségét; az idealista túl
zások ellensúlyozására jönnie keUett tehát egy olyan irányzatnak, amely a nyelvészetet 
mindinkább a természettudományokhoz próbálta kapcsolni. Ezt a korszakot ARENS 
a „Der Weg zur Naturwissenschaft" címmel igyekszik egybefoglalni, s vezérgondolatát 
azoknál találja meg, akik a nyelvet önáLló „organizmusnak" — esetleg mechanizmus
nak — tekintik. Alapfelfogása, amelyet joggal nevezhetnénk „vitalisztikusnak" is, 
eredetileg Pottnál és Steinthalnál világosan Humboldt öröksége volt, de ARENS e nem
zedék legjellegzetesebb képviselőjének mégsem az utóbbit tekinti, hanem A. Schleichert, 
aki végleg szakít az olyan romantikus fogalmakkal, mint a nyelvben megvalósuló 
„Sprachidee", g ehelyett a darwinizmusra alapozott derűlátással merészen rekonstruál. 
A híres Stammbau-elmélet megfogalmazásával egyidőben írja Schleicher a darwinizmus
ról: „das, was Darwin fürdie Arten der Tiere und Pflanzen geltend macht, gilt nun . . . 
auch, wenigstens in seinen hauptsáchlichen Zügen, für die Organismen der Sprache" 
(238). Persze ez a derűlátás saját korában, tehát a XIX. század közepe táján is, heves 
kritikát váltott ki. Már Schleicher kortársánál, G. Curtiusnál helyesen mutat rá ARENS 
a „genetikus szemléletmód" megingására: természetesen a nyelvészet nemcsak bogy 
megmarad a történelmi tudományok közt (Curtius szerint: „Der Grundzug der Sprach-
wissenschaft ist überall . . . ein b i s t o r i s c h e r . . . " ; 247), hanem éppen Curtius
nál méltóképpen kidomborodik a nyelvészeti kronológia fontossága is, vagyis azé a 
szemléleté, amelyet Curtius „chronologische Sprachbetrachtung"-nak nevez. Magyar 
szempontból érdekes tény, hogy Curtius 1867-ben fogalmazza meg álláspontját, s ugyan
ekkor próbálkozik nálunk is Mátyás Flórián első komolyan számba vehető nyelvtörté
neti szótárunk megalkotásával. 

8. Schleicher nyelvészeti darwinizmusának tehát csak mulandó sikere volt* 
Amint ARENS helyesen mutat rá, Schleicherben túlságosan érvényesült bizonyos leegy 
szerűsítési hajlam, s ezzel mintegy előkészítette a talajt azok számára, akik ismét a 
nyelv életének mélyebb síkjai, a nyelv lélektani mélységei felé kívántak leásni. Erre 
a munkára ARENS szintézise szerint elsősorban Steinthal vállalkozott, s mivel ő köz
ismerten főleg Herbart mechanisztikus pszichológiai felfogására támaszkodott, lényegé
ben véve azok a kísérletek sem mentek egészen feledésbe, amelyek a nyelvészetet az 
exakt tudományokhoz akarták közelebb vinni. Bő és jól megválasztott idézetek támo
gatják ARENSnél Steinthal alaposabb megismerését (főleg az 1871-ben megjelent Ein-
leitung in die Psvchologie und Sprachwissenschaft alapján: 253 — 260), s azt is helye
selhetjük, hogy Steinthal mellé ARENS odaálbtotta W. D. WHITNEYÍ , akinek főleg 
Life and Growth of Language (1875) című művéből idéz A. Leskien 1876-ban megjelent 
német fordítása nyomán. WHITNEY is a nyelv történeti szemléletének és a nyelvemlék
tannak lelkes híve;12 egyszersmind azonban — éppen ő, az első jeles amerikai nyelvész — 
gyakorlati szempontból aggodalommal látja, mennyi teendő vár még az általános nyel
vészet művelőire!13 WHiTNEYnél sok fontos kérdés, így a hangváltozás és az analógia 
viszonya már helytálló megvilágításba kerül, sőt a nyelv eredetéről szóló részben 

12 Lélektani felfogása sajátosan voluntarisztikus: szerinte „Nicbt ein einziger 
Bestandteil irgendeiner lebenden Sprache wird ausgesprochen o h n e d e n W i l l e n 
des Sprechenden; keiner wird erzeugt, keiner ist je erzeugt oder gelernt und verándert 
worden aus andern Ursachen, als d i e i m W i l l e n des Menschen liegen, in mensch-
lichen Bedürfnissen, Neigungen und Anstalten besteben" (266). A voluntarisztikus 
szemléletmódot a mondat befejező szakasza csak némiképpen enyhíti. 

13 Idevágó nyilatkozata: „Dass eine Meinungsverschiedenheit unter den Haupt-
vertretern der Sprachforschung darüber herrschen kann, ob sie [ti. a nyelvtudomány] 
zu den Natúrwissenschaften oder den historischen gehöre, ist ein auffallendes Zeugnis 
dafür, wie in der Geschichte dieser Disziplin die Gegenwart noch eine Zeit des Gründens 
und Werdens ist . . . " (267). 
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felismerhetjük — jóval Wundt előtt — a nyelvszociológiai szemléletmód körvonalait 
(263). i* 

Steinthal és Whitney mellé ARENS „a modern nyelvtudomány harmadik meg
alapítójaként" (268) W. ScHERERt állítja fiatalkori műve, a Zur Geschichte der deutschen 
Sprache (1868) alapján. Sajnos e ponton még akkor sem érthetünk egyet a szerkesztővel, 
ha Scherer-idézeteit némi tartózkodással, sőt egy-egy ironikus mehékmondattal vezeti be. 
A nemzeti nyelvszellem sajátságait ugyanis kevés nyelvész kutat ta Scherernél több 
pátosszal és szenvedélyességgel. Mindenesetre jellemzőnek tartjuk ilyen nyilatkozatait: 
„Die Wurzeln sind selbstándige g e s c h i e h t l i c h e M á c h t e . . . " (270); „Das 
Germanische steht . . . mit seiner Akzentuation der Wurzelsilbe alléin da [!]. In der 
Betonung der Wurzelsilbe dagegen erhebt sich ein Prinzip von so eigentümlicher Kraft 
und selbstándiger Berechtigung, wie der freie arische Akzent war. Dórt meinen wir 
einen mechanischen, hier einen geistigen Vorgang zu erkennen" (273). Legyenek az 
efféle szemelvények antidotumok a tudós nyugodt derűjét a múltban oly gyakran 
megzavaró nacionalista eltévelyedések ellen! 

9. Mindeddig ARENS szerkesztői ügyessége — ha olykor merész egyszerűsítések 
és önkényes mellőzések árán is — aránylag világos, könnyen követhető fejlődésmenetet 
rajzolt. Steinthal és Whitney mellé azonban már erősen vitatható módon emelte Scherert, 
s nem igen tud egységes elrendezési szempontot belevinni a századvégi nyelvtudo
mányába sem. A nyelvi törvények s elsősorban a hangtörvények körüli nagy vitát, 
ennek főbb vonásait még jól mutatja be az „Exakte Gesetzeswissenschaft" című feje
zetben (276 — 337), ahol Vernerrel és az újgrammatikusokkal nemcsak H. Schuchardtot, 
hanem G. I. Ascolit is szembeállítja, de hogy szerkesztésmódja már mennyire bizony
talan, arra eléggé utal az a körülmény, hogy J . SCHMIDT Ausbreitungstheorie-ja (283) 
— nyilván kronológiai szükségszerűség folytán — ugyancsak az „Exakte Gesetzeswissen
schaft" fejezetbe került! Nincs a legjobb helyen Sievers sem, a fonetika egvik meg
alapítója, Schmidt és az újgrammatikusok közt, s azon is csodálkozunk, hogy SAUSSTJRE 
híres értekezése (Mémoire sur le systéme primitif des voyelles dans les langues indo-
européennes, 1879) nem itt, kronológiai helyén kerül említésre, hanem sokkal később, 
a Oours de Linguistique-hez írt bekezdésben (388). Ha más nyelvészeket, mint Stein-
thalt, az időrend s a világosabb tagolás kedvéért ARENS több helyen tárgyalt, ugyanezt 
megtehette volna természetesen Saussure-rel is. 

Hermann Paul jelentőségét ARENS, igen helyesen, távolról sem szorítja annyira 
háttérbe, mint egykor Gombocz (különösen figyelemreméltók a Soziologie der Sprache 
címen csoportosított Paul-idézetek: 317 — 8), az viszont sajnálatos, hogy az újgramma
tikus korszak tárgyalását ilyen vegyes tartalmú fejezet követi: „Andcre Probleme 
dieses Zeitraums. a) Erkenntnismöglichkeit. — Die Indogermanenfrage. — Das Problem 
der Syntax." (338 — 351). A szerkesztő csoportosító készsége itt már egészen csődöt 
mond. 

10. Nem igen láthatunk pusztán kronológiai elrendezésnél többet a XX. század 
első felére vonatkozó szövegidézetekben sem. F. N. Finck, W. Wundt, B. Croce, E. 
Husserl, Fr. Mauthner, A. Marty semmiesetre sem képviselnek egyenlő rangú kezde
ményezéseket s — ami súlyosabban esik latba — nem jelentenek közvetlen előzményt 
Saussure általános nyelvészeti nézeteihez sem. Sajnos FINCK ezúttal nem mint a „Die 
Haupttypen des Sprachbaus" (1910) szerzője s a modern nyelvészeti tipológia egyik 
úttörője szerepel, hanem a következő, meglepő című fejezetben: „Sprachform als 
A u s d r u c k d e r W e l t a n s c h a u u n g " (354 kk.; az egyik alcím: „Der deutsche 
Sprachbau als A u s d r u c k d e u t s c h e r W e l t a n s c h a u u n g " . 356).15 

Wundttal kapcsolatban meglepő, hogy a nyelvben érvényesülő társaslélektani mozza
natokra ARENSnek jóformán egyetlen Wundt-idézete sem vonatkozik (360—370). 
Croce és Vossler jelentőségét a következő évtizedekben kibontakozó stilisztikai kuta
tások számára talán még nyomatékosabban ki lehetett volna emelni (375); nagyon 
helyes volt viszont a husserli fenomenológia pontos, de elvont és száraz szemléletét 

14 Egyik jellemző nyilatkozata: „Der Mensch, wenn er in Einsamkeit aufwünsche, 
würde keine Kultur grundén, er würde nie zur Erkenntnis der höheren Dinge kommen, 
derén er fáhig ist" (i. h.). 

15 Kérdés, volt-e szükség ilyen terjedelmű műben pl. Finck következő kijelen
tésének emlékezetünkbe idézésére: „Was die w e l t g e s c h i c h t l i c h e B e d e u -
t u n g [!] der Semiten und Indogermanen geschaffen hat, ist der stark entwickelte 
Sinn für Kausalitát" (357). 
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dialektikus ellentétbe állítani a crocei „lingua e poesia"-elmélettel. Természetesen 
n e m Husserltől vezet tovább a fejlődés útja Saussure felé; nem értjük tehát, hogy ha 
Steinthallal kapcsolatban történt utalás Herbartra, akkor a Saussure-rel foglalkozó 
fejezetben miért nincs említés pl. Durkheimról, V. Doroszewskinek a kérdésről írt s 
a könnyen hozzáférhető tanulmánya elleüére.16 

11. Belső, tartalmi tagolást — sajnos — a könyv zárófejezetében is hiába keresünk. 
A szempont ismét változik:, miután a szerző megállapítja, hogy az első világháború 
u tán Németország vezető szerepe megrendült a nyelvtudományban is (422—3), a további 
fejlődést nem törekvésbeli és eszmei közösség szerint tagolja, hanem egyszerűen n é p e k 
é ? o r s z á g o k s z e r i n t , ami nála ahhoz vezet, hogy Trubeckoj — a „Die 1 e t z t e 
[!] Entwicklung der Sprachwissenschaft in der Tschechoslowakei und in Dánemark" 
című fejezetbe került!17 A német nyelvészek közül elemzésre kerül nemcsak W. Porzig, 
E. Cassirer, L. Weisgerber és befejezésül K. Bühler, hanem a jóval jelentéktelenebb 
G. Schmidt-Rohr is (445 — 6); Olaszországot egyedül M. Bartoli képviseli (idézetek 
nélkül!), s Franciaországot egyedül Meillet (akitől azonban ARENS helyesen idéz néhány 
megjegyzést e címen: „Kritik der deutschen Sprachwissenschaft": 455).18 Kár, hogy 
MEILLET egyik legjobb tanulmánya, az „Essai de chronologie des langues indo-
européennes" (1931) csupán apróbetűs összefoglalásba szorult (457 — 8). Aránylag rész
letes és jól felépített az amerikai nyelvészet három képviselőjének bemutatása (E. Sapir, 
Xi. Blopmfield és J . R. Kantor), viszont érthetetlen, miért szakította! ki ARENS N: J . 
Marr életművét teljesen önkényesen a szovjet nyelvészetnek szentelt rövid fejezetből, 
ahol így éppen Marr legkiválóbb tanítványa, a nála sokkal körültekintőbb I. I. Mes-
csanyinov egészen magára maradt. 

12. ARENS művéhez, mint már említettük, többféle bibliográfia csatlakozik, 
köztük egy tárgykörök szerint csoportosított is (Literatur zu den einzelnen Sachgebieten: 
543 — 555). Ennek a módszernek lehetnek és vannak is hibái, „fedései", hiszen nyil
vánvaló, hogy ha 3 tárgykört így ad meg a szerkesztő: „Geschichte der Sprachwissen
schaft. — Einführungen in die Sprachwissenschaft bzw. Indogermanistik. — Die Sprache 
als Ganzes", akkor bizonyos keresztezések elkerülhetetlenek. Mindazonáltal kétség
telen, hogy a nyelvtudomány áttekintésének egyik s talán könnyebben áttekinthető 
útja az, amely bizonyos általános fejlődéstörténeti tájékoztatás után a tudomány
történeti anyagot t á r g y k ö r ö k s z e r i n t csoportosítja. Nem kétséges, hogy ily 
módon sokkal plasztikusabban mutatható be pl. a hangtani vagy mondattani kutatások 
módszerbeli fejlődése. Joggal várjuk tehát éppen ARENstől, akiben — műve bizonyos 
egyenetlensége ellenére — sok érzék van a haladás egyes lépcsőfokainak megfigyelé
sére s rég elfeledett úttörők érdemeinek kidomborítására, hogy idő vél ilyen, tárgykörök 
szerint csoportosított szöveggyűjteménnyel is gazdagítja a nyelvészet történetének 
nem éppen gazdag s nálunk meglehetősen kevéssé ismert irodalmát. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

Johannes Angere: Die uraló-jukagirische Frage 

Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. 
Uppsala 1956, Almqvist & WikseU. 143. 1. 

A jukagir-uráli nyelv-viszony kérdésével tudományos érvek alapján a finnugor 
nyelvészek közül elsőül PAASONEN foglalkozott, s a nyélvrokonság lehetőségével szem-
b>en határozottan tagadó álláspontra helyezkedett (FUF. VII, 19 — 21). Jó három évtized 
elmúltával BJÖKN OOLLINDER ,, Jukagirisch und Uralisch" (Uppsala, 1940) című művében 
W. JOCHELSON orosz kutató művei alapján újra megvizsgálta a jukagir nyelvi anyagot, 

16 Vö. Quelques remarques sur les rapports de la sociologie et de la linguistique: 
Durkheim et F . de Saussure. Psychologie du larigage. Paris, 1933, 82 — 92, 

17 Ezzel a ,,letzte" jelzővel ARENS kizár szintéziséből m i n d e n t, ami a cseh
szlovák nyelvészetben a prágai iskola ó t a történt (az indexben nem szerepel pl. J . 
Mukaíovsky neve sem). 

18 J . Vendryes, M. Grammont, O. Bloch, P. Fouché, P. Gougenheim stb. igno-
Tálása teljesen érthetetlen. 
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és főleg morphológiai egyezések alapján bebizonyítottnak látta a jukagir-uráli nyelv-
rokonságot. JOHANNES ANGERE, COLLINDER professzor tanítványa, két okból találta 
szükségesnek, hogy doktori diszertációjában aránylag rövid idő elteltével újra meg
vizsgálja az uráli-jukagir kérdést: 1. ANGERÉnek, aki JOCHELSON szövegei alapján 
jukagir-német szótárt szerkesztett (ez a szótár 1957 őszén meg is jelent Uppsalában) 
jóval gazdagabb nyelvi anyag állt rendelkezésére, mint CoLLiNDERnek. Felhasznál
hatta továbbá azt a kb. 250 szót és öt rövid mondatot, amelyet két kihalt jukagir 
nyelvből vagy nyelvjárásból 1820 körül jegyzett fel MATJTJSKIN tengerésztiszt, s tanul
mányozhatta az újabban megjelent orosz nyelvű szamojéd nyelvtanokat is; 2. ANGERE 
egy 1951-ben megjelent művében a csukcs-uráli nyelv-viszony kérdésével foglalkozott,. 
s kutatásainak tanulságait felhasználhatta a jukagir-uráli kérdés tárgyalásában is. 
A szerző hármas célt tűzött ki maga elé: COLLINDER bizonyító anyagának megvizsgá
lása, új egyeztetések felállítása, és végül az uráli-jukagir egyezések egybevetése az 
uráli nyelveknek az altáji, indoeurópai és csukcs nyelvekkel való egyezéseivel. 

A szóegyeztetéseket rövid fejezetben tárgyalja a szerző. COLLINDER a „Jukagirisch 
und Uralisch" című művében közölt több, mint száz szóegyeztetóséből csak harminc
hetet vett be etimológiai szótárába (Fennp-Ugric Vocabulary 1955). ANGERE (49 — 50. 1.) 
az etimológiák számát hét etimológiával gyarapította. Később megjegyezte, hogy a 
FUV. harminchét etimológiája közül tizenhatot tar t teljesen megnyugtatónak, tizen
hármat pedig valószínűnek. Saját etimológiái közül hármat tekint kifogástalannak. 
Így hát összesen tizenkilenc megbízható etimológiával lehet számolni. Ezekhez sorolja 
még huszadiknak a 'zwei' jelentésű számnevet (72 — 73; 127—129. 1.). Újabb réteget 
képviselnek a jelentős számú jukagir-szamojéd szóegyezések. A szerző figyelmeztet 
arra a tényre, hogy a közös szavak hangalak és jelentés tekintetében feltűnő egyezést 
mutatnak, tehát az etimológiák ÖsszeálHtásában nem volt szükség ún. hangtörvények 
alkalmazására. — Ez a megállapítás bizonyos meggondolásokra késztet, mert tulajdon
képpen azt jelenti, hogy az uráli-jukagir szóegyeztetések hasonlóságon, nem pedig 
szabályos hangmegfeleléséken alapszanak. Ezzel kapcsolatban a „Lautlehre" című 
fejezet (121 —130. 1.) tanulságaként megemlíthetjük, hogy a jukagir és az uráli hang
rendszer között lényeges különbségek mutathatók ki. A jukagirból hiányzik pl. a szó
kezdő r- hang, hiányzanak az uráli alapnyelv jellegzetes szibilánsai: s és s, stb. Ez a 
tanulság fokozott óvatosságra int. 

Ami az esetragokat illeti, ANGERE újabb adatokkal igazolja CoLLiNDERnek azt 
a nézetét, hogy a tíz jukagir esetrag közül csak az acc.-instr. közös -le, -io ragjának 
nincs uráli megfelelője. Kérdés azonban, hogy pl. az uráli *n. locativusrag biztos meg
felelőjének tekinthetjük-e a hö-n 'wo, wohin', án 'unter' (vö. ál id.) és jolan 'hinter' 
(vö. jola id.) határozószavakban fellépő n elemet. 

Igen nagy fontosságot tulajdonít a szerző annak a ténynek, hogy az uráli nyel
vekben nemcsak egyes névmások, hanem a névmások egész rendszere egyezést mutat . 
Voltaképpen azokról a névmásokról van szó, amelyeknek indoeurópai megfelelőit is 
kimutatták, s amelyeknek altáji és csukcs megfelelőire ANGERE is utal. Ezekhez járul 
még a 'selbst' jelentésű szó, a finn itse stb. névmás megfelelője. ANGERE feltűnőnek 
tartja azt a konzervativizmust, amely a névmások hangalakjában megnyilvánul, mert 
egyébként — mint a „Lautlehre" című fejezetből kiderül — a jukagir hangok lényeges 
változásoknak voltak alávetve. Ezen az alapon feltűnőnek kell találnunk azt a konzer
vativizmust is, amelyről a közös szavak hangalakja tanúskodik. 

Igen bonyolult kérdéseket tárgyal a szerző a ,,Die Possessivsuffixe" című feje
zetben (74—80. 1.). A személynévmás 1. és 2. sz. alakja (éppen úgy, mint a magyar 
személynévmások nominativusi alakjai) a birtokos jelölésére is szolgál: met 'ich; mein'^ 
tet 'du; dein'. A 3. sz. névmásnak viszont a kétféle jelentés jelölésére két alakja van: 
tudél 'er', tude 'sein'. Ha a birtokost az 1., ül. 2. sz. névmás fejezi ki, akkor a birtok
szóhoz nem járul birtokos személyrag: met ecie 'mein Vater', tet ecie 'dein Vater' (ecie 
'Vater'). Meg kell jegyeznem, hogy ezek a kapcsolatok grammatikailag pontosan meg
felelnek a szamojéd nyelvekben ritkán előforduló nyeny. (CASTR.) maú úü 'mein Sohn' 
[én fiú] típusú ősi szerkezeteknek (vö. N. SEBESTYÉN: NyK. LVIII, 130). Ha a továb
biakban nem is találjuk mindenben meggyőzőnek ANGERE fejtegetéseit, megálla
píthatjuk, hogy ez az érdekes fejezet sok tanulságot szolgáltat az általános nyelvtudo
mány számára. 

Az uráli nyelvek pluralitást jelölő t, n, i elemeinek nincs jukagir megfelelője. 
Duális nem mutatható ki a jukagirban. 

Az igékre áttérve ANGERE kiegészítő adatokkal általában megerősíti COLLINDER 
eredményeit. A „Die Tempussuffixe" (102 — 113. 1.) című nagy fejezetben azonban 
teljesen önálló kutatásokra támaszkodik, és CASTRÉN nyelvtana, DONNER— JOKI kamasz 

/ 
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nyelvtani vázlata, valamint az újabb orosz nyelvű szamojéd nyelvtanok és szamojéd 
tárgyú dolgozatok alapján részletesen foglalkozik a szamojéd igeidők kérdésével. Bár 
ezen a téren pozitív eredményekre nem jutott, mégis úgy látja, hogy az uráli alapnyelv
ben nem voltak időjelek, s éppen ezért nem lehetnek közös Uráli-jukagir időjelek sem. 

A strukturális egyezéseket is figyelembe véve a szerző utal arra, hogy — éppen 
úgy, mint az uráli nyelvekben — a jukagirban sem különül el határozottan a nomen 
és a verbum. A jukagirban is vannak elsődleges nomen-verbumok. 

Abból a meggondolásból kiindulva, hogy ha két nyelvcsalád között morphológiai 
egyezések vannak, akkor szintaktikai egyezéseknek is kell lenniök, ANGERE fontos 
feladatának tekintette az uráli-jukagir mondattani egyezések kimutatását (131 — 217.1.). 
Hogy ezt megtehesse, mondattani szempontból rendszeresen megvizsgálta a jukagir 
nyelvet. RAVILA hét pontban foglalta össze az uráli mondat legfontosabb sajátságait, 
•fi AííGERÉnek a jukagirra vonatkozó mondattani kutatásai RAVILA megállapításaihoz 
kapcsolódnak. (Sajnálattal látjuk, hogy a magyar anyag feldolgozásánál a szerzőnek 
nem állt rendelkezésére KLEMM „Magyar történeti mondattan"-a.) I t t mindjárt meg 
kell jegyeznem, hogy az uráli-jukagir mondattani egyezések valóban feltűnők és meg
lepők, de ilyen mondattani egyezések — mint FOKOS-FTTCHS kutatásaiból tudjuk — 
urál-altaji viszonylatban is kimutathatók. 

Könyvének utolsó, „Schlussfolgerungen" című fejezetében az uráli-jukagir 
nyelv-viszonyra vonatkozó véleményét a szerző a következőképpen foglalta össze: 
,, Was die Eingliederung des Jukagirischen in die uralische Sprachfamilie anlangt, so hatte 
ich eine solche Eingliederung im gegebenen Augenblick aus folgenden Grundén für vér-
früht: Erstens hat das Jukagirische noch nicht genügend viele Übereinstimmungen 
(vor allén Dingen im Wortschatze) mit dem Uralischen gezeigt: zweitens kann es viel-
leicht ebenso viele Gemeinsamkeiten mit anderen Sprachfamilien z. B. m-it dem Altai-
scheri habén; drittens darf man es noch nicht für e n d g ü l t i g bewiesen ansehen, 
dass die Entsprechungen zwischen dem Uralischen, Indoeuropáischen, Altaischen, 
Tschuktschischen und Jukagirischen tatsáchlich aus der Urverwandschaft dieser Sprachen 
zu erkláren sind, obgleich ich selbst Urverwandschaft hier für wahrscheinlicher halté 
als Entlehnung" (230. 1.). 

ANGERE 1955-ben megjelent „Über methodische Fragen der uralischen Sprach-
forschung" című értekezésével már bizonyságot te t t igen jó kritikai érzékéről. Ez a 
könyve újabb bizonyítéka szép képességeinek, tudásának és nyelvészeti műveltségének. 
A megvizsgált nyelvi anyag alapján az uráli-jukagir nyelvrokonságot nem látja beiga
zoltalak, és könyvének éppen az a legnagyobb érdeme, hogy a nyelvi tények értékelé
sében mindig a teljes objektivitás álláspontjára tud helyezkedni. „Für die Forschung 
von augenblicklichem Interessé ist . . . — írja könyvének utolsó fejezetében — d a s 
A u f f i n d e n v o n E n t s p r e c h u n g e n in den einzelnen Sprachfamilien, ganz 
abgesehen davon, wie wir diese Entsprechungen erkláren wollen. Ein solches Verfahren 
kann uns vielleicht der Lösung des, Prpblems, worauf die erwáhnten Übereinstimmun
gen beruhen, náher bringen" (224. 1.). A magam részéről úgy látom, hogy az uráli-
jukagir egyezések többrétegű szamojéd-jukagir érintkezéssel magyarázhatók. Ami a 
jukagir nyelv hovatartozóságát illeti, érdemes volna a kutatásokat — éppen a feltűnő 
mondattani egyezésekre való tekintettel — altáji, elsősorban tunguz területre kiter
jeszteni . 

• ' N. SEBESTYÉN IRÉN 

T. Lehtisalo: Juraksatnojedisches Wörterbuch 

Helsinki 1956. 
CIX + 601 1. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIII.) 

A helsinki Finnugor Társaság 1910. évi működéséről szóló jelentésben a követ
kező szakaszt olvashatjuk: „A Társaság kezdettől fogva sajátos feladatai közé tartozó
nak tekintette a M. A. CASTRÉN által megkezdett szamojéd kutatások folytatását. 
Erre eddig mégsem kerülhetett sor, mert az anyagi- és a munkaerőket közelebbi és a 
Társaság szempontjából fontosabb feladatok elvégzésére kellett összpontosítani. A Tár
saságnak a szamojédok tanulmányozására külön pénzalap áll rendelkezésére: az az 
alapítvány, amelyet a finn tudományos kutatás ismert barátja és pártfogója, az angol 
John Abercromby tett 1893-ban, és ennek az alapítványnak a kamatai. Ebben a szám-
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adási évben el lehetett határozni a szamojéd-tanulmányok folytatását, a feladat elvég
zésére ugyanis két jelentkező van: T. V. LEHTISALO filozófiai kandidátus és K. R. DONÍSEE. 
egyetemi hallgató. A Társaság október 22-én tartott ülésén elhatározta, hogy a jövő 
év elejétől számított két éven á t alkalmat ad LEHTISALO kandidátusnak az archan-
gelszki és részben a tobolszki kormányzóságban élő jurák-szamojédok nyelvének tanul
mányozására. Erre a célra az Abercromby-alapítványt használja fel és a kiegészítésül 
szükséges összeget saját vagyonából adja. DONNER egyetemi hallgató, aki a jelenlegi 
tervek szerint az ázsiai részen, a tobolszki és a tomszki kormányzóságban élő szamojéd 
törzseket fogja tanulmányozni, a Társaság megbízásából, de saját költségén végzi kuta
tásait . . . Ezekkel az utakkal a finn tudományos kutatás olyan területre irányul, amely 
CASTRÉN óta majdnem teljesen parlagon hever. Bizonyosra vehető, hogy az e területen 
végzett kutatások eredményei rendkívül fontosak lesznek nemcsak általában a tudo
mány, hanem különösen éppen a finnugor stúdiumok szempontjából. A Társaság reméli, 
hogy a fiatal kutatók le fogják győzni útjuk sokféle nehézségét és szerencsésen elvégzik 
tervbe vett munkájukat" (JSFOu. XXVIIE/5, 27 — 28). 

A Finnugor társaság 1911., 1912., 1913. és 1914. évi jelentései (JSFOu. XXIX, 
XXXVII) beszámolnak LEHTISALO útjáról is. LEHTISALO 1911. január 5-.én indult el 
Finnországból, s február végéig pétervári könyvtárakban dolgozott. Ápr. 1-én Obdorszkba 
érkezett, és 6-án már megkezdte a szóanyag gyűjtését. Június 5-én indult el nyári kutató-
útjára. Az Ob, a Pur és a Taz folyók torkolatvidékén népköltészetet jegyzett fel, nép
rajzi tárgyakat vásárolt, dallamokat énekeltetett fonográfba és igyekezett megismerni 
a jurákok életét és hitvilágát. Szeptember vége felé ismét Obdorszkba érkezett s foly
ta t ta a szóanyag gyűjtését. Május elején átment Archangelszk kormányzóságba és 
különböző helyeken dolgozott. Október közepén Archangelszken át Mezenybe érkezett, 
s az összes tulajdonképpeni jurák nyelvjárások tanulmányozása után 1912 karácsonyára 
visszatért hazájába. 1913 nyarán rövid ellenőrző utat tett Mezeny vidékére, s hazájában 
majdnem két hónapig dolgozott egy Mezenyből hozott nyelvmesterrel. — A Finnugor 
Társaság ugyanabban az évben elhatározta, hogy fedezi egy kb. tízhónapos újabb 
tanulmányút költségeit. Harmadik útjára, az Ob középfolyásának vidékén szétszórtan 
élő, alig ezer főre tehető erdei jurákok nyelvének tanulmányozására 1913 végén indult 
el LEHTISALO, S 1914 utolsó napján érkezett vissza hazájába. — LEHTISALO tehát ösz-
szesen három évet töltött a nyenyecek között, s azonkívül 1913 és 1928 nyarán Finn
országban is dolgozott szamojéd nyelvmesterrel. 

LEHTISALO 1924-ben adta ki kutatásai első eredményeként ,,Entwurf einer 
Mythologie der Jurak-Samojeden" című művét (MSFOu. LHJ. 170 1.). Ezt követte 
1927-ben doktori disszertációja, egy fontos és kitűnő hangtani munka: „Über den 
Vokalismus der ersten Silbe im Juraksamojedischen. Anhang: Beobachtungen über den 
Vokalismus der ersten Silbe im Ursamojedischen" (MSFOu. LVI, 123 1.). Ennek a mű
nek mintegy kiegészítője a „Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Urali-
schen vom qualitativen Standpunkt aus" (FUF. XXI, 1—55) című értekezés. Az oslói 
Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning adta ki 1924-ben „Beitráge zur Kennt-
nis der Renntierzucht bei den Juraksamojeden" című könyvét (180 1. + XVI tábla). 
Sokat idézett művében „Über die primáren ururalischen Ableitungssuffixe" (1935; 
MSFOu. LXXII, 339 1.) morphológiai szempontból tárgyalja a szerző az uráli eredetű 
elsődleges képzőket. 

A MSFOu. XC. köteteként 1947-ben jelent meg „Juraksamojedische Volks-
dichtung" címen XII + 6 1 5 lapnyi terjedelemben az a rendkívül becses és gazdag nép
költészeti anyag, amelyet LEHTISALO áldozatos fáradság árán három gyűjtőútján 
jegyzett fel. Ez a mű az 1956-ban megjelent nyenyec szamojéd szótárral együtt új 
korszakot nyit meg a szamojéd nyelvekre vonatkozó kutatásokban és egyúttal az 
uráli nyelvtudományban. 

Az utóbbi műben a tulajdonképpeni szótárt bevezetés előzi meg. Ennek első 
része egy terjedelmes útleírás (VII — CII). Ezt a naplószerű beszámolót, amely LEHTISALO 
szubjektív élményeit tartalmazza s amely művelődéstörténeti vonatkozásainál fogva 
szélesebb körű érdeklődésre tarthat számot, jobb lett volna külön kiadni. A bevezetés
hez tartoznak még a következő fejezetek: Die Ortsnamenabkürzungen und die Namen 
der Sprachmeister (CII—CV), Zur Erklárung der phonetischén Zeichen (XV—CVHI), 
Die Reihenfolge der Laute im Wörterbuch és a mű kiadásának előzményeiről szóló 
rövid beszámoló (CVTII—CIX). Maga a szótár, amely felhívja a figyelmet a szókincs 
chanti és orosz eredetű elemeire, 522 lap terjedelmű. A német szómutató (Register,. 
523 — 601) áttekintést nyújt a szótár gazdag anyagáról. 

Sajnálattal nélkülözünk a bevezetésben egy olyan fejezetet, amely megkönnyít-
hette volna az uráli problémák iránt érdeklődő finnugor nyelvészek számára a szamojéd 
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nyelvi anyagban való tájékozódást, elsősorban LEHTISALO szövegeinek tanulmányo
zását. CASTRÉN grammatikáját különösen a fiatalabb kutatók — legalább is Finnország 
határain kívül — nem tudják állandó használatra megszerezni. Az újabb orosz nyelvű 
szamojéd nyelvtanok indoeurópai szemlélethez igazodó, gyakorlati célból készült művek. 
Milyen nagy hiányt pótolt volna egy olyanféle grammatikai áttekintés, mint amilyent 
pl. KETTUNEN nyújtott Livisches Wörterbuch-jában vagy GKTJNDSTRÖM a Lulelappi-
sches Wörterbuch 12/x_2. füzetében! De milyen nagy segítséget jelentett volna a kutatók 
számára legalább egy olyan terjedelmű „Grammatikalischer Abriss", mint amilyent WICH-
MANN adott útmutatásul a H i l f s m i t t e l — A p u n e u v o j a sorozat V. részeként meg
jelent Tscheremissische Texte . . . c. chrestomathiájában, vagy UOTILA a Syrjánische 
Chrestomathie-ban (Hilfsmittel VI), vagy FOKOS-FUCHS ugyanezen sorozat I I . köte
tének, WICHMANN Wotjakische Chrestomathie-jának 2. bővített kiadásában! A szótár 
használata közben minduntalan tapasztalhatjuk, hogy mennyire megkönnyítette és 
meggyorsította volna a szótár használatát egy táblázat a dialektusok első szótagbeli 
vokálismegfeleléseiről és néhány megjegyzés a szókezdő konszonánsok megfeleléseiről 
vagy legalább is figyelmeztetés arra, hogy pl. az erdei nyelvjárások /?-kezdetű szavai 
gyakran j - alatt találhatók meg, hogy ú- kezdetű szó n- alatt is akad (pl. 'Dornstrauch') 
és hogy n- kezdetű szó szép számmal van az ú- alatt (pl. 'Weide', 'Gürtel', ' Vater' stb.).. 

Bizonyos, hogy a szótárt nemcsak etimológusok fogják használni, hanem olyan 
kutatók is, akik LEHTISALO szövegeit óhajtják olvasni és pontosan megérteni. Mivel 
a Vd. előszavában nem találjuk meg a rövidítéseit azoknak a dialektusoknak, amelye
ket a szövegek képviselnek, a gyakorlatban viszont éppen az előszó közlései alapján 
kialakult a dialektusok rövidítésének bizonyos formája, szükségesnek tar tot tam össze
hasonlítani a Vd. és a Wb. előszavának a nyelvmesterekre és az általuk képviselt nyelv
járásokra vonatkozó adatait. 

LEHTISALO a Wb.-ban (éppen úgy, mint hangtani műveiben és az ÁblSuff.-
ban) a hagyományos szokástól eltérően az adatok mellett nem következetesen a dialek
tust tünteti fel, hanem az adatok egy jelentős részénél — tekintet nélkül a dialektusra — 
a közlő lakóhelyét, illetőleg a feljegyzés helyét. 

A Vd.-ban és a Wb.-ban is a nyelvmesterek felsorolásánál első helyen szerepel 
M a x i m J a d o p t s e ' v neve. LEHTISALO 1911 —12 telén dolgozott ezzel a nyelv
mesterrel, aki 1912 nyarán az Ob, a Tas és a Pur folyók torkolatvidékére is elkísérte. 
Tőle származnak a 98., 99., 108 — 111. sz. szövegek és a Wb.-ban az O és 01 jelzésű 
adatok. A Vd. előszavában világosan megmondja LEHTISALO, hogy M a x i m J a c L o p t -
s e v diktálása (tehát kiejtése) alapján olyan folklór-anyagot is közöl, amelyet nyolc más 
közlőtől jegyzett fel, s ezért „die unter 1) —8) an'geführten Nummern können alsó nicht 
als Proben der Mundart ihrer Gewáhrsleute gelten" (VIII). Ugyanezzel a nyelvmesterrel 
kapcsolatban a Wb.-ban a következő megjegyzést olvashatjuk: „Nach seinem Diktat 
habé ich auch etwas Folklóré, die von anderen gesammelt worden ist, ins Heine geschrie-
ben. Diese vertritt alsó nicht den eigenen Diaíekt des Erzáhlers" (CII). Azok a szemé
lyek és szövegek, akikre, illetőleg amelyekre ezek a megjegyzések vonatkoznak, a követ
kezők: \)ra\kko úé (Vd. 8., 15., 40., 58. sz.). A tőle származó szótári adatok jelzése 04; 
2) s^mppv iapsui (Vd. 1., 2., 6., 9., ll.,u13.), vö. Wb. O,; 3) ánnv rjannoi (Vd. 3., 4., 7., 
16., 17., 21., 22., 51.), vö. Wb. 05; 4) nékköUe xőrráWá: (Vd. 12., 18 — 20.), vö. Wb. 07; 
5) ú^si j^mmli (Vd. 5.), vö. Wb. 09 ; 6) parit? %ü^'el (Vd. 80., 89 — 97., 102.), 7) munnu 
Xü^'el (Vd. 47., 86 — 88., 101.); 8) ön marik (Vd. 53.). Az 1) — 5) alatt felsorolt közlők 
mind Obdorszk környékéről való személyek, akik feltehetőleg obdorszki nyelvjárást 
beszéltek. Viszont a 6) —8) alatt felsorolt fiatal leányok a Taz-öböl partvidékén, pont-
tosabban a Pur deltavidékén laktak, s az ottani nyelvjárást beszélték. Nem tartom 
tehát szerencsésnek, hogy a tőlük gyűjtött, de obdorszki kiejtés szerint leírt adatok 
a Wb.-ban T9 jelzéssel szerepelnek. Megfelelőbb lett volna —-ha már ennek a három 
közlőnek esetében LEHTISALO nem alkalmaz külön-külön számot — az Ol2 jelölés (a CII 
lapon ,,Vgl. 012" sajtóhiba Vgl. Oxl helyett, vö. CIII), sőt talán az lett volna a legjobb 
megoldás, ha az idegen közlőktől származó, de M. J. kiejtését tükröző adatok mellé 
azonos jelzés került volna. — K o n s t a n t i n T o h o (Vd. 81., 82., 112., 123., 124.) 
és I v á n T o h o (Vd. 38., 45.) obdorszki nyelvmesterek szótári adatai 02 , illetőleg 
O10 jelzéssel vannak ellátva. A Wb. adatainak közlői között nem szerepel egy 
T a t j á n a nevű nő, akitől a Vd.-ban a 26. sz. elbeszélés származik. A közvetlenül 
ralkkv ?$é-től feljegyzett szótári adatok jelzése O n (vö. Vd. 14.). 

A Vd. előszavában (VIII) és a Wb. bevezető részében (CII) világosan meg van 
mondva, hosjv vét sabái Archangelszk kormányzóságban lakott s csak alkalmilag for
dult meg Obdorszkban. Feltehető tehát, hogy ez. a férfi archangelszki nyelvjárást 
beszélt. A tőle gyűjtött szótári adatok mégis 0 6 jelzéssel vannak ellátva, pedig az a 
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nyelvjárás, amelyet a pét ááőái-töl feljegyzett 54. sz. ének és 79. sz. elbeszélés kép
visel, nem azonosítható az obdorszki nyelvjárással. — OD jelzésűek az Ob deltavidé
kének nyelvjárását beszélő szamojéd halásztól feljegyzett adatok (Vd. 29., 46., 55., 
125., 126., 170 — 218.). — Nem gyűjtőútjain, hanem 1928 nyarán Finnországban dol
gozott LEHTISALO egy Purre-íolyó partvidékének nyelvjárását beszélő nyelvmesterrel 
(Vd. 83 — 85.). A tőle származó szótári adatok jelzése OP. 

A tulajdonképpeni tazi nyelvjárást képviselő szótári adatok három személytől szár
maznak: 1) I v á n H a b i = T1 (Vd. 76.); 2) úémti %áBri = T8 (a Vd.-ban úémíi satentér 
néven, 39., 41—43.); 3) úérjsui sateníer — T17 (Vd. 23.). A tazi adatok közé vannak 
beiktatva a Wb.-ban a Pur folyó delta vidékének nyelvjárását beszélő közlők adatai is. 
Ezek a személyek, akiktől Lehtisalo jelentős mennyiségben jegyzett fel szövegeket, 
a következők: 1) püö§ xüdT^= T9 (Vd. 10., 24., 32., 48., 49., 56., 71., 77., 100., 127 — 134., 
219 — 2270; 2) das Weib des xMP'XSámpjöden = T14 (Vd.: safenürl"3:Weib, 228 — 234.) 
3)ÖMnésaflÍ3ai sal!en{er= T18 (Vd. 34.). A Pur delta vidékén közvetlenül is jegyzett fel 
szótári adatokat és szövegeket is attól a három fiatal leánytól, akikről az obdorszki 
adatokkal kapcsolatban már szó volt. Ezek a személyek: parttá xüdel = T15 (Vd. 25., 
235 — 248.); munnu %üá"el = T l6 (Vd. 249 — 265.); án marik = TJ? (Vd. 52.). A magam 
részéről indokoltnak tartanám, ha a Pur deltavidékén közvetlenül a közlőktől feljegy
zett adatok PD jelzéssel (és sorszámmal) szerepelnének a Wb.-ban. 

Számos szótári adat és jelentős mennyiségű szöveg képviseli Bolsaja Zemlja 
nyelvjárását, s a szótárban mégsem szerepel BS. rövidítés. A Sj. jelzésű adatok bolsaja-
zemljai adatok, mert LEHTISALO világosan megmondja, hogy a közlő, egy idősebb asz-
szony, aki a Szjoida folyó partvidékén lakott, BZ. nyelvjárását beszélte. BZ. adatok 
az Óks2 jelzésű adatok is, vö. „Oks2 = yaefikko üjsi, der Alteste und der Schreiber 
der Timan Samojeden, der Oksino besucht hatte, ursprünglich von der Boljschaja 
Semlja-Tundra, er sprach den Dialekt der Boljschaja Semlja" (Wb. CIV), úgyszintén 
az MB jelzésű adatok, vö. ,,MB. = Katerina Wyutseiskaja, ein zur Uprawa von Ustj-
Tsylma gehöriges álteres Weib, war jetzt in der Stadt Mesén verheiratet. Sie sprach 
den Dialekt der Boljschaja Semlja-Tundra, wio auch die oben erwáhnten Sprachmeister 
angefangen von Sj ." (i. h.). Az említetteken kívül tehát még a Ko., L, U. jelzésű adatok 
is BZ. nyelvjárását képviselik. Az U. jelzésű adatok közlőjétől származnak a 121. és 122. 
sz. énekek. (Vd. IX). A szótári adatok közlői közt nem szerepel mikkölv fií^uföén, fiatal 
szamojéd ember felesége, akitől Lehtisalo ugyancsak jelentős mennyiségű szöveget 
jegyzett fel. Erről az asszonyról a Vd. előszavában (X) a következőket mondja: „ In 
der Stadt Mesén schrieb ich im Frühwinter 1912 von dem álteren Weibe des jungen Samo
jeden von Kanin, mikkölv fiícujéél, auf den Nummern 57, 59, 65, 68 — 70, 75, 103 und 
118 — 120 nieder. Die Frau war als junges Mádchen aus der Tundra des Grossen Landes 
nach Kanin übersiedelt und hatte sich die Mundart von Kanin nicht angeeignet." 
Nem derül ki, hogy ennek a BZ. nyelvjárást beszélő nőnek a férje azonos-e azzal a 
mikkulái fiiujséi nevű fiatal szamojéddal^ akitől és akinek anyjától a Me. jelzésű 
kanini adatok származnak. 

Egy Kanin-félszigetről való középkorú férfitól jegyezte fel LEHTISALO a 60. sz. 
terjedelmes „Marchenhaftes (Helden)lied"-et (Vd. 214 — 252.). Ez az ének különösen 
fontos azért, mert a Vd.-ban egyetlen dokumentuma a kanini nyelvjárásnak, amelyből 
csupán BUDBNZ feljegyzésében ismerünk szövegeket. Meglepő, hogy a 60. sz. ének 
közlőjének szótári adatai a Wb-ben Nes2 jelzéssel szerepelnek (Nes2 = ein Renntier-
wárter mittleren Alters von der Kanin-Halbinsel, ein zufálliger Sprachmeister, der 
Folklóré diktierte" (CIV). Kiderül, hogy a szótárban más közlőktől is vannak kanini 
adatok. Ilyenek a Sjo., Me., Nes jelzésű adatok, vö. „Sjo. = ein altér Samojede aus 
dem Kirchdorf von Sjomza am Weissen Meer. í m Sommer 1913 begleitete er mich 
nach Finnland, wo wir arbeiteten. Er vertrat den Dialekt von Kanin, wie Me. und 
Nes." Nem világos, hogy ez a Nes, amelyre LEHTISALO hivatkozik, csak a Nes adatokra 
vonatkozik-e, vagy pedig a Nes2 adatokra is. S az sem világos, hogy az N. jelzésű adatok 
(N. a rövidítések között nem szerepel), a Nes. vagy a Nes2 adatok közé sorolandók. 
A Wb.-ban a 357b lapon található N. jáptamböl hü%ü 'Alté des Ziemlich Schlanken' 
kapcsolat megtalálható a 60. sz. énekben (Vd. 226.), ezen adat alapján tehát N. adatok 
azonosíthatók volnának a Nes2 adatokkal. 

Malája Zemlja nyelvjárását képviselik az Oks. és U-Ts. jelzésű adatok, vö. 
„Oks. = fimkkv táíWéijöfí (Timofej Grigorjewitsch), ein altér Mann aus dem Kirchdorf 
von Oksino im Delta der Petschora. Er sprach den Dialekt der Tundra von Malája 
Semlja" (Wb. CIV). Ugyanettől a nyelvmestertől jegyzett fel LEHTISALO jelentős meny-
nyiségben szövegeket is (Vd. 30., 31., 61 — 64., 66., 67., 73., 74., 113 —117.es 139 — 169.; X). 
Tudomásul kell vennünk, hogy ezek az érdekes szövegek, amelyekből Oks. jelzéssel 

• 
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idéztem én magam is adatokat, nem Oksino, hanem Malája Zemlja nyelvjárását kép
viselik. Ugyanezt a nyelvjárást képviselik, mint már szó volt róla, U-Ts jelzésű ada
tok is: ,,U-Ts = 0 f im j a söeFalmfi, einSamojedenweib mittleren Alters aus dem Kirchdorf 
von Ustj-Tsyljma. Sprach den Dialekt von Malája Semlja." Egyszerűbb lett volna, ha 
LEHTISALO a Bolsaja Zemlja nyelvjárását képviselő adatokat BS, BS2 stb., a malaja-
zemljai adatokat pedig MS, MS2 jelzéssel közli, s ezt az eljárást minden dialektussal kap
csolatban következetesen alkalmazza. Így a kutatóknak nem kellene mindig azzal is 
gondolni, hogy a rövidítések voltaképpen jelképei, s nem is egységes jelképei vala
mely dialektusnak. Az eddig tárgyalt nyelvjárások mind tundrái nyenyec nyelvjárások. 

Az erdei nyelvjárások adatai között igen fontosak a Nj. jelzésű Njalina faluban 
feljegyzett adatok, amelyek egy Nazym folyó mellékén született, de Kiszeljovszkaja 
folyó mellé költözött öreg sámántól származnak. Ez a sámán utolsó képviselője volt a 
különben már kihalt nyelvjárásnak. Valószínűnek tarthatjuk, hogy ez az öreg sámán 
tulajdonképpen nazymi nyelvjárást beszélt. Tőle származnak a 78., 104 —106., 279 — 
285. sz. szövegek is. — A Kis. adatok közlője azonos a 135 —137. sz. szövegek közlő
jével. — A Lj. és Ljx szótári adatokat jlssu ú'hiéw, vadásztól jegyezte fel LEHTISALO. 
Ugyanettől a nyelvmestertől valók a 27., 28., 107., 138. sz. szövegek. Ljamini nyelv
járást képviselnek a Lj2, valamint a Sah. jelzésű adatok is. Az utóbbi adatok közlőitől, 
valamint a P vagy P1} illetőleg P2, úgyszintén a Kis2 jelzésű adatok közlőitől szöve
geket nem jegyzett fel LEHTISALO. 

Feltűnőnek találtam, hogy míg a Vd.-ban a 33., 35 — 37., 44., 50., 72., 266—278. 
sz. szövegek képviselik az igen érdekes maikovszkajai nyelvjárást (Vd. X), addig a 
Wb.-ban a rövidítések jegyzéke szerint maikovszkajai adat egyáltalában nem talál
ható. Két mesének a szavait kikeresve rájöttem, hogy a maikovszkajai adatok mellett 
Ni. jelzés van a Wb.-ban. A Wb. szerint ,,Ni. —ein Mann mittleren Alters vom úl'íé"ej-
Fluss, unweit von Toropkowa" (CIV). A Vd.-ban az említett szövegekkel kapcsolat
ban a következő felvilágosítást olvashatjuk: ,,Im Frühwinter 1914 diktierte mir am 
Flusse Maikovskaja ein Mann mittleren Alters, den ich gelegentlich traf und der seinen 
Namen nicht angab, in Eile die Nummern 33, 35—37, 44, 50, 72 und 266 — 268.". Hogy 
a Maikovszkaja mellett feljegyzett szövegek adatai kétségtelenül azonosak a Ni. jel
zésű szótári adatokkal, arról könnyen meggyőződhetünk. A 33. sz. elbeszélés hatodik 
mondatát %ilm\k kamxa tjiúúeokkön pa°kkarmaej 'der Zobel war in die Höhlung eines 
gefallenen Baumes gegangen' (79), a szótárban három helyen találtam meg Ni. jelzésű 
példamondatként: a xa>P0á 'fallen, umfallen (z. B. Baum, Betrunkener)' címszó alatt 
(147b) '[es] ging in den umgefallenen hohlen Baum' fordítással, a rjiúneo^u 'Höhle 
in einem Baum' (33b) alatt 'der Zobel ging in einen umgefallenen hohlen Baum hinein' 
és a 'pakkális (335b) címszó alatt az előbbivel kb. azonos fordítással. Még a 34b és 439b 
lapon is előfordul ugyanez a példamondat, ez utóbbi helyen a fordításból hiányzik 
a hinein szó. A (fi.) jelzésű példamondatok mellől az egész szótárban hiányzik a Vd. 
megfelelő lapszámára való utalás. A lapszám azért volna fontos, mert sok esetben nem
csak maga a mondat, hanem a környezete, sőt az összefüggő szöveg is érdekelné a kuta
tót, viszont lapszám nélküli idézet alapján rendkívül nagy időveszteséggel jár a pél
dául felhozott mondat megkeresése a szövegekben. 

Nagy könnyebbség lett volna a kutatók számára, ha a szómutató a szövegek 
fordításának szóanyagát is magába foglalná. S még nagyobb könnyebbség volna, ha 
a Vd. és a Wb. értelmezése között minél nagyobb volna az összhang. Megnehezíti a 
szótár használatát az utalások csekély száma. Ha pl. a 33. sz. mesében előforduló kajjeyp 
dual. 3. sz. igealak alapszavát keressük, és a szómutató g e h e n szavának segítségével 
megtaláljuk a ^áéá 'weggehen, sich bégében' címszót, csak egy csomó szólás és példa
mondat elolvasása után akadunk a Ni., Kis. kajlán 'du bist gegangen' alakra, amely útba
igazítást ad a kajje%r> alak megértéséhez. Ugyanebben a mesében fordul elő a tajjerjrjv 
alak 'habén' jelentéssel. A szótárban a ta-, tói- Pronominalstamm címszó alatt (457b— 
458ab) találjuk meg az 0 . ,S j . tanúd 'dasein, existieren', V.tatfféá, tatfía 'ist da' s a Kis. 
tajjerjrjv id. alakot. Hogy a tanúd és a Ni., Kis. tajjerjtjv alak összetartozik, az nem kétséges, 
de kevés kutatónak jut eszébe, hogy ezeket az igealakokat a ta-, ta-Pronominalstamm 
címszó alatt keresse. Kívánatos lett volna a tanúd és a tajje- szavakat felvenni a cím
szavak közé utalással a névmástőre. A szómutató sem nyújt segítséget a tajjerjrjv szó 
megtalálásához: a habén szó mellett nincs utalás sem az említett igealakokra, sem a 
névmástőre. 

A 44. számú Maik. = Ni. mesében az első mondat kalláé^okku élrj k&efíxannv 
karín námturlrjrjv 'Möwe schleift hinten im Zeit an deruSeite sein Messer' (101). Ugyanez 
a mondat példamondatként megvan a szótárban is a %álll$ 'Larus' címszó (149a) adatai 
között, ahol a mondatnak sem a hangjelölése, sem a fordítása nem azonos a szöveg-
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bői való idézettel. A példamondatban a 'Messer' szó karHv alakban, a 'schleift' ige pedig 
úánturirjrjv alakban van meg. Bár a mesében námturaokku igealak is van, valószínű
nek tarthatjuk, hogy az n-es alak a helyes, vö. a úánt címszót (308a). Maga a mondat 
a 149a lapon így van lefordítva: 'die kleine Möwe in der Hinterecke des Zeltes wetzt ihr 
Messer'. A szómutatóban a w e t z e n szó utal az igére ( a s e h l e i f e n szónál nincs rá utalás). 
A H i n t e r e c k e des Z e l t e s kifejezésnél levő utalás az egész mondatra vonatkozik, tehát 
nem magyaráz semmit. A Wb.-ban a sírj kaé0xannv kapcsolat nincs meg sem a &$" 
'Hinterer Teil des Zeltes (gilt als heilig)' (443b) alatt, sem a %aé(i 'Körperseite, Flanke; 
Seite' (178ab) alatt. Utóbbi helyen a szövegekben gyakran előforduló %aelíxaf\ni> 
'neben, bei' jelentésű névutó (vö. CASTR., Gr. 587) sem található meg. Úgy gondolom, 
hogy a kapcsolatnak 'in der Hinterecke des Zeltes' értelmezése téves, s a kifejezés tulaj
donképpeni jelentése 'a sátor hátulsó oldalánál, a sátor hátulsó részében'. Ugyanezen 
mese 2. sorában fordul elő a miérjrjv 'ist vorhanden' ige. Aszómutatóban a v o r h a n d e n 
szó mellett nincs rá utalás. A szótárban a ml 'etwas zu Essen, etwas Essbares' (Nj. 
'Ware' is) terjedelmes címszó alatt (258a — 261b) találjuk a mses 'nehmen; sein' igét. 
A rmérjr/v alak az igei származékok közt nem szerepel ugyan, de nyilvánvaló, hogy 
a msé- ige származéka. LEHTISALO a m% névszót és a ras£- igét azonosította és a két alakot 
,,verbum-substantivum"-nak fogta fel (NyK. L, 228 — 230). Bár ez a magyarázat elfo
gadható (az ige 'nehmen' jelentése még magyarázatot kíván), mégis kívánatos lett 
volna a névszói és az igei alakokat külön címszó alatt közölni, s csak utalni az etimoló
giai összetartozásra. Minden tudományos szótár törekszik arra, hogy az etimológiailag 
összetartozó szavakat közös címszó alá foglalja, de olyan esetekben, amikor akár hang
alak (pl. jiM"r^>fiit 'Wasser'), akár jelentés tekintetében jelentős ós magyarázatot kívánó 
eltérés áll fenn, kívánatos — utalással — a külön címszóra bontás. Így járt el LETISALO 
is pl. a 'Mond, Monat' ~ 'Grossvater' szavak esetében. Ezt az eljárást jó lett volna 
sokkal gyakrabban alkalmazni. Így pl. a padá stb. személynévmási alakokat is jobb 'ett 
volna külön címszó alatt közölni utalással a püdd 'jemandem áhnlich sein, gleichen* 
igére (369ab). Külön címszó illette volna meg a szövegekben sűrűn előforduló pux^ctse, 
piiXü 'die Alté' szót is hivatkozással az 'alt werden, altern (wenigstens von Frauen)* 
igére (357ab). 

Hogy mennyire szükséges lett volna a gyakran előforduló képzőkről rövid átte
kintést adni, vagy KARJALAINEN—TOIVONEN chanti szótárának példájára a képzőket 
a címszavak közé felvenni, jól megvilágítja a következő példa. A 44. sz. már említett 
mesében fordul elő aáénéamml fiaeolcku márrammv 'der Waldriesen-Alte sagte' (101) 
mondat. A márrammv igealak a mánts 'sagen' (253b—254a) címszó alatt nem szerepel, 
bár a szövegekben többször előfordul. Jóval nehezebb a éénsámml S7.6 megtalálása és 
jelentésének megértése. A W a l d r i e s e szó a szómutatóban nincs meg, a W a 1 d-
g e i s t szó mellett erre a szóra nincs utalás. A W a l d k o b o l d szó sem ad útba
igazítást, a 31ab lapon az í címszó alatt csak magát a é énsámml fíáeol<u kapcsolatot 
találjuk meg 'der greise Waldkobold' értelmezéssel. A G e i s t szó alatt majdnem 
ötven adat között a 'riesengrosser, im Walde hausender Geist' jelentésre akadunk, 
s a megadott helyen (433a) a éíe" 'Harz (der Fichte, Tanne, Kiefer, Zirbel)' címszó 
alatt megtaláljuk az O. ééssaftál 'harzig', valamint az S. sésamml 'riesengrosser, wilder, 
im Walde hausender Geist', Kis. sensimmi, Nj. étessömml id. származékokat. Nem két
séges, hogy az erdei nyenyec adatok közé tartozik a mesében előforduló éénsámml 
sző is. Aki jártas a nyenyec hangtanban, az tudja, hogy az O. -ssafiái stb. képző és az 
erdei nyelvjárások -símml stb. nomen possessoris képzője azonos elemekből áll, és 
egyúttal megérti, hogy az önállóan is használt éénsamml szó az említett S., Kis., Nj. 
alakokhoz hasonlóan 'a gyantás öreg' kapcsolatban jelentésbővüléssel nyerte el 'Wald
riese' jelentését. A képző 'vmivel ellátott, vmivel bíró' jelentésének ismerete nélküí 
nem érthető meg a paésamml alak sem a paésamml wammattv ' [die Möwe] ass ihn m i t -
s a m t dem Schleifstein' (102) mondatban. A paé 'Stein, Glas' stb. (349a) címszó alatt 
megtaláljuk a Nj. 'Schleifstein' jelentést, úgyszintén az idézett mondatot téves fordí
tással: 'er ass die Möwe samt dem Schleifstein'. Szószerint helyesen: 'a sirály [dem.J 
megette őt köszörűköves [en]. (Vd. Maik. a = Wb. Ni. á). A -ssafíái stb. ~ sámml s tb. 
képzős szó ugyanis igen gyakran ragtalan módhatározó a mondatban. 

Az 54. sz. archangelszki énekben fordul elő a következő mondat: tádife tétlant 
pifti" fiélakadv 'dein Wirt, der Zauberer liegt im Sterben' (173). _A fi^llakabv szónak 
' [er] liegt im Sterben' jelentésére a szómutató nem utal, s ez a jelentés a szótárban 
sincs meg; a szónak a szótár szerint 'bloss, nur' jelentése van (53a). Annak, . aki ismeri, 
a szövegeket, eszébe juthat, hogy több monda végződik ezzel a kifejezéssel ta fiüllakkabi} 
' danur i s t e s ' ; 'das ist es nur' (pí. 20., 22., 25., 27., 29., 188.); magyarul így mondanók: 'itt 
a vége'. Ezen az alapon megérthetjük, hogy a pállakado szó az idézett archangelszki 
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mondatban körülbelül azt jelenti, amit a magyar 'vége van', 'végét járja' kifejezés. 
A szónak ezt az érdekes 'im Sterben Hegen' jelentését érdemes lett volna a szótárban 
s a szómutatóban is közölni. 

Az ilyenféle megjegyzések, amelyeknek számát még szaporítani lehetne, termé
szetesen nem csökkentik lényegesen a Jurakisches Wörterbuch rendkívüli értékét és 
jelentőségét. Minden kutató, aki a szótárt és a szövegeket használja és valaha is hasz
nálni fogja, csak a legnagyobb elismeréssel és hálával gondolhat a szerzőre, aki majd
nem egy félszázad óta minden erejével és tudásával, egész életével az uráli nyelvtudo
mányt szolgálja. 

Isi. SEBESTYÉN I R É N 

Űj lulei-lapp szótár. — Lulelappisches Wörterbuch 

(Lulelapsk ordbok) I—IV, auf Grund von K. B. Wiklunds, Björn Collinders und eigenen 
' Aufzeichnungen ausgearbeitet von Harald Grundström. Schriften des Instituts für 
Mundarten und Volkskunde in Uppsala. Reihe: C : 1. Lund—-Uppsala. 1946 — 1954. 
1920 1. 

Az uppsalai népnyelvi és néptudományi intézet (Landsmáls- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala) 1946-ban nagy vállalkozásba fogott: megkezdte egy nagy lulei-lapp 
szótár kiadását. Az első füzetet még 11 füzet követte; az utolsó 8 évvel később, 1954-
ben jelent meg. Ezek közül csak 10 füzet foglalja magába a voltaképpeni szótári anyagot. 
A l i . füzet egyebek közt egy jegyzéket tartalmaz azon — KONRÁD NIELSEN szótárában 
előforduló — norvég-lapp szavakról, amelyeknek lulei-lapp megfelelője GRUNDSTRÖM 
szótárában megtalálható. Ez a jegyzék rendkívül becses melléklet a lulei-lapp szóanyag
hoz; minthogy segítséget nyújt több, mint 600 norvég-lapp szó földrajzi elterjedtségé
nek megítéléséhez, az etimológusok különös figyelmébe ajánlható. Hasznos toldaléka 
a szótárnak az ugyancsak e füzetben található fonetikai áttekintés is a lulei-lapp nyelv
járások hangjairól. A 12. füzet táblázatok alakjában mutatja be a főnevek abszolút 
és birtokos személyragozását, a névmások s az igék ragozását, stb. 

Az új lulei-lapp szótár előmunkálataira stb. vonatkozó megjegyzéseimet már 
a Magyar Nyelvőr 1949. évfolyamában (84. 1.) megtettem. Az az állítás, hogy a lapp 
nyelv a legjobban ismert finnugor nyelv, e szótár megjelenése u tán még kevésbé vitat
ható, mint eddig. A lulei-lapp nyelvjárásterületnél délebbre beszélt svédországi lapp 
nyelvjárások szókincsének ismeretéhez rendelkezésünkre állnak ugyan kisebb-nagyobb 
szótárak, illetve szójegyzékek, mindamellett az új lulei-lapp szótárhoz hasonló nagy 
és korszerű szótárakra ezek területéről ugyancsak szükség lenne. Kérdés azonban, 
hogy anyaguk gyűjtését nem lenne-e már késő most elkezdeni. 

LAKÓ GYÖRGY 

The First Cheremis Grammar (1775). A Facsimile Edition with Introduction and 
Analysis by Thomas A. Sebeok and Alo Ráun 

Chicago 1956, The Newberry Library. I—IV + 65 + 136 1. 

A magyar nyelvtudomány már régóta számontartja a mari irodalom „ősnyom-
tatvány"-át, az 1775-ben a Cári Tudományos Akadémiától Szentpéter vár ott kiadott 
CO^HHCHÍH npHHafljie>KamiH KT> rpaMMaraK* MepeMHCKaro fl3biKa című nyelvtant. BUDENZ 
JÓZSEF tüzetes elemzést szentelt neki az 1867. esztendőben a NyK.-ben (VI, 191 — 212) 
„Az 1775-diki cseremisz grammatika" c. tanulmányában. Ez egyike a legelső mari 
nyelvi emlékeknek; még Pallas 220 szavas jegyzéke (1787 — 9) sem előzi meg. Az 1775. 
évi nyelvtan fontosabb is, mint Pallas szójegyzéke, mert emez csak nomenclatura, 
amaz viszont teljességre törekvő nyelvtan és tárgykörök, illetve nyelvtani kategóriák 
szerinti szótár. Már WIEDEMANN is megemlékezett róla, majd BEKÉ ÖDÖN is említi 
1911-ben Cseremisz nyelvtanában (2. 1.). Ugyanő rámutat a nyelvkönyv nyelvjárási 
sajátosságaira a mari nyelv akkori ismeretének fokán. 

Úgy vélem, a birtokunkban levő nyelvkönyv újabb elemzése, eddigi ismereteink
hez való viszonyítása, anyagából az eddig ismeretlennek és ma már nem élőnek a kieme-
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lése, tehát az 1775. mari nyelvtannak újabb, korszerű méltatása magyar nyelvészekre 
várt. Hiszen BEKÉ ÖDÖN közöttünk létének szervező erővé kellett volna válnia, és 
tanszékének a Mariföld határain túl folytatott mari nyelvészeti, irodalmi és néprajzi 
kutatások pezsgő központjává kellett volna lennie. A két világháború közt meg lett 
volna a lehetőség arra, hogy Magyarország a mar i nyelvészeti és irodalmi kutatások 
centrumává váljék, hogy a kisebb finnugor népek nyelvével és irodalmával való foglal
kozás korszerűsödjék, ismeretszerzésünk ne csak a nyelvészetet érintse, hanem — a 
Szovjetunióban végbement változásoknak megfelelően — az irodalmi és a történeti, 
valamint a néprajzi kutatások síkjára is átcsapjon. Nem történt meg. Okait itt nem 
kívánom elemezni, hiszen utaltam rá másutt [Filológiai Közlöny II (1956), 159], s 
szóltam a felsőoktatási tennivalókról is [uo. 161 és NyK. LVIII (1956 [42 — 3]. Nehéz
kességünk következménye, hogy a mari kutatások másutt: az Északamerikai Egyesült 
Államokban virágzanak fel, ott formálódik a finnugor nyelvtudomány kutatásának 
egy központja az Indiana Egyetemen, a magyar származású SEBŐK (SEBEOK) TAMÁS 
vezetésével. 

E formálódás egy évtizede volt a tervezgetés állapotában. A program megvaló
sulása az elmúlt évek tevékenységének gyümölcseit most már betakarítja, gazdagítva 
a finnugor nyelvtudományt nemcsak cikkekkel, tanulmányokkal, hanem művekkel is. 
Tanúskodik erről a Studies in Cheremis gyűjtőcímet viselő sorozat köteteinek már 
puszta felsorolása is. 1. kötet: Folklóré (Indiana University Publications, Folklóré 
Series No. 6. Bloomington, Ind., 1952); 2. kötet: T H . A. SEBEOK and F. J . INGEMANN, 
The Supernatural (Viking Fund Publications in Anthropology No. 22. New York 1956); 
a 3. kötetet itt ismertetem; 4. kötet: EEVA KANGASMAA-MINN, Derivation (Indiana 
University Publications, Slavic and Eastern European Series No. 1. Bloomington 1956); 
5. kötet: T H . A. SEBEOK, The Cheremis. Humán Relations Area Files (Subcontractor's 
Monograph. New Ha ven 1955). A sorozatot szerkesztő T H . A. SEBEOK levélbeli közlése 
szerint rövidesen újabb kötetek jelennek meg a mari gyermekjátékokról és a mari dalok
ról, valamint a mari nyelv orosz jövevényszavairól (az utóbbit F E M X OINAS észt nyel
vész írja). Ha az indianai egyetemen tevékenykedő munkaközösség tagjainak elszórtan 
megjelent cikkeit nem is vesszük számba, akkor is el kell ismernünk, hogy jó aratásról 
vall a fenti felsorolás. 

Az 1775. évi cseremisz nyelvtant nem magában adták meztelen hasonmásként, 
hanem tudományos feldolgozást is kapunk hozzá. A kötet két részre oszlik; az első 
a tudományos apparátust adja a második részként fakszimilében kiadott nyelvtanhoz. 
Az első részben található a SEBEOK-írta bevezetés, a rövidítések ismertetése, a csikágói 
Bonaparte-gyűjtemény fontosabb mari vonatkozású műveinek felsorolása (1 — 8), majd 
T H . SEBEOK tollából leírást kanunk a mari nép jelenéről és múltjáról (8 — 10), nyel
véről, a mari nyelvjárásokról (10 — 12), aztán ALO RAXJN értekezik a publikált nyelvtan 
szerzőjének személyéről (12 —13) és a nyelvtan mari szövegének nvelvjárási meghatá
rozásáról (13 —17). Ugvancsak ALO RAUTST állította össze az etimológiai szójegvzéket, 
amelv felsorolja a nyelvtanban előforduló mari szavakat, megadja eredetüket és biblio
gráfiájukat (19—47). Kanunk egy „Morpheme Index"-et is; ez a mari szótöveket 
sorolja fel angol értelmezéssel (49 — 57). Ezt követi a képzők táblázata (58 —61). Mind
kettő EEVA KANTGASMAA-MITSTN munkája. Az első részt az 1775. évi nyelvtanban talál
ható sajtóhibák jegyzéke zárja be. A kötet második részében kapjuk magát a nyelv
tant eredeti címlappal és lapszámozással (1 —136). 

Magyar ember — az egyik finnugor nép fia — csak meghatottan veheti kézbe 
ezt a finom papiroson, szép nyomdai kiállításban megjelent, nyelvészetileg kommentált 
kötetet: hiszen a mari nyelv ősi nyomtatványát kapjuk, az első mari mondatokat. Ha 
nem is gondolhatunk arra, hogv az 1775. évi cseremisz nyelvtant nyelvtörténeti érték 
tekintetében az ómagyar Halotti Beszéddel vessük egvbe, — erre sem újabb volta, 
sem a hosszabb szöveg hiánva, sem irodalmi érték nélküli volta nem érdemesíti —, 
mégis nagy szó, hogy új kiadásban olvashatjuk az időrendben elsőként nyomtatott, 
egyszerű mari mondatokat: iza'ple tsúin afab§m, apq'ddmcft tvúinöm 'tiszteld a te apádat 
és anyádat is' (11/54).1 

SEBEOK statisztikai adatokban mutatja be a mari népet, nemcsak összesítést 
ad e félmilliónyi nép szambeliségéről, hanem területi megoszlását is megadja a Mari 
ASzSzK-on belül és kívül. A mari nép történetét is kapjuk, bár furcsa, hogy SEBEOK 
a XV. század második felével kez;di és onnan tér vissza a bolgár, illetőleg a tatár hódítás 
korára, annak művelődési hatására (1/8). Helyesebb lett volna az időrendet szigorúan 

1 1 . jelzést adtunk a bevezető résznek, II . jelzést magának a nyelvtannak. 
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megtartani. A szerző megfelelően méltatja a mari népnek az orosz elnyomók ellen vívott 
szabadságharcát (9 —10), és utal a cári orosz iskolázás elnemzetietlenítő céljára. Azt a 
nézetét fejezi ki, hogy az orosz gyarmatosítás a XIX. században érte el tetőpontját, 
majd hozzáfűzi: „and still goes on" (10), SEBEOKnek ez a lapidáris megállapítása bővebb 
indokolásra szorul. Nem tagadhatjuk, hogy ma is van oroszosodás a marik körében, 
de ennek jellege más. A kulturális emelkedés során pl. némely egyetemi hallgató önkén
telenül elhagyja anyanyelvét, mert bár mari oktatási nyelvű tanítóképző, erdészeti 
főiskola stb. akad Mariföldön, mégsincs egyetem. így pl. az orvostanhallgatók a Kazanyi 
egyetemre járnak, ahol oroszul adják elő az orvostudományi kollégiumokat. Ez együtt 
járhat az oroszosodás következményével, mert a művelődési felsőbbség mindig vonzó, 
hiába kíséri a nemzetiségi egyenjogúság törvényes biztosítéka. 

Ezután a mari nyelvet és nyelvjárásokat ismerteti SEBEOK, azonban a nyugati 
nyelvjárások közt nem említi a vetlugait ' ( l l) , s nem szól egy árva szót sem a mai két 
irodalmi nyelvről, illetve azok területi megoszlásáról. Felsorolja a fontosabb mari nyelv
tanokat és szótárakat is. Talán be kellett volna sorakoztatnia még a következőket: 
M. n . MXAM^E, CnpHH<eHHe marojiOB B MapHÜCKOM H3bii<e. MocKBa—-JleHHHTpa# 1939. 

Irv* H. T. TPHrOPbEB, MapHHCKHií ÍÖÍJK, tfoüiKap-Ojia 1953. -r- M. O., AHflPEEB, 
J\. M. MBAHOB, K. <3>. CMMPHOB, PyccKO-MapHHCKHÍí cjioBapb. HoiiiKap—Gna 1946. 

SEBEOK részletes fejtegetései megrajzolták azt a keretet, amelyben az 1775. évi 
nyelvtan szerzőjének és nyelvjárásának kérdésére kerülhet sor. Ennek tárgyalása ALO 
RAUNnak, az Egyesült Államokban élő észt nyelvésznek jutott osztályrészül. RÁUN 
alapos irodalmi ismeretek birtokában csatlakozik a szovjet turkológus V. G. JEGOROV 
azon megállapításához ((TypKOJionmecKHií CöopmiK 1(1951) 86, hogy az 1769. évi 
csuvas, az 1775. évi votják és cseremisz nyelvtanok szerzője nem lehet egy ember, mint 
ezt S. K. BULICS vélte. BULICS azt gondolta (Oiept CTOpin H3biK03HaHHÍH BT> POCCHÍH. 1904, 
446), hogy VENJAMIN PUCEK-GRIGOROVICS érsek volt e nyelvtanok szerzője. JEGOBOV és 
nyomában ALO RÁUN rámutat azokra az eltérésekre, amelyek megcáfolják, hogy PUCEK-
GRIGOROVICS lett volna e három mű közös szerzője (13). 

Az 1775. évi nyelvtan nyelvjárásának meghatározásával alaposabban először 
BUDENZ JÓZSEF (NyK. VI, 191 kk.) foglalkozott. BUDENZ azt gyanította, hogy a nyelv
tan „nyelve az erdei-cseremiszhez tartozó" (NyK. VI, 191), bár eltér a REGULY fel
jegyezte erdei cseremisz szövegek ejtésétől (uo. 192 — 7). BEKÉ ÖDÖN (Cser. nyt . 2) 
kiemeli az 1775. évi nvelvtan hangtani eltéréseit, mégis csatlakozik BUDENZ véleményé
hez, és az átvett példákat kE. ( = keleti erdei) jelzéssel idézi, tehát carjevokoksajszki-
nak gyanítja. A nyelvjárás helytelen lokalizálása nem a tudósok hibája; oka az a tény, 
hogy ebben az időben nem állt rendelkezésükre olyan nyelvi anyag, amely lehetővé 
tette volna a nyelvjárás pontos meghatározását. Mindaddig, amíg WicHMANNnak és 
BsKÉnek a jaranszki nyelvjárásterületről származó szövegei nem jelentek meg (ha csak 
részben is), nem volt lehetséges bebizonyítani, hogy melyik nyelvjáráscsoporthoz is 
tartozik az 1775. évi nyelvtan dialektusa. Ennek a munkának az elvégzését vállalta 
ALO RÁUN, összevetve a nyelvtanban előforduló szavakat hangsúly és hangalak szem
pontjából YRJÖ WICHMANN jaranszk-urzsumi (JU) és BEKÉ ÖDÖN jaranszki (JT) szö
vegeivel. ALO RÁUN átmeneti nveivjárásoknak („transitory dialects", 1/14) minősíti 
azokat a nvelvjárásokat, amelyeket a nyelvtan szavai képviselnek. Ezt helyteleníte
nünk kell. Hiszen valójában minden nyelvjárás csak átmeneti nyelvjárás, amelyben 
a szomszédos nyelvjárásnak néhánv sajátossága megvan, mások meg hiányzanak. 
A végső következtetést ígv vonja le RÁUN: >,The language of the-1775 Grammar does 
not represent a »pure« dialéct. The data come from various sources and essentially 
follów the generál eastern pattern.Tn order to normalize his data, the author has modi-
fied them to somé extent" (1/17). Ezzel a megállapításával csatlakozik V. VASZILJEV 
véleményéhez, aki (MapHÍjCKHÍí HavqHo-HCCJiero âTeJibCKHH HHCTHTVT H3bwa, JlHTenaTvpbi 
H HcTopHH. y^eHbie 3anr-icKH. V [1953] 260 k.) kijelenti, hogy a nyelvtan nyelve dialektus 
a szempontjából ,,mezei"-hez sorolandó és közel áll a keletihez. (Ám evvel RÁUN ellene 
mond a 11. lapon adott beosztásnak, mely szerint a,jaranszki nyelvjárás a nyugati 
csoporthoz tartozik). 

ALO RÁUN elsősorban a hangsúlyt vizsgálja meg. A poskwdo 'szomszéd', le'ts 
pósna- 'külön', ka'stene 'este' szavak hangsúlya alapján a BEKÉ, ill. WICHMANN föl
jegyezte jaranszki nyelvjárás hangsúlyozási módját .véli a nvelytanban is felfedezni, 
bár;ellentmondásra is akad, pl. fiára- 'után', e helyett fia'ra. Valóban így is van: BEKÉ 
megállapítása szerint a jaranszkiban a hangsúlv a penultimára esik. Ennek felel meg 
a Nvelvtan hang^úlyozási módja a névszók javában: ji'lme 'nyelv', kaya'ze 'papiros', 
pi'stöV 'toll' (11/58)4 de csak imitt-amott. az igék esetében, melyek szinte mind vég
hangsúllyal jelöltek az ind. praes. sg. 1. sz.-ben: poye-w'gyűjtök', süőé'm 'parancsolok'; 
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nala-tn 'veszek', koőa'm 'hagyok' (felsorolásuk 1. 11/124 —131) stb. A ragozási táblázatok
ban azonban már rábukkanunk egy-egy másképp hangsúlyozott alakra: li'étökte 'csinál
tasd meg', M'étdJctöze 'csináltassa meg', listöktözt 'csináltassák meg' (11/114—5), éólyem 
'állok' (11/77), de éolye-m (11/124),2 ko'étzo 'menjen', pu-rlzo 'harapjon' (11/78), so'no 'gon
dolj', so-nozo 'gondoljon', küjsö 'kérd', kü\fsözö 'kérje', ku(fso ' tartsd' a hangsúly jelölése 
nélkül, de ku\fsozo ' tartsa', po'jo 'gazdagodj' (11/78), bár purla'm 'harapok' (11/126), 
küjse-m 'kérek', kufse'm ' tartok' véghangsúllyal jelölt (11/124), viszont kwt'suso ' tartó ' 
(part. imp.) (11/121). A példákat, az ellentmondások felsorolását szaporíthatnók. Fel
merülhet az a feltevés, hogy az igék felsorakoztatásakor (11/124 — 31) az anonimus 
szerző a két igecsoport megkülönböztetése kedvéért nagyobb ügyet vetett a végződésre, 
így arra a közlő nagyobb dinamikus hangsúlyt vetett, és a nyelvtan szerzője evvel a 
hangsúllyal jegyezte le ez igéket. A nyelvoktatásból jól ismerjük az ilyen (helytelen) 
alkalmi hangsúlyozást. — A névszók között is fel-felötlenek nem jaranszki módon 
hangsúlyozott szók: nerye- 'rend' (II/6), marőe-z 'szél' (11/7), de ta'lze 'hold', te-le 'tél' (II/6), 
so'So 'tavasz' (11/7, 55). Ugyanakkor kenGe-z 'nyár' az alanyesetben véghangsúlyos, de 
a tárgyesetben kenGe-zem (11/7) megfelel a jaranszki hangsúly-követelményeknek. A hang
súly a ragok csatlakozása következtében utolsó szótagbeliből átváltozhatik szóvégtől 
számított második, harmadik szótagbelivé, pl.: afia- 'anya'; afia-mdn 'anyámnak a . . . ' ; 
afícfzelan.3 

Úgy gyanítom, pusztán a hangsúlyozás módjára hivatkozni elégtelen, azonban 
a felsoroltakból kiviláglik: a) az 1775. évi nyelvtan hangsúlyozási módja nem egyezik 
sem a nyugati, sem a keleti nyelvjárásokéval; b) elsőbb teljes rendszerezéssel kell a 
nyelvtanban előforduló hangsúlyviszonyokat megállapítani. Csak így Vonhatunk le 
végleges következtetést (1. 1/16), és számolnunk kell azzal is, hogy az orosz anyanyelvű 
szerző néha helytelenül jelölte a hangsúlyt, amint erre RÁUN is utal (uo. 7. pont). 

Gondos és szorgos vizsgálatnak veti alá ALO RÁUN a nyelvtan szavainak magán
hangzórendszerét. BUDENZ ebbeli vizsgálatakor főképpen REGULY szövegeit vette mér
céül, RÁUN viszont BEKÉ és WICHMANN följegyzéseivel hasonlítja össze az 1775. évi 
nyelvtant. A következő fontosabb megállapításokra jut: 

1. hangsúlyos v. hangsúlytalan i áll rendszerint mind az első, mind a további 
szótagokban a JT. 3 és JU. %(d) hangjával szemben. Ismerve azt a tényt, hogy az orosz 
nyelvben a nem hangsúlyozott magánhangzók rendszerint kevésbé tisztán ejtettek 
és rövidebbek, elfogadhatjuk RÁUN azon megállapítását, hogy e nyelvtanban a hang
súlytalan helyzetben alkalmazott i és más jel redukált hangzó jele. Ehhez hozzá kell 
fűznöm: az orosz hangsúlytalan u és y csak hosszúságban redukálódik, nem hangszín
ben, ezért a nyelvtan szerzője is valószínűleg időtartambeli redukciót érzett, nem pedig 
hangszínbelit. 

2. Határozottan a JT. , ill. a JU . nyelvjárásra u t a l a z o ~ u, ö ~ ü váltakozás 
(1/15). A nyelvtan a névszók birtokos esetét is bemutatja; a paradigmák vizsgálatakor 
tapasztaljuk, hogy azon o végű szavakban, melyek előző szótagjában u, ill. ö esetében 
ü van, a birtokos eset -n ragja előtt ezen o, ill. ö véghangzót egy fokkal zártabbá változ
tatják, pl. muSku'nDO 'ököl': muskunmin(11/59), lümuü-mö 'nevetlen': lümDÜmün (II : 59). 
Véleményem szerint A. RAUNnak ez a megállapítása perdöntő a nyelvtan nyelvjárásá
nak a jaranszkihoz történő besorolási kérdésében. 

3. BUDENZ és BEKÉ utaltak arra, hogy a mássalhangzók rendszerében feltűnő 
a ts a carjevokoksajszki ts helyén, ill. dz a dz helyén, pl. -sam§ts a többesszám jele (II/4), 
(vö. C. Ö. TJ.-sá-m§ts),kiJsaliye\tsem 'keresnék' (11/93), (C. tólyeföem 'jönnék', BEKÉ 355), 
az ablativus ragja -y%ts (11/13), -lets (H/13) (vö. P. -let?, U. C. -let's, UJ . -Mis, C. 
-yUs, B E K É ) , tsarne-m 'abbahagyom' (11/124), (C. fsarnem), ts&Be ' tyúk' (11/66), (C. Mpe) 
stb. Vannak azonban szavak, amelyekben a várt ts helyén fs-t ír az ismeretlen szerző, 
pl. ísonceste-m 'repülök' (11/125, 129), ke/se 'nap' (II/54). Ezen kettősség láttán az a 
benyomásunk, hogy az 1775. évi nyelvtanhoz az ismeretlen szerző az adatokat több 
forrásból szedte össze, és ez okozza az ellentmondásokat. Olyan ez a nyelvtan, mint 
egy több kéztől írott kódex, csakhogy it t nem részenként váltott a kéz, hanem az ada
tok egyike innen, a jaranszki nyelvjárásból, másika máshonnan, egy másik nyelvjárás
ból — talán a carjevokoksajszkiból, a csebokszáriből — került. 

4. Az a tény, hogy magánhangzók közt -riG- fordul elő, szintén a jaranszki nyelv
járásra utal, pl. kenGe-z 'nyár' (II/7, 55), korza-nGe fiúi 'sármány' (II/66) stb., bár itt is 
találunk -ny-s alakot is. Éz lehet tollhiba, mire az ilyen kettős alakok szolgáltatnak 

2 Sajnos, az ilyen ellentmondásokra ALO RÁUN nem hívja fel a figyelmet. 
3 Vö. BEKÉ, Cser. Nyt. 118—9, E. ITKONEN ALH. V, 27—8. 
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bizonyítékot: menge ~ mence (11/60), enyer (11/60) ry enGer (11/72). Az orosz szerző 
•a G jelölésére külön jelet vezetett be (g). Ennek szokatlan lehetett az alkalmazása, 
és ezért, de máskülönben is a nyelvtan sok sajtóhibával nyomódott. ' 

5. Rendkívül tanulságos az at'a 'apa' alak. Már BUDENZ (NyK. VI, 196) is említi, 
mivel az erdei is helyén i van. Ilyenek még a pata 'bárány', küíük 'rövid' szók (RÁUN 
helytelenül kütük-neíz olvassa 1/16), amelyek pontosan egyeznek a JU. és JT . alakokkal, 
bár van M. kütük is. 

Negatíve is el kellett volna határolni a nyelvtan nyelvjárását: nem lehet kozj-
mogyemjanszki, vetlugai és JO., mivel hiányzik benne az a-zás (a ejtése némely o helyén). 
Az egyetlen példa pazala'm 'átköltözöm' lehetne, de utána rögtön fioza"m 'leesem, lefek
szem' következik (11/124), ezért A. RÁUN helyesen sajtóhibának minősíti az előbbit 
(1/14). Nem a-ző a nyelvtan nyelve, tehát nem lehet K. V. JO. (pl. P. B. MK. U. C. Ö. 
sa-rem, JT . éa-rem, JO. V. K. söVrem 'kiterítek', a nyelvtanban sare-m, — JO. -éámm§ts, 
V. -sáts, K. -fiWá a tsz. névszói jele, a nyelvtanban -samdts). 

Mivel a hangsúly- helyének ismérve alapján nem lehet biztosan megállapítani, 
melyik nyelvjárással egyezik a nyelvtan törzsanyaga, kíséreljük meg rendszerben fel
mutatható bizonyítékokat felsorakoztatni. A nyelvtan elsősorban a ragozást van hivatva 
bemutatni, csak másodsorban ad tárgykörök szerint csoportosított szavakat. Ha ki 
tudunk mutatni az ALO RÁUN felsorakoztatta érvek (hangsúly, hangalak) mellé nyelv
tanit is, akkor megerősítettük azon megállapítását, hogy jaranszki dialektusról van szó. 

A nyelvtan 24. lapján megjelenik a so'l'o 'öcs' szó ragozásában ennek esz. 2. sz. 
birtokos személyragos alakja: so-lots. Társítsuk ehhez a megjegyzések sorából kiemelve 
a kuyu 'anyós' szó megfelelő alakját: kuyuts 'anyósod' és a 25. lapról az oúo 'após' szó 
megfelelő alakját: ohots 'apósod'. A szokásos birt. személyrag az esz. 2. sz.-ben -t, pl. 
fiiiel 'erőd' a fiii 'erő' szóból. Rokonságnevekben azonban előfordul a t's ~ ts rag! Melyik 
nyelvjárásban? Lássunk egy példát: B. M. sote't, UP. so'Uis, JO. V. éb'tUs, K. sota'iet 
'öcséd' (BEKÉ ÖDÖN kéziratos mari szótárából). Kizárhatjuk tehát a B. M. Ú. K. nyelv
járásokat. Ám a C-ban ts-t találunk: e-ryHs, a P. pedig erydó (BEKÉ, Cser. nyt . 175), 
tehát kizáródik még a P. és C , marad-a jaranszki és a vetlugai nyelvjárás. 

Keressük meg ennek rendszerbeli megfelelőjét az igeragozásban is, hiszen a -t 
2. sz. birtokos személyrag és az esz. 2. sz. -t ragja az igeragozásban azonos eredetű, 
a személyes névmásból való. A jelentő mód jelen idejének 2. személyében ki/sala't 'kere
sed' van, de a jésítő perfectumban ki jsa'tets 'kerestél'- (11/90), a praeteritum perfectum-
ban kifsa'ldts-itets 'kerestél vala' található (11/92). A tagadó ige perfectumában ismét
lődik &ts: si-ts-kicísal 'nem kerestél' (H/94). Ugyanígy ilets 'voltál' (11/84), uke. il'ets 'nem 
voltál' (11/87), ZeySeSaZía'í'betakaródzol', de lefiedcfltets 'betakarództáF (11/97), lefieba'ltón-
ilets 'betakarództál volt' (11:99), sits-lefieőalt 'nem takarództál be' (11/101). A többi 
példát mellőzve, megállapíthatjuk, hogy a ts megjelenése a nyugati JT . JO. V. K. 
nyelvjárásokra jellemző, másutt — P. U. C. — -ts található (vö. BEKÉ, Cser. nyt. 321, 
323 stb., WIOHMANN, Tscher. Texte 118). 

Az igeragozás múlt idejű többes szám 3. személyében előfordul a -fie, -fi rag, 
•amely BEKÉ megállapítása szerint a K. és a C. nyelvjárásban található (304). Az 1775. 
évi nyelvtan a következő alakokban ismeri: il'e'fie 'voltak' (46, 84), uke- iíefie 'nem voltak' 
(87), nwno ok-kvúaliyer^sefi 'bárcsak ne keresnének' (96), nwno i'úZe kvísalefi (96), nu-no 
i-s-lefiebaltefi 'nem takartat tak be, nem takarództak be' (101). A hangsúlyozás módja 
nyugati nyelvjárásra utal. Mivel a fi-s alak csak a C. Ő. J . K. nyelvjárásokban fordul 
elő (vö. Ö. oríen o[k] ketep 'nem bírnák [egymástól] elválni', K § . á'k aprlep 'nem válnak 
el egymástól', J T . süd§n-at tsd'lan kolé-fie 'mind a százan meghaltak' (BEKÉ kéziratos 
adatai); JU . mHana kali'sen b:y§lefi mo% puro us'án djerj-sa'mdtst 'habénnicht die ver-
stándigen Leute uns [davon] gesprochen?'(MSFOu. LIX, 84); vö. még WICHMANN 118), 
ennélfogva a P. B. M. U. nyelvjárások területe kihullik a számításból, a hangsúlyozás 
módja kizárja a C. ö. nyelvjárások területét, marad tehát a J . 

Az olyen illeszkedési tünetek a múlt idő képzésében, mint koia'm 'látszom', de 
koiom 'látszottam', purla'm 'megharapok', de pwrlum 'megharaptam', üstem 'söprök', 
de ü-stüm 'söpörtem' (11/81) szintén a jaranszki nyelvjárásra utalnak, úgyszintén ennek 
megfelelője a névragozásban (sü'bür: sü'őürün 'csillag, csillagnak a . . .',11/12, jüt 'éjszaka' 
jüőüm 'éjszakát' (11/13). 

Vizsgáljuk meg még a sorszámok alakját és képzőjét is. A 46 — 7. lapon ezt ta-
áljuk: kwmso 'harmadik',nvlimse 'negyedik'5 fivzimse 'ötödik' (a továbbiak hiányoznak). 

4 De nu-no lefiebaltáye'Jsezt 'bárcsak ne takartatnának be' (11/100). 
5 Másutt ntt '4' (H/46). 
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Megfelelőiket BEKÉ ÖDÖN állította össze a fgr. s-hangok mari megfelelőinek vizsgála
takor (FUF. XXÜ/120). A M-ben -so *-> -se a képző; azt mellőzzük. A többi táblá
zatban: 

P. UP. UJ. CÜ. CK. C. JT . JO. K. 

kumuso kumdsd kum§so kum§so — kum§éo k<smzo &©ms© k§ms& 
ndldmJsd nilámisa naldmdse nildmdév nildmdse nildmdse n§l§mze ndlamsa nafáméo 
fíizamase fiiídmdéü ^iz5mas9 fiizamiée (3iz9m§se (üzdmdse físzömze (ídzaméa fozdmsd 

Az összevetésből kitűnik, hogy az 1775. évi nyelvtan e sorszámaiban a középső 
nyílt szótagban kiesett a magánhangzó, ami a jaranszki nyelvjárásra utal. A kozjmo-
gyemjánszki nem jöhet szóba, ezt bizonyítja a kum'so r^kömsv eltérő hangalakja. A hang
súlyozás módja is a nyugati területre utal. 

Nemcsak a magánhangzók sajátsága veendő figyelembe szavak, illetőleg szö
vegek nyelvjárási meghatározásában, hanem a tővég alakulása is. Bemutatunk egy 
példát. A Nyelvtanban felsorolt számnevek között látjuk a kok '2 ' számnév tovább
képzett alakjait: ko'kton 'kettesével' (11.46), ko'ktot '2' (főnévi használatban) (11/46), 
ko'kana 'kétszer' (11/134). Mivel a megfelelő alakok UJ. USj. CÜ. C. K. kö-ktt, viszont 
B. UP. CK. JT . ko'ktU 'kettesével', nyugodtan állíthatjuk, hogy az adatok együttesen 
a jaranszki nyelvjárásterülétre utalnak. 

Perdöntő szó- és jelentéstani bizonyítéknak vélem, hogy a tatár származású 
karú szó megtalálható a Nyelvkönyv anyagában, mégpedig a szokásos karúm puem 
'vitatom, ellenkezem' (11/128) kifejezésben. Ez a szó a keleti nyelvjárásokban ismeret
len, a mezei területen csak a carjevokoksajszkiban található: CK. karú; JT . ka'ru, 
JO. ka'rg, és kizárólag a fentemlített kifejezésben, pl. CK. totlan karú'm i't pú! 'ne állj 
neki ellen!'; CK. mari' (iátözla'n karwm pue'nilá' (lü'ö§n) 'a férj feleségével veszekedve 
él (félve [tőle])'; J T . ma're (Sá'tözlan ka'rum pu'á 'az ember veszekszik a feleségével'; 
JO. je^lan ki'ram pu'á 'szembeszáll az emberrel, fenyegeti az embert' (BEKÉ kéziratos 
szótárából). V. VASZILJEV szótára (MapHü MVT3p)közlia szót, de lokalizálás nélkül: sögna 
peé karúm dsta 'a disznó nagyon ellenkezik' (s. v. Küpy). Mi nyelvjárás szempontjából 
bizonyos fokig meghatározhatjuk olyan alakok segítségével, mint M. sösha', UP. söáha', 
viszont B. UJ. sösna', JT . sö'sna, JO. K. sasna. Tehát a sösná alak, a fent leírtakkal 
egybevetve, valószínűsíti, hogy V. VASZILJEV adata is jaranszki nyelvjárásra utal. 

Szemantikai okok is a JT-re utalnak: a pu szó 'élőfa' értelemben fordul elő 'AepeBO' 
(és nem 'ApOBa') a tölgy, hárs és más fák társaságában (11/64). Ugyanott olma'pu 'almafa'. 
A keleti és a középső nyelvjáráscsoportban ennek a szónak nincs élőfa jelentése, csak 
a CK-, C-- és JT-ben, pl. C. pü--éá'má,tsam ö'rőds rue'n k>ska-t 'a fákat kivágják és félre
dobják' (BEKÉ kéziratos szótárából). Ez jelentéstani bizonyíték arra, hogy a malmi -
zsira v. urzsumira nem gondolhatunk, bár összetételben megőrződött a B-ben: olma-pu 
(PAAS. S. v. pu), ugyanígy CK. Ő. olma-pu 'almafa', K. olma-@ű id. 

Fontos és nem mellőzhető bizonyítéknak vélem azt, hogy az 'ing' szó inter-
vokális -y-vel található (tuywr, 11/70), vö. B. M. tufiwr, U. C. tii'fidr, de J. tz>yor, K. t§y§r. 
Ez is a jaranszkira mutat a hangsúlyozás ellenére! 

Ugyanide jutunk, ha a mássalhangzók kiesését vizsgáljuk, pl. a so'lyem 'álP 
szó esetében. Ennek alakjai: P. B. M. U. CÜ. soye'm, MK. CK. C. solye'm, JT . so'lyem, 
10. V. K. sa'lyem (BEKÉ: FUF. XXII , 99). A szótárban so'lyem található; a hangalak 
és hangsúly együttesen a J T . dialektusra utal. 

. Döntő fontosságú tehát a hangsúly és a hangalak szempontjából egyaránt meg
állapítható egyezés. A nvelvtanban látjuk a sa'nik 'szénahányóvilla' szót; pusztán hang
alakja szerint lehetne CK., C. is: sa^i'k, ám tőhangsúlvos volta a jaranszkiba utalja. 
A többi dialektustól hangtanilag különíthető el: P. B. MK. UP . CÜ. sa'mk, UJ. sa'pk, 
JO. J P . H-vik, V. sa-rdk, K.se-fek (FUF. XXII , 96). 

Ezt kiegészíthetjük a következővel: a Nyelvtanban kvrtam 'alakban előforduló 
-hat, -het, bír' igének r nélküli alakjai vannak a CÜ. CK. Ö. nyelvjárásban: keta'm, 
azonban P. B. U. kerta'm, J T . ke'rbam, viszont JO. V. K. kerbam. Vessük még hozzá 
a rü'psem 'ingat, hintáz' igének nyelvjárási adatait. Kihullik hangalakja alapján a 
szókezdő 7-s csoport: UJ. CÜ. lüpVéem, P. (GEN.) lüpsem, lüfisem (bár van rüfisem is). 
*rüpse"m alakot adott volna ez a csoport: M. MM. UP. USj. rüpsem, viszont a nyelv
tanban pnynuieM [olv. rüpsem van (11/127)]. A nyelvtanban található ige megfelelője 
valószínűleg J. V. r •.'pVsem, C. rnp^se'm,^. B. CK. rüpVée'm, J § . J K . rü'pfsem (BEKÉ: 
FUF. XXII , 121) valamelyike. "' 

Igen fontos nyelvjárásföldrajzi adatnak vélem a következőt: a Nyelvtanban 
so'so 'tavasz', so'som 'tavasszal' (II/7) van. Már pedig BEKÉ ÖDÖN nyelvjárási szótára-
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nak adatai szerint éoso' csak a CÜ. és a C. nyelvjárásban létezik, a többiekben az idő-
határozói tárgyeset vált alanyesetként is használatossá: P. B. M. U. CK. ÖN. J . V. K. 
sb'sám, MK. éössm 1. 'tavasszal', 2. 'tavasz', pl.: CÜ. soso' sue'é, Ö. söso' tole's 'jön a 
tavasz', de CK. ÖN. sö'sdm tole's id. Igazolja'ezt WICHMANN is: U. K. sb's^m 1, 'Früh-
ling'; 2. 'im Frühling' (98). A C. ( = joskar-olai) nyelvjáráson alapuló „mezei-keleti" 
irodalmi nyelvben iuoiuo tavasz, mouibiM 'tavasszal' (AHApeeB-MBaHOB-CMHpHOB Op. laud. 
s. v. BeCHa). Az 1775. évi nyelvtan éo'so szavának hangsúlya a jaranszki nyelvjárásra 
utal, BEKÉ szótárának adatai a szomszédos csebokszárira és carjevokoksajszkira. Amint 
eddigi fejtegetéseinkből kitűnik, az 1775. évi nyelvtan nyelve a jaranszki nyelvjárás
területnek C-hoz és Ö-hoz közelálló dialektusa. 

Mindezekből kimutatható, hogy ALO RÁUN helyes nyomon indult el, midőn 
az 1775. évi nyelvtan nyelvjárásának meghatározásában a JU . és a J T . nyelvjárás 
hangtani sajátosságát vélte felfedezni. De véleményünk szerint elégtelen volt eljárása, 
mert ki kellett volna kerekítenie szóképzési, alaktani, szemantikai érveléssel, amire 
fentebb egy-két példával utaltunk. Mint jeleztük, hangtani téren jó ' érvei vannak, 
annak ellenére, hogy a cirillbetűs átírás csak durva hangképet ad, és számolnunk kell 
avval, hogy az orosz anyanyelvű átíró a saját nyelvében uralkodó, de írásban jelöletlen 
magánhangzó-redukciókat nem jelöli mindig az bi betűvel. így pl. csupán azért, mivel 
a 'gvermek' szó hangalakja a Nyelvtanban urfie'ze, nem gondolhatunk malmizsire. 
A szókezdő u ugyanis redukált á-nek is olvasható (M. urfie'e- J T . "rfié'ze). Téves A. RÁUN 
utalása a sa"hik szóra (1/15), mert M. alakja saúdJc (FUF. XXII , 96). 

Földrajzilag, nagy vonásokban így határoznám meg az 1775. évi nyelvtan nyelv
járásainak helyét: Csebokszáritól északra, Carjevokoksajszktól és Urzsumtól nyugatra, 
Jaranszktól délnyugatra. Pontosabb lokalizálás csak mari nyelvatlasz-adatok birtoká
ban lehetséges. 

Ilyeténképpen három pontban egyezik véleményünk RAUNéval: 1. ,,In generál 
there is much agreement between the 1775. Grammar and J U and JT, both as to the 
phonetic shape of words and as to stress" (1/14), 2. „The language of the 1775 Grammar 
does not represent a »pure« dialect" (1/17) (ehhez persze figyelembe veendő, hogy min
den nyelvjárás átmenet a következőhöz), 3. „The data come from various sources" 
(1/17) (azonban a törzsanyag a jaranszkiból való). 

Nem helyeselhetem, hogy ALO RÁUN a keleti nyelvjárásokhoz sorolandónak tartja 
az 1775. évi nyelvtan nyelvét. Szorosabb értelemben vett keletin mi a permit és a 
birszkit értjük (1. ZsrBAi,Fgr. rok. 243; ugyanígy EEVA KANGASMAA-MINN, Derivation 5), 
tehát vissza kell utasítani RÁUN ezen megállapítását: „the data essentially follow the 
generál eastern pattern". A megvizsgált nyelvjárási sajátosságok egy része a jaranszki 
(JT., JU.) nyelvjárásterületen kívül a szomszédos carevokoksajszki (C.) és csebokszari 
(Cs.) nyelvjárásban is megtalálható. Valamennyiük együtt azonban csak az egyik 
jaranszki nyelvjárásban (JT.) lelhető meg, ez pedig nyugati nyelvjárás (WICBMANN 
V. 1.; ZSIRAI 241). 

Néhány kisebb megjegyzésem is van. RÁUN (1/36) a sapo'nno 'uenV szót a 
'chain' ['lánc'] szóval értelmezi. Ez téves. A mari szó jelentése minden szótár szerint 
'uen', azaz 'csép'. Az orosz uerib (Ü/.62) csak láncot, a uen szó pedig csépet jelent. A mari 
szó jelentése c s a k az utóbbi. — A kin^e értelmezése 'bread' (1/24); és hozzáfűzném: 
'gabona'. Az orosz xireö (11/63) ugyanis mindkettőt jelentheti. Az 1/23. lapon jüktem 
értelmezése 'I reád a book' helytelen; helyesen T reád'. 

Nagy munkát jelentett a nyelvtan temérdek sajtóhibájának helyesbítése. RÁUN 
majd két lapnyit (1/63 — 64) fed fel belőlük, de sokat hagy javítatlan, pl. KCTe, JieKiwam o : 
KCTejieKMain (II 32),̂ bTbiMa-m o: jibiTbiMa-ui(ibid.),neJiHKbiH o: neJiflKHM (11/33), azniwumiKT— 
•fl.K) szó első hangsúlya törlendő (H/48), OTHHbiM o : aTHAbiM (H/54), iiraHnua- o : uiHHA3a 
(11/60), KOMa'H, KHHAe (11/63) a vessző törlendő, TO"HO>KO O : IHO"HO>KO (11/78) stb. 

A 65. lapon levő sajtóhibát Ka'HK a hibajegyzék átírva kaik-nak adja. Helyesebb 
lett volna kajik-ot írni (nattuK) (másutt [1/23] ALO RÁUN is a helyes olvasatot adja). 

Én jelöltem volna a redukált hang elülső vagy hátsó voltát, mivel ennek is 
lehet nyelvjárás-meghatározó szerepe (vö. JK. fí§Mk, JO. fidúsk 'fürdőseprő', JT . ti'yU, 
K. ti'ydt 'kátrány'). 

ALO RÁUN közli, hogy V. VASZILJEV tagadja az imnim kaje-m(Llj\Zl) kifejezés 
helyességét. Szerinte a kaje'm 'megyek' ige mellett nem lehet tárgyeset; a helyes kife
jezés imne őene kajem (MapMÍíCKHH HayHHO-HCCJieAOBaTejibCKHÍí HHCTHTYT H3bii<a, JIHTC-
paTypbi H HCTOPHH. YHeHbie sariHCKH V). Viszont tudjuk B E K É megállapítása nyomán 
(KSz. XV, 43), hogy az imhe bene-íé\e szerkezetek csuvas hatásra keletkeztek, és 
azt is tudjuk, hogy a menést jelentő igék is használatosak tárgyasán, pl. P. toskáltdédm 
küza 'fölmegy a lépcsőn', U. os osmátdm iőá toskalal 'a fehér homokon ne járjatok* 
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(BEKÉ, Cser. nyt . 197). Feltételezhető tehát, hogy a kajem igét egykor tárgyasán 
is használták. 

* 
Összegezve az elmondottakat, megállapítjuk, hogy a T H . A. SEBEOK, ALO RÁUN 

és EEVA KANGASMAA tudós kollektíva finnugor nyelvtudományunk számára hasznos 
munkát végzett, mikor ezt a ritkaság számba menő könyvet hozzáférhetővé tette, 
bevezetéssel ellátta, s olyan szótárral szerelte fel, amely megadja az előforduló szavak 
származását és a velük foglalkozó irodalmat. Kétségtelenül T H . A. SEBEOK szervező 
készségének és erejének köszönhető, hogy ez a bloomingtoni magyar-észt-finn-mari 
nyelvész munkaközösség az alkotásokkal veszi ki részét a finnugor nyelvészet mun
kájából. 

A mari nyelvvel foglalkozók számára sok hasznot jelent alaktani szempontból 
ennek a műnek a birtoklása. Tényigaz, hogy — mint erre már utaltam (I. OK. VI, 
455), — mondattanilag alig ad valamit, ámde fontos, hogy hangsúlyozás szempontjá
ból feldolgozzuk anyagát, mert — többek közt — megmondja, hogy a középfok -rak 
jele magára vonzza a szóhangsúlyt, szól a ?-praet. hangsúlyváltozásáról, arról, hogy 
a tagadó ige átveszi a főhangsúlyt stb. Kell, hogy foglalkozzunk a benne tárgyalt hang
törvényekkel (intervokális zöngésülés, nyíltabbá válás, labiális illeszkedés). Az 1775. 
évi nyelvtan kiegészíti alaktani ismereteinket az igeragozás terén, bemutatja az -m 
birtokos személyrag determináns szerepét és történeti síkon igazolja FOKOS erre vonat
kozó kutatását. Szolgál szemantikai adatokkal is, pl.: ikur jelentése 'kopéka', mivel 
a könyv a devalválás előtti időkben íródott. Ez az adat igazolja tehát BEKÉ ÖDÖN 
idevágó fejtegetéseit. 

A mari nyelvtörténet összeállításában jelentős rész jut majd az 1775. évi csere
misz nyelvtan anyagának, —nagyobb, mint, amekkorát BUDENZ és BEKÉ adhatott neki. 
Ennek a jobb lehetőségét kaptuk meg a nyelvtan kiadása, az első részben adhatott fejte
getések és rendszerezés útján. Illesse ezért a finnugor nyelvészek köszönete a bloo
mingtoni Indiana Egyetem uráli tanszékének tudósait. 

ERDŐDI JÓZSEF 

MapHfícKO — pyccKHií cjiOBapb 

CocTaBHJiH A. A. AcbinöaeB, B. M. BacmibeB, n . r . PbioaKOBa, A. A. CaBaTKOBa, 3. B. YiaeB 
OTBeTCTBeHHbiH peAaKTop B. A. CepeöpeHHHKÓB. MocKBa 1956. 863 lap. 

Közös munka eredményét tárja elénk a 21 000 mari szót felsoroló mari—orosz 
szótár. Összeállítói mind a Mari Nyelv-, Irodalom- és Történettudományi Kutató Intézet 
munkatársai, felelős szerkesztője pedig a magyarországi nyelvészek által is jól ismert 
és nagyra becsült finnugor nyelvész: B. A. SZEREBRENNYIKOV. De evvel nem ért véget 
a kollektív munkában résztvevők nevének felsorolása, mert a szótár bírálói és anyagá
nak gazdagítói sorában többek között ott látjuk N Y . T. PENGITOV kandidátusnak, a 
nyelvtudomány érdemes kutatójának, N Y . I. ISZANBAJEV kandidátusnak és másoknak 
a nevét. A szótár tehát a mari nyelvészet jeles képviselőinek nemzeti összefogásával, 
a mari nép művelődési igényének és nyelvészeti szükségleteinek kielégítése céljából 
készült kollektív munka. ' 

De nemcsak a jelen munkája van benne ebben a testes kötetben; benne van az 
úttörő elődök munkája is. Akik mari nyelvi szótár összeállításának látnak neki, azok
nak nem puszta sivatagon kell magukat átvágniok, s nem hasonlíthatók elhagyatott 
expedíciós csoporthoz. Segítőiket, támogatóikat megtalálják az elmúlt idők tudós finn
ugor kutatóiban és az 1917. év u tán következő szovjet korszak lelkes, patrióta nyelvé
szeiben. Ha a szótár összeállítói nem is használják fel indulásukkor a régi mari szó jegy
zékeket (PALLAS művében, az 1775. évianonimus cseremisz nyelvtanban stb.), akkor is 
találnak egyéb olyan munkát, amely segítségével jól megalapozhatják az új szótár 
épületét. Így a mari szótár összeállítója kiindulhat az egy-egy nyelvjárás szóanyagát 
részben felölelő gyűjteményekből. Ezeknek sorát DAMASZKIN (RCIDNYEV) kéziratos 
ötnyelvű szótára nyitja meg 1785-ben (flHTHH3biqHbiH crcoBapb HHopofl̂ ecKHX H3HKOB), 
Ilyen szótár a G. I. RAMSTEDT Bergtscheremissische Sprachstudien című kötetében (SUS. 
Tóim. XVTI) 1902-ben megjelent Bergtscheremissischés Wörterbuch (1 — 168. lap), 
amely a kozjmogyemjánszki nyelvjárás területén a múlt század végén gyűjtött anyagon 
alapszik. Ilyen H. PAASONEN Ost-tscheremissisches Wörterbuchja, amely majd 180 
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lapon a finn nyelvésztől a birszki nyelvjárásterületen 1900-ban gyűjtött szóanyagot 
tartalmazza (sajtó alá rendezte PAAVO SIRO, megjelent 1948-ban). Vegyes, azaz több, 
különböző nyelvjárásban írt forrásműből kompilált szótárt ad BUDENZ JÓZSEF (Erdei-
és hegyi-cseremisz szótár. 1865 = NyK. IV, 332—442). Terjedelmesebb SZILASI MÓRICZ 
1901-ben megjelent összeállítása (Cseremisz szótár == Ugor füzetek 13. sz. 2911.). Y R J Ö 
WICHMANN Tscheremissische Texte c. szövegközlése végén adott alkalmi szószedetet 
(1923), amely a közölt szövegekben előforduló három nyelvjárásból (kozjmogyemjánszki, 
urzsumi és malmizsi) való szavakat szedi ábécérendbe 1362 pontban.1 Majd az önálló 
életre ébredt mari nép nyelvészei is sorompóba álltak. A szovjet korszakban jelent meg 
V. M. VASZILJEV érdemes mari nyelvész munkája (MapHH MyTap 1926. 347 1.), amely 
a három mari nyelvjárásterület (az ufai, a mezei és a hegyi) szavait fűzi egybe, meg
jelölve a szavak nyelvjárási származását. Ez a szótár bőségesen merít a folklórból, rend
kívül értékes archaikus jellegű szókincset is bocsát rendelkezésünkre és a szavak jelen
tését és használatát 1 — 2 példamondatban mutatja meg. 

Tudjuk, hogy a Mariföldön két mari irodalmi nyelv használatos, a nyugati része
ken az ún. hegyi és a keleti részeken az ún. mezei irodalmi nyelv. Ez utóbbi szókincsét 
kapjuk I. F . ANDREJEV, D. I. IVANOV és K. F. SZMTRÍSTOV szótárában (PyccKO-MapHÍíCKHH 
oiOBapb. Joskar-Ola 1946). Bizonyos fokig ez a szótár tekinthető a most tárgyalandó 
mari—orosz szótár közvetlen elődjének. 

DAMASZKIN szótára hozzávetőlegesen 6000, RAMSTEDT szójegyzéke mintegy 
5000, PAASONEN szótára kb. 5500, SZILASI műve kb. 8000, VAsziLjEVé pedig hozzávető
legesen 12 000 szót tartalmaz. 

A fent említett munkák azok a tömör oszlopok, amelyek egy ma készült mari 
szótár épületét alátámaszthatják, ha a szótár összeállítói belőlük kiindulva, modern, 
felcédulázott anyagból építik meg művüket. 

A régebbiekkel egybevetve a most ismertetendő mari szótárt, azt látjuk, hogy 
első érdeme statisztikai természetű: háromszorosra-négyszeresre rúg a benne ábécé
rendbe szedett mari szavak száma. Második érdeméül tudjuk be azt a körülményt, 
hogy nem egy nyelvjárásterület szótára. Bár az összeállítók elsősorban a mezei nyelv
járásterület szavait gyűjtötték össze, mégis — céljuk lévén a mari nyelv szókincsének 
mennél teljesebb egybeállítása — a hegyi ( = T) és keleti ( = B) nyelvjárásterület külön, 
sajátos szavait is besorolták. Szótárukban természetesen utalnak a szó mezei irodalmi 
nyelvi szematikai megfelelőjére (pl.: aBáxa T. mnocKá ; cp. myiw ; vagy nápMbi T. cnenéHb ; 
cp. nopMO ; ill. MÓKO B. MOX, cp. pereimé). A szótárban helyet kaptak ezenkívül 
nyelvjárási fordulatok (dialektizmusok) is, (irodalmi szavak nem irodalmi, hanem helyi 
jelentései (OÖJI., értsd oÖJiacTHoe == táj jelentés). Mindezt csak helyeselhetjük, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy az irodalmi nyelvek fejlődése során melyik nyelvjárási szó „lép 
elő" irodalmi szóvá, hogy szinonimákkal gazdagítsa a nyelvet és több hangulati és jelen
tésben kifejezési lehetőséget adjon neki. A szótár szerkesztői előtt valószínűleg a moksa-
mordvin szótár összeállítóinak helyes eljárása lebegett (C. P. rioTanKHH H A. K. HMH-
peKOB, MoKiuaHCKO-pyccKHH uiOBapb. MocKBa, 1949), akik a szótár bevezetésében (4. 1.) 
utalnak arra, hogy á fiatal moksa irodalmi nyelv fejlődésének korai periódusát éli s 
szomjasan magába szívja a különböző nyelvjárásokban élő lexikai elemeket. Be is 
sorolták szótárukba a nyelvjárási eredetű szinonimákat nemcsak az irodalmi 
nyelvben már megjelenteket, hanem azokat is, amelyek csak a népnyelvben és 
a népi irodalomban használatosak (az utóbbiakat „AnajieKTH3M" figyelmeztetéssel). 

Ez az eljárás — a nyelvjárási elemek felvétele — gazdagítja számbelileg a mari 
szótárt a csak egy-egy nyelvjárás szóanyagát részben felölelő szógyűjteményekhez 
képest. Gazdagodásának másik forrása az idegen nyelvekből jövő újabb szókincs; 
á szótár szerkesztői felvették ugyanis azon jövevény- és idegen szavakat is, amelyek 
mind az irodalmi, mind a köznyelvben használatosak. Ezek elsősorban orosz eredetűek, 
pl. aSawyp, a63áu, 3BeHÓ, HaceJiémift, TypoK, (pépMa. De nyelvtisztító törekvés nyilvá
nul meg abban, hogy imitt-amott utalnak a meglevő és alkalmazható mari szóra, pl. 
HacejiéHHií HacenéHne ; cp. KáJibiK, vagy yrbiJi yroJi; cp. JiyK. Ezek az utalások hasznosak, 
liiszen más művekben látunk ilyen orosz eredetű szavakat: CBHHOBOA, OBueBOfl, amelyek jól 
kifejezhetők megfelelő mari szavakkal: cö.CHá ÓHHHLLIO ' disznópásztor, kanász', uiópbiK KyTy^ö 
'juhpásztor, juhász'. 

Elavult szavak, pl. op 'erődítmény', vö. wapMáH szintén bekerültek ycfn. = 
elavult jelzéssel és esetleg utalással a korszerű szóra, pl. pjnw T . ycT. cocyJibKa. 

. * Nem volt módomban megismerkedni B. fi. TpoHUKHÖ szótárával (MepeMHCCKO-
pyccKHü cjioBapb. Ka3aHb — 1894). 
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A szótár szerkesztői a köz- és gyermeknyelvi szavakat is felvették gyűjteményükbe,, 
pl.: naJiKá ne mm. CHHHH ; cp. KáHfle, vagy pyn ne Jium. HHeü ; cp. nöpm; illetve yjwa 
#eT. 1.. nouejryií; 2. PÓTHK. 

A fentiek megmagyarázzák a szótár ózott szókincsnek nagyméretű gyarapodását.. 
Ugyanezek a tények teszik értékessé és használhatóvá a szótárt nyelvtudományi szem
pontból is, amellett, hogy fontos segédeszközt kapunk benne szövegek olvasásához. 
Az olvasást, a szövegfnagyarázást a szótár annál inkább megkönnyíti, mivel nemcsak 
szavakat, hanem idiomatikát is ad. Ezt elegendő lesz egy példával illusztrálnunk. Az 
apTapám 'vezet, kísér' címszónál a következő kifejezéseket és szókapcsolatokat találjuk: 
norbiHWMáuibiM apTapáw 'gyűlést tartani'; iuóiuo ará nauiáM spiapáüi 'elvégezni a tavaszi 
mezei munkákat'; naiípéM apTapáui 'ünnepelni'; Hpá wánbM aprapáui 'szabad időt eltöl
teni'; HÓpMbiM apTapám 'normát túlteljesíteni'; wánbiM apTapéH morbuiTáui 'napot 
lopni'; apTapéH Kaáiu 'megelőzni'; apTapéH KOJiTáui 'vezetni [vkit vhova]'; aprapéH 
TeMam 'túlteljesíteni'. 

Jelentős tényként kell megemlítenünk, hogy a szótár jelzi mind a mari, mind 
az orosz szavak hangsúlyát. 

A szótár összeállítóinak szeme előtt még az a cél is lebegett, hogy némely, cseké
lyebb műveltséggel rendelkező szótárforgató számára a kevésbé ismeretes fogalmakat, 
illetve az idegen, nagyrészt orosz szavakat értelmezzék. Ez a tény persze vegyes jelle
get ad a műnek, hiszen így részben egy-egy szóval fordít, részben pedig a fordítást 
még megtoldja magyarázattal. így a AHcnérqep szónak nem lévén régi mari megfelelője, 
jelentéseként az oroszból átvett azonos alakú mari szó szerepel, de mellette ezt olvas
hatjuk: 'a munkamenet, ül. a forgalom ellenőrzője'; a nopT 'kikötő' szónál ez áll: 'a tenger
part mentében levő hajó megálló hely'. A szótárnak így művelődési segédeszköz jel
lege is van mari népi szempontból. 

A szótári rész után, A. SZAVATKOVA és Z. UCSAJEV összeállításában a mari irodalmi 
nyelv rövid nyelvtani vázlatát kapjuk, a hangtani ismertetést is beleértve (795 — 863). 
Nagyon helyes, hogy a nyelvtani részben a szerzők szükség esetén orosz nyelvű fordí
tással kísérik a nyelvtani példákat, hiányoljuk azonban, hogy ugyanott nem jelölik 
— a szótári résztől eltérőleg — a szavak hangsúlyát. Csak egyetlen kivételt látunk: 
a névszóragozást (807—808), ahol a részes eset -AÚH ragja hangsúlyos lévén, az egész 
paradigmán át ott látjuk a hangsúly jelét végigvonulni. De nem következetesek a szer
zők, mert a hangsúly jelzése a névmások ragozásában már elmarad (820 — 823). 

* 
Néhány bíráló szót is ejtünk. 
A szótár túlzott szemérmetességgel elkerüli a bizonyos testrészeket és aktusokat 

jelölő szavakat. Miért kell kimaradnia a kuta-n szónak, amely nemcsak ülepet jelöl, 
hanem a tárgyak fenekét, végét is (vö. PAASONEN 54/a). Nincs meg a 'vizel' jelentésű 
szó (vö. PAASONEN 125/a éondo 'qejioBeK nacTo MOHamHHCH', és moHfláH 'árnyékszék'). 
Talán kerülendő a kuja's 'coire' szó (PAASONEN 50/b) és a nemi részek megjelölésének 
közlése, mivel a szótár tanulók kezébe is kerül, de a kuta'n- félék még ebben az eset
ben is felveendők. 

Egészen felesleges, hogy a nemzetiség tagját jelölő főneveknek teljesen szabályos 
többesszámát is közlik: aöncaíHeu, aöHCCÚHeu-BJiaK; —TypoK, TypoK-BJiaK. Ha a szótár 
szerkesztői arra kívánnak hivatkozni,,hogy ez az orosz nyelvi alakok ismertetése (aönc-
CHHeu : aöHCCHHubi, TypoK : typKH stb.) végett történik, akkor ezt minden többes szám- . 
ban rendhagyón ragozott orosz főnévnél (pl. 3Be3Aá, AépeBo) következetesen meg^ 
kellett volna tenni (ámde nem történt így, vö. pl. s. v. iuy^bip, nyméire). 

Elmaradhatott volna az ilyesfajta adatközlés külön címszóként: HHivraJiáH r. 
RSLT. OT HHMa hiszen ez szabályos nyelvtani alak és nem külön szótári tétel. Ugyanígy 
külön címszóként szerepel a KeweHíJiáH 'nyárra', bár következetlenül, mivel a KewéMC 
Mápme 'nyárig' helyesen a Keiréw címszónál található. •> 

Az asásí az aeá 'anya' szó vocativusa; nem kellene külön szóként felvenni. 
A szótár egy részében az orosz mellékneveknél ott szerepel a hímnemű mellett 

a nő- és a semlegesnemű alak (pl. s. v. áBrycTOBCKHií, aBíiaunÓHHbiH); a későbbiek
ben az utóbbi elmarad. Ezt a törlést következetesen végbe kellett volna vinni. 

A BepJiáiirre címszót a Bep szóhoz sorolnám, hiszen ez csak a szó -jia tbsz.-jeles, 
ragozott alakja (vö. lejjebb). 

A szótár elég gazdag a szavak jelentéseinek felsorolásában, pl.: Kepwajrrám 1. 
'kapaszkodni', 2. 'rátámadni', 3. 'rárohanni'; nyuiKbiflo 1. 'puha', 2. 'omló'. Mégis: 
ez a szótár gyengébbik oldala. Űgy látszik, a feldolgozott irodalmi cédula-anyag nem 
volt elég bőséges. 
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így pl. a Kaáiii 'menni'ige 8 jelentését különbözteti meg, mégis hiányzik a MapjiáH 
Kaáiu 'férjhez menni', pedig a 2., 'utazni' jelentés alatt ilyen egyszerű és talán felesleges 
példa is akad, mint MocKBáuiKe Kanm 'Moszkvába utazni' . Megjegyzem, hogy a MapnáH 
szónál viszont megtalálható a hiányolt kifejezés. Ugyanígy az 1., 'menni' jelentós példa
mondatai közt látjuk a lOApáui Kaáiii mondatot, de csak.'erdőbe menni' jelentésben, 
pedig ennek 'vadászni menni' jelentése is van. 

A KepeiwéT szó csak 'gonosz szellem, nemzetiség védőszelleme' jelentésben szere
pelj pedig jelölheti az áldozó ligetet is (pl. a kozjmogyenjanszkiban, 1. RAMSTEDT 45/a, 
a birszkiben viszont mindkét jelentésben, 1. PAASONEN 39/b). 

A KasáK szó (170) csak Ka3áK értelmezéssel található, ámbár jelent még 'nőtlen'-t 
a keleti nyelv járásterületen, meg 'özvegy' jelentésben is előfordul a permi és birszki 
nyelvjárásokban (GENETZ, PAASONEN, B E K É ) . Ezek a jelentések az átadó tatár nyelv
beli etimon jelentéseit tükrözik: freier Mensch, Junggeselle, — és előfordul még kazak-
§at& 'szolgálatát teljesítő katona felesége' (PAASONEN, BEKÉ) ; (ez az összetétel valószínű
leg az orosz co/iAaTKa nyomán keletkezett). 

A helytelenül önálló címszóvá emelt KeiroKJiáK, HHiwaaáH és társai helyébe 
több képzett szót soroltam volna be, így pl. megvan a Káinná 'vastag gerenda, ledőlt fa', 
de hiányzik a Kauináp, KauiKapjiá, KauiKapjiáH, KauiKajiá, KauiKajiáH meg az olyan 
összetételek, mint Byn-KauiKa 'vízbe dőlt fa', KHHe-KauiKa 'kendernyomtató rúd' stb. 
Ezek közül egyik-másik talán elmaradhat, de egy részüket fel kellett volna venni. 

Sajtóhibára alig akadtam, ami ekkora szótár esetében szinte csodálatos. 
: A 9 szóból álló hibajegyzékbe betoldanám ezt a hangsúly hiba javítást: cycy JiHaiu 

o: cycy Jitíaul (s. v. cycy), és korrigálnám ezt á sajtóhibát: áíiBaT o: áftsaT (795. 1., 
viszont a 40. lapon helyesen). 

A nyelvtanhoz három kis megjegyzést fűznék: 
1. Téves a nyelvtanban az á megállapítás, hogy a -jiá jel csak topográfiai meg

jelölésekben használatos (802. 1., vö. NyK. LVIII, 268). 
2. A 807. lapon azt olvashatjuk, hogy az élőlényeket jelentő szavaknak csak 

alany, tárgy, birtokos és részes esete lehet. Szerintem ez téves, mivel bizonyos kifejezé
sekben, pl. saltakes keás 'bevonulni katonának' (RAMSTEDT 117/a), előfordulhat az illati-
vusuk is, ill. más kifejezésekben a többi, itt tévesen hiányzónak itélt eset. I t t azt is meg 
kellett volna jegyezni, hogy a mari nyelv ezen eseteket (ill. határozókat) a KÖprö 
^belső rész' szóból képzett névutókkal (KÖprbim(KÖ) '-ba, -be', KÖpruiirrö '-ban, -ben') 
is kifejezheti. 

3. Nem mondanám, hogy az optativuszban birtokos személyragok járulnak az 
igéhez (833. 1.). A 3. személyben valóban ott látjuk a birtokos személyragot (e. sz. -z, 
t . sz. -st), azonban az 1. és a 2. személyben személyragok vannak (amelyek e r e d e -
t ü k b e n azonosak a birtokos személyragokkal, vö. MÉSZÖLY GEDEON, Ómagyar szö
vegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Budapest 1956. 152). 

* 

Az ismertetett mari—orosz szótár gazdag szó- és kifejezésanyagával megbíz
ható segítőtársunk munkánkban. Mari szövegek olvasásakor használtam, s kiállta a 
próbát. Hasznomra volt nekem, hasznára lesz oktatásunknak és a nyelvtudomány
nak, de elsősorban a mari nép nyelvi művelésének, illetve művelődésének lesz jelentős 
segédeszköze. 

ERDŐDI JÓZSEF 
• 

Komi és udmurt nyelvű kiadványok 1946-tól 1956-ig 

1945 előtt a komi és udmurt nyelvű kiadványokból csak szórványosan jutott el 
egy-egy példány Magyarországra. Az 1945 előtti hozzánk elérkezett komi nyelvű műve
ket FOKOS DÁVID (Nyr. LIV, 139-141 ; LV, 8 6 - 8 8 ; LIX, 2 2 7 - 3 0 ; LX, 7 4 - 7 6 , 
144 — 146), az udmurt nyelvűeket pedig MUNKÁCSI BERNÁT (Nyr. LVI, 18 — 24, 116) 
ismertette. Néhány udmurt kiadványról GERD KITZEBAJ is beszámolt (UngJb. IX, 
324-27 ; XI, 487). 

Jelen bibliográfiánk az 1946 és 1956 között megjelent komi és udmurt nyelvű 
kiadványokat tartalmazza. Teljesnek egyáltalán nem mondható, mivel csak azon művek 
szerepelnek benne, amelyek valóban eljutottak hozzánk, az irodalmi utalásokban elő
forduló kiadványokat nem vettük figyelembe. Bibliográfiánkkal egyrészt a nyelvészeti 
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kutatás számára fontos modern irodalmi nyelvi anyagot szeretnénk könnyebben hozzá
férhetővé tenni, másrészt — különösen a szépirodalmi alkotások bemutatásával — 
nyelvrokonaink kulturális eredményeiről kívánunk rövid áttekintést adni. 

I. Komi nyelvű kiadványok 

A jegyzékben a komi nyelven megjelent kiadványokon kívül komi szépirodalmi 
művek orosz fordításai, valamint olyan orosz nyelvű munkák is szerepelnek, amelyek 
komi nyelvészeti és egyéb tudományos vagy kulturális kérdéseket tárgyalnak. 

A) Á l t a l á n o s - , k ö z é p - é s f ő i s k o l a i t a n k ö n y v e k 

a) I r o d a l m i o l v a s ó k ö n y v e k 

1. H. Ф. СЕЛЬКОВ, С. H. КОНОВАЛОВ : Букварь. Коми Гиз. Сыктывкар, 1946. 
95 1. 

Ábécéskönyv. Rövid olvasmányok a halászat, a vadászat, valamint a föld
művelés köréből. Néhány komi népmese. 

2. С. H. КОНОВАЛОВ: Букварь. Коми Гиз. Сыктывкар, 1948. 95 1. 
Általános iskolai ábécéskönyv. A komi nép életét (halászat, vadászat, föld

művelés) bemutató rövid olvasmányokat tartalmaz. 
3. E. E. СОЛОВЬЁВА, H. H. ЩЕПЕТОВА, Л. А. КАРПИНСКАЯ, А. А. КАНАР

СКАЯ : Родной Серии. Начальной школаса II класслы лыддьысян книга. Переведитсны 
М. Н. ЛЕБЕДЕВ да Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ — Родная речь. Книга для чтения во II классе 
начальной школы. На коми языке. Перевод с русского М. Н. ЛЕБЕДЕВА и Г. И. ТЕРЕН-
ТЬЕВА. Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1946. 258 1. 

Irodalmi olvasókönyv. A forradalom előtti orosz és a forradalom utáni szovjet 
szépirodalomból közöl komi nyelvre fordított szemelvényeket. 
4. E. E. СОЛОВЬЁВА, H. H. ЩЕПЕТОВА, Л. А. КАРПИНСКАЯ : Родной Сёрни. 

Начальной школаса II классын лыддьысян книга. Переведипсны: M. Н. ЛЕБЕДЕВ, 
Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ да Т. Н. ДЗЮБА. Исправленной VI издание. (Коми кыв вылын ис
правленной III издание.) — Родная речь. Книга для чтения во II классе начальной школы. 
На коми языке. Перевод с русского М. Н. ЛЕБЕДЕВА, Г. И. ТЕРЕНТЬЕВА и M. Н. 
ДЗЮБА. Издание шестое, исправленное. (На коми языке издание третье, исправленное.) 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1950. 196 1. 

Tartalma: 1. az előzőnél! 
5. E. E. СОЛОВЬЁВА, H. H. ЩЕПЕТОВА, B. И. ВОЛЫНСКАЯ, Л. А. КАРПИН

СКАЯ, А. А. КАНАРСКАЯ : Родной Сёрни. Начальной школаса IV класслы лыддьысян 
книга. Квайтод издание (коми кыв вылын коймод издание). — Родная Речь. Книга для 
чтения в 4 классе начальной школы. На коми языке. Перевод с русского И. М. ВАВИЛИНА, 
Н. И. ТУРКИНА, П. Г. ДОРОНИНА, Т. Н. ДЗЮБА. Издание шестое. (На коми языке 
третье издание.) Коми государственной издательство. Сыктывьар, 1951. 346 1. 

A szemelvények ugyanazt a tárgykört ölelik fel, mint az előbbi két tankönyv. 
6. Родной литература. Хрестоматия. Семилетньой да средньой школаса V-од класслы. 

Составите П. П. ПОПОВ. V-од издание. — Родная литература. Хрестоматия для V 
класса семилетней и средней школы. Составил П. П. ПОПОВ. Издание пятое. Коми 
государственной издательство. Сыктывкар, 1952. 251 1. 

Irodalmi olvasókönyv. Az első rész komi és komi nyelvre fordított orosz nép
meséket és népdalokat tartalmaz. A második rész a forradalom előtti komi és orosz 
irodalomból: Kuratov, Lebegyev, Juhnyin, Puskin és Nyekxaszov műveiből közöl 
szemelvényeket. A harmadik rész a szocialista irodalmat mutatja be szemelvényekben. 
A szerzők között szerepelnek: Vavilin, Sz. A. Popov és Juhnyin. 

7. П. П. ПОПОВ: Родной литература. Хрестоматия семилетньой да средньой шко
ласа V-од класслы. Переработайтом квайтод издание. — Родная литература. Хрестома
тия для V класса семилетней и средней школы. Издание шестое переработанное. Обложка 
худ. БЕЗНОСОВА М. П. Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1954. 239 1. 

8. П. П. ПОПОВ : Родной литература. Хрестоматия семилетньой да средньой шко
ласа VI-од класслы. Витод издание. —• Родная литература. Хрестоматия для VI класса 
семилетней и средней школы. Издание пятое. Коми государственной издательство. Сыктыв
кар, 1952. 271 1. 

Szemelvények a népköltészetből és a komi, valamint az orosz szépirodalomból 
(I. A. Kuratov, V. V. Juhnyin, J . Rocsev, A. M. Gorkij, A. Ny. Tolsztoj, A. A. Fagyejev 
stb.). 
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9. П. П. ПОПОВ : Родной литература. Хрестоматия семилетньой да средньой шко-
ласа VII класслы. Квайтод издание. — Родная литература. Хрестоматия для VII класса 
семилетней и средней школы. На коми языке. Коми книжной издательство. Сыктывкар, 
1955. 202 1. 

Szemelvények komi írók és költők (G. A. Fjodorov, V. V. Juhnyin, Sz. A. Popov 
stb.) műveiből. Irodalomelméleti ismeretek (esztétika, műfajelmélet, verstan) a 152 — 
195. lapon. Komi írók és költők életrajza a 196—201. lapon. 
10. Родной литература. Хрестоматия семилетньой да средньой школаса VII-од класслы. 
Лосьодк П. П. ПОПОВ. — Родная литература. Хрестоматия для VII класса семилетней 
и средней школы. Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1950. 293 1. 

Szemelvények a komi népköltészetből és a komi írók és költők (I. A. Kuratov, 
M. N. Lebegyev, V. V. Juhnyin, Sz. A. Popov stb.) műveiből-. 
11. П. П. ПОПОВ : Коми литература. Хрестоматия средньой школаса 10-од класслы. 
— Коми литература. Хрестоматия для 10-го класса средней школы. Коми государствен
ной издательство. Сыктывкар, 1949. 479 1. 

Irodalmi olvasókönyv. Szemelvények komi írók és költők (I. A. Kuratov, M. N 
Lebegyev, V. V. Juhnyin, V. I . Jelkin, I. M. Vavilin, Sz. A. Popov stb.) műveiből-

6J N y e l v t a n o k 

12. О. А. МАЛЬЦЕВА: Коми кыв. Грамматика, правописание, сёрни развивайтом. 
Начальной школаса 1-ой классын велодчысьяслы учебник. — Коми язык. Грамматика, 
правописание, развитие речи. Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1951. 63 1. 

Általános iskolai nyelvtankönyv. Az egyes nyelvtani és helyesírási szabályokat 
bő példatárral világítja meg. Néha nyelvhelyességi útmutatást is ad a tanulóknak. 
13. Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ : Коми кыв. Грамматика, правописание, сёрни развивайтом. 
Начальной школаса 2-од классын велодчысьяслы учебник. — Коми язык. Грамматика, 
правописание, развитие речи. Учебник для учащихся 2-го класса начальной школы. 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1951. 118 1. 
14. Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ: Коми кыв. Грамматика, правописание, сёрни развивайтом. 
Начальной школаса 3-од классын велодчысьяслы учебник. — Коми кыв. [A komi nyelv.] 
Грамматика, правописание, развитие речи. Учебник для учащихся 3-го класса начальной 
школы. Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1952. 143 1. 

Iskolai nyelvtan. A névszóragozást, a birtokos személy ragozást és az igeragozást 
tárgyalja. A nyelvtani fogalmak elnevezéseit komi nyelven adja meg. Például: tárgy-
eset=KepaH (vö. kerni 'machen, tun ' UOT., Syrj. Chrest. 92. A keran 'tevő, csináló' mellék
névi igenév), részeshatározó = сетан (vö. éetni 'geben', UOT., Syrj. Chrest. 148. A setan 
'adó' melléknévi igenév). 
15. Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ : Коми кыв. Грамматика, правописание, сёрни развивайтом. 
Начальной школаса IV классын велодчысьяслы. Учебник. — Комы язык. Грамматика, 
правописание, развитие речи. Учебник для учащихся IV-ro класса начальной школы. 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1952. 181 1. 

Iskolai nyelvtan. A szófajokról, a névszóragozásról, az igeragozásról és a szó
képzésről olvashatunk benne. 
16. Ф. Ф. ПОПОВ : Коми грамматика. Первой часть. Фонетика да морфология. Семи
летньой да средньой школаса 5-од да б-од классъяслы учебник. Нёльод переработайтом 
издание. — Грамматика коми языка. Часть первая. Фонетика и морфология. Учебник 
для 5-го и б-го классов семилетней и средней школы. Издание четвёртое переработанное. 
Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1954, 143 1. 
17. Ф. Ф. ПОПОВ, Н. Н. СЕЛЬКОВ, М. А. САХАРОВА : Коми грамматика. Мод часть. 
Синтаксис. Семилетньой да средньой школаса б-од да 7-од класслы учебник. — Грамма
тика коми язька. Вторая часть. Синтаксис. Учебник для б-го и 7-го классов семилетней 
и средней школы. Коми государственной издательство. Сыткывкар, 1949. (СССР-са Нау-
каяс Академия. Коми АССР-са Научно-исследовательской база). 203 1. 
18. Ф. Ф. ПОПОВ, Н. Н. СЕЛЬКОВ, М. А. САХАРОВА: Коми грамматика. Мод 
часть. Синтаксис. Семилетньой да средньой школаса 6-од да 7-од классъяслы учебник. 
Исправляйтом 2-од издание. — Грамматика коми языка. Вторая часть. Синтаксис. Учеб
ник для б-го и 7-го классов семилетней и средней школы. Издание 2-е, исправленное. 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1951. 183 1. 
19. Ф. Ф. ПОПОВ, Н. Н. СЕЛЬКОВ, М. А. САХАРОВА: Коми грамматика. Мод 
часть. Синтаксис. Семилетньой да средньой школаса б-од да 7-од классъяслы учебник. 
Исправляйтом 3-од издание. — Грамматика коми языка. Вторая часть. Синтаксис. Учеб-

/ 
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ник для б-го и 7-го классов семилетней и средней школы. Издание 3-е, исправленное. 
Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1954. 167 1. 
20. Н. А. КОЛЕГОВА, М. А. САХАРОВА, Ф. B. ШАДРИН: Коми грамматика. Первой 
часть. Фонетика да морфология. Педагогической училищеяслы учебник. — Коми грам
матика. Часть первая. Фонетика и морфология. Учебник для педагогических училищ. 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1952. 167 I. 
21. Коми грамматика. Мод часть. Синтаксис. Педагогической училищеяслы учебник. 
Коми грамматика. Часть П. Синтаксис. Учебник для педагогических училищ. Раздел 
простое предложение составил Ф. B. ШАДРИН, сложное предложение — М. А. САХА
РОВА. Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1950. (Учительясос усовершенст-
вуйтан коми республиканской институт.) 158 1. 
22. Современный коми язык. Учебник для высших учебных заведений. Часть первая. 
Фонетика, лексика, морфология. Под редакцией проф. B. И. ЛЫТКИНА. Коми книжное 
издательство. Сыктывкар, 1955. (Коми Филиал Академии Наук СССР.) 311 1. 
23. Коми грамматика кузя методической разработкаяс. Методической пособие. Учи
тельясос усовершенствуйтан коми республиканской институт. — Институт усовершен
ствования учителей. Методические разработки по коми грамматике. На коми языке 
Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1955. 233 1. 

с) S z á m t a n k ö n y v 

24. H. H. НИКИТИН, Г. Б. ПОЛЯК, Л. Н. ВОЛОДИНА : Арифметической задачаяс 
да упражнениеяс сборник начальной школаса IV-од класслы. Переведите Г. И. ТЕРЕН-
ТЬЕВ. Русской кыв вылын квайтод издание. Коми кыв вылын коймод издание. — Сбор
ник арифметических задач и упражнений для iV-ro класса начальной школы. Перевод 
Г. И. ТЕРЕНТЬЕВА. На русском языке шестое издание. На коми языке третье издание. 
Коми государственной издательство. Сыктывкар, 1951. 180 1. 

В) S z é p i r o d a l m i m ű v e k 

a j K o m i n y e l v e n 

25. Важ коми мойдъяс. — Старинные коми сказки. Сборник подготовил П. ДОРОНИН. 
Коми государственной издаетльство. Сыктывкар, 1950. 148 1. 

Komi népmesék: állatmesék, tréfás és szatirikus történetek, varázsló-mesék. 
26. ВИТАЛИЙ БИАНКИ : Висътъяс да мойдъяс. — Рассказы и сказки. На коми 
языке. Перевод К- ТУРКИ НА. Коми Гиз. 1952. 109 1. 
27. Юрго парма. Литературно-художественной альманах XXV. во Коми АССР-лы. 
Гудит парма. Литературно-художественный альманах. На коми языке. Отв. по выпуску 
Д. КОНЮХОВ; Обложка худ. B. B. ПОЛЯКОВА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1946. 
312 1. 
28. Коми писательяслон рассказъяс. — Рассказы коми писателей. На коми языке. 
Составил ИЗЪЮРОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Обложка и титул художника М. БЕЗНО-
СОВА. Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1954. 200 1. 

Irodalmi antológia. Komi íróktól közöl rövid elbeszéléseket. 
29. И. А. КУРАТОВ : Борйом гижодъяс. — Избранные произведения. Сборник под
готовил П. ДОРОНИН. Коми Госиздат. 1951. 167 1. 
30. А. ЛЫЮРОВ : Простой йоз. — Простые люди. Повесть. Обложка, титул и за
ставка худ. B. B. ПОЛЯКОВА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1951. 126 1. 
31. СЕРАФИМ ПОПОВ : Me славита мир. — Я славлю мир. Стихи. Обложка, титул, 
шмуцтитулы художника М. П. БЕЗНОСОВА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1951. 90 1. 
32. ЯКОВ РОЧЕВ : Кык друг. Роман. — Два друга. Роман. Художественное оформ
ление М. П. БЕЗНОСОВА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1951. 423 1. 
33. B. ЮХНИН : Тундраса бияс. Роман. Первой часть. — Огни тундры. Роман. Часть 
первая. На коми языке. Коми Государственной Издательство. Сыктывкар, 1949. 223 1. 
34. B. ЮХНИН : Тундраса бияс. Роман. Мод часть. — Огни тундры. Роман. Часть 
вторая. На коми языке. Обложка и титул художника М. П. БЕЗНОСОВА. Коми Госу
дарственной Издательство. Сыктывкар, 1951. 287 1. . 
35. СЕМЁН БАБАЕВСКИЙ : My весьтын свет. [Свет над землёй.] Роман. Первой 
книга. Переведите Д. B. КОНЮХОВ. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1951. 274 1. 
36. Э. М. КАЗАКЕВИЧ. Одер вылын тулыс. Роман. — Весна на Одере. Роман. На 
коми языке. Перевод Н. УЛИТИНА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1952. 449 1. 
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37. Войвыв кодзув. Литературно-художественной да общественно-политической жур
нал. Коми АССР-са советской писательяс союзлон орган — Северная звезда. Ежемесяч
ный литературно-художественный и общественно политический журнал. Орган Союза 

•советских писателей Коми АССР. Ответственный редактор Г. ТОРЛОПОВ. Коми Гос
издат. 

Az 1952-es évfolyam 1—9. számában az alábbi nyelvészeti cikkek fordulnak elő : 
П. ДОРОНИН : Коми орфография кузя откымын вопросъяс (1952. január). Б. 

СЕРЕБРЕННИКОВ : Коми кыв изучайтом кузя могъяс (1952. március). 

b) K o m i s z é p i r o d a l m i m ű v e k o r o s z f o r d í t á s b a n 

38. H. M. ДЬЯКОНОВ : Свадьба с приданым. Комедия в 3 действиях, 6 картинах. 
Авторизованный перевод с языка коми АНАТОЛИЯ ГЛЕБОВА. Коми Госиздат. 1950. 
86 1. 
39. И. А. КУРАТОВ: Стихотворения. Перевод с комиязыка ИВ. МОЛЧАНОВА. 
Гравюры : Ю. РОСТОВЦЕВА и B. РОСТОВЦЕВА. Государственное Издательство Дет
ской Литературы Министерства Просвещения РСФСР. Москва—Ленинград, 1951. 9.1 1. 
40. СЕРАФИМ ПОПОВ : Утро на Вычегде. Стихи. Перевод с коми языка. Оформление 
книги художника B. B. ПОЛЯКОВА. Коми Госиздат. Сыктывкар, 1952. 95 1. 
41. Г. ФЕДОРОВ : В тайге. Пьеса в трёх действиях, шести картинах. Авторизован
ный перевод с языка коми А. ГЛЕБОВА. Обложка и титул работы художника B. СМИР
НОВА. Государственное издательство Искусство. Москва, 1950. 109 1. 
42. ВАСИЛИЙ ЮХНИН : Огни тундры. Роман. Книга первая. Авторизованный пере
вод с языка коми А. ГУРВИЧА. Художник А. КОБРИН. Советский писатель. Москва, 
1950. 197 1. 

С) S z ó t á r a k 

43. Коми-русский словарь. Редакционная коллегия : А. И. ПОДОРОВА (ответствен
ный редактор), А. И. КИПРУШЕВА, Д. B. КОНЮХОВ, Г. И. ТЕРЕНТЬЕВ, А. О. ТРЕ
ТЬЯКОВА. Коми Гиз. Сыктывкар, 1948. (Академия Наук СССР. Научно-исследователь
ская база в Коми АССР. Серия лингвистическая, выпуск I.) 296 1. 

A szótár csak az irodalmi nyelv szavait öleli fel. Tájszavakat csak akkor közöl, 
ha azok szélesebb körben el vannak terjedve. A szótár sok orosz jövevényszót tartal
maz, különösen a gazdasági és a kulturális élet köréből. A szótárhoz a 231—96. lapon 
rövid nyelvtani vázlat (Д. B. БУБРИХ: Краткая грамматика коми слова) csatla
kozik. 
44. M. А. САХАРОВА': Русско-коми терминологический словарь. Коми книжное 
издательство. Сыктывкар, 1953. (Академия Наук СССР. Коми филиал) 118 1. 

A gazdasági, kulturális és tudományos élet különböző területeinek (állattan, 
földművelés, technika, biológia, politika, történelem, nyelvtudomány stb.) szókincsét 
dolgozza fel. A gazdasági, kulturális és tudományos élet műszavai a komiban többnyire 
orosz jövevényszók vagy orosz közvetítésű nemzetközi szavak, nem számítva néhány 
komi eredetű műszót. Pl. кывбор = послелог, водзкыв = предисловие. 
45. Коми орфографической словарь. Обобрипс коми АССР-са Верховной Совет Прези-
диумлон орфографической комиссия. Коми книжной издательство. Сыктывкар, 1953. 
(СССР-са Наукаяс Академияслон коми филиал) 207 1. 

D) N y e l v t u d o m á n y i m u n k á k 

46. Д. B. БУБРИХ : Грамматика литературного коми языка. Издательство лениград-
ского государственного ордена Ленина университета им. А. А. ЖДАНОВА. Ленинград, 
1949. (Советское финноугроведение XIV.) 199 1. 
47. B. И. ЛЫТКИН : Древнепермский язык. Чтение текстов, грамматика, словарь. 
Издательство Академии Наук СССР. Москва, 1952. (Академия Наук СССР. Институт 
языкознания.) 173 1. 

Ism. FOKOS DÁVID : NyK. LV, 270—85, ALH. IV, 225—49. 
48. B. И. ЛЫТКИН : Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам. С обзо
ром диалектов и диалектологическим словарем. Часть 1. Издательство Академии Наук 
СССР. Москва, 1955. (Академия Наук СССР. Институт языкознания.) 125 1. 

Ism. FOKOS DÁVID: NyK. LVII, 313—20. 
49. А. СИДОРОВ : Порядок слов в предложении коми языка. Коми книжное изда
тельство. Сыктывкар, 1953. 103 1. 

17 Nyelvtudományi Közlemények LX. 
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50. Лингвистический сборник. Коми государственное издательство. Сыктывкар, 1952. 
(Академия Наук СССР. Коми филиал, Серия лингвистическая, Выпуск 2.) 91 1. 

A kötet a következő tanulmányokat tartalmazza : 
А. С. СИДОРОВ : Синтаксические и лексико-семантические формы выражения 

глаголного вида в коми языке ; Е. Г. ЖИЖЕВА : О значении суффикса -ось ; B. А. СОР-
В A4 ЕВА: Некоторые фонетические и морфологические особенности верхневашского 
говора удорского диалекта ; Т. И. ФРОЛОВА : Именные категории верхне-вымских 
говоров северного диалекта коми языка ; А. С. СИДОРОВ : Термины родства у коми ; 
А. С. СИДОРОВ : Некоторые особенности синтаксического строя севернего (ижемского) 
диалекта коми языка; А. С. СИДОРОВ: Бытовые лирико-эпические ижемские песни. 

Е) T ö r t é n e l m i , n é p r a j z i é s e g y é b m ű v e k 

"51. Очерки по истории Коми АССР. Том I. Под редакцией доктора исторических наук 
K. B. СИВКОВА, кандидата исторических наук А. А. ЗИМИНА, кандидата историче
ских наук Л. И. СИРИНОЙ. Художественное оформление B. B. ПОЛЯКОВА. Коми 
книжное издательство. Сыктывкар, 1955. (Академия Наук СССР. Коми филиал) 350 1. 
52. И. Н. ШИШКИН, Коми-пермяки (этногеографический очерк). Под редакцией 
академика А. А. ГРИГОРЬЕВА и академика И. Н. МЕЩАНИНОВА. Молотов-гиз. 1947. 
(Академия Наук Союза СССР. Институт Географии.) 139 1. 

A kötetben a komi-perm jakok eredetéről, kultúrájáról, telepeiről és szokásairól 
olvashatunk. 
53. Люди Театра Коми. К двадцатилетию сценического искусства в Коми АССР. (В 
составлении сборника принимали участие : М. ЛЕВИН, Л. СЕВАСТЬЯНОВА, Н. СТА
НИСЛАВСКИЙ, С. ПОПОВА, K. РУДНИЦКИЙ, С. ЕРМОЛИН. Коми Государственное 
Издательство. Сыктывкар, 1951. ПО 1. 

II. Udmurt nyelvű kiadványok 
A bibliográfiába olyan orosz nyelvű műveket is felvettem, amelyek udmurt 

nyelvészeti és egyéb tudományos vagy kulturális kérdésekről szólnak. 

A) T a n k ö n y v e k 
1. Г. Ф. ФЕДОТОВ : Букварь. 9-тй издание. — Букварь для детей. Издание 9. На 
удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск. 1946. 103 1. 

2. М. B. ГОРБУШИН: Удмурт кыл. Грамматика, правописание но вераськонез 
радъян. Начальной школалэн 4-тй классэзлы учебник. 10-тн издание. — Удмуртский 
язык. Грамматика, правописание, и развитие речи. Учебник для 4 класса начальной 
школы. Издание 10-е. На удмуртском языке. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 
1955. 117 1. 
3. А. А, ПОЗДЕЕВА : Удмурт кыл грамматика. Нырысетй люкетэз. Фонетика но 

морфология. Семилетней но средней школаослэн 5 но б классъёссылы учебник, б-тй изда
ние. Вакциятэмын но тупатъямын. — Грамматика удмуртского Языка. Часть первая 
(Фонетика и морфология). Учебник для 5 и б кл. удмуртских школ. На удмуртском языке. 
Издание 6-е, сокращенное и исправленное. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 
1955. 150 1. 
4. А. B. КОНЮХОВА: Удмурт кыл грамматика. Кыкетй люкетэз. Синтаксис. Семи

летней но средней школаослэн б но 7 классъёссылы учебник. 3-тн изданиез. Тупатъямын 
но выльдэмын. — Грамматика удмуртского языка. Часть вторая. Синтаксис. Учебник для 
6 и 7 классов удмуртских школ. На удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1951. 
1991. 

В) S z é p i r o d a l m i m ű v e k 

5. ВИТАЛИЙ БИАНКИ : Кин маин кырза. — Кто чем поет. Удмуртской книжной 
издательство. Ижевск, 1955. 39 1. 
6. П. БЛИНОВ : Улэм потэ. Роман 3-тй издание. — Жить хочется. 3-е издание. Ро

ман. На удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1952. 169 1. 
7. Л. ВОРОНКОВА : Городысь пичи ныл. — Девочка из города. На удмуртском 

языке, Перевод Г. КРАСИЛЬНИКОВА. Обложка B. ГОЛОВЧЕНКО. Удмуртской 
книжной издательство. Ижевск, 1954. 82 1. 
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8. ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВ : Зарни бугоръёс. Верос. Суредъёсыз А. МЫЛНИКОВ-
лэн (Illusztrálta : А. МЫЛНИКОВ) —Дорогие ребята. На удмуртском языке. Удмурт-
госиздат. Ижевск, 1950. 42 1. 

9. B. ГАВРИЛОВ : Кык эшъёс. Верос. — Два друга. Рассказ. На удмуртском языке. 
Рисунки М. ШАНИНА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1953. 33 1. 
10. И. Г. ГАВРИЛОВ : Пиналъёслы пьесаос. — Пьесы для детей. На удмуртском 
языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1949. 90 1. 
11. АРКАДИЙ ГАЙДАР : Зырдам из. — Горячий камень. На удмуртском языке. 
Перевод М. ПОКЧИ-ПЕТРОВА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1955. 
35 1. 
12. Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ: Корейской выжыкылъёс. — Корейские 
сказки на удмуртском языке. Перевод Е. С. ЛИСИЦЫНОЙ, обложка худ. Ю. B. ПОМЕ
РАНЦЕВА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1955. 29 1. 
13. Н. B. ГОГОЛЬ : Тарас Бульба. Повесть. — Тарас Бульба. На удмуртском языке. 
Перевод А. B. ЛУЩАНИНА. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1952. 157 1. 
14. М. B. ГОРБУШИН: Удмурт литература. Семилеткаослы но педучилищеослы 
юрттэт. 2-тй издание, тупатъямын. — Удмуртская литература. Для семилетних школ и 
педагогических училищ. Издание 2-е, исправленное. На удмуртском языке. Удмуртго
сиздат. Ижевск, 1949. 114 1. 
15. МАКСИМ ГОРЬКИЙ : Веросъёс но выжыкылъёс. — Рассказы и сказки. На 
удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1952. 57 1. 
16. ДАНИЭЛ ДЕФО : Робинзон Крузо. Пересказ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО. Перевод 
с русского АРК БАЛАЯ. На удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1951, 191 1. 
17. БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ : Нюлэсын город. — Город в лесу. На удмуртском языке. 
Перевод А. КАПИТАНОВОЙ. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1953. 58 1. 
18. Зарни крезь. Антология. — Золотые гусли. Сборник стихов удмуртских писателей. 
На удмуртском языке. Отв. редактор П. М. ЯШИН. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1946. 152 1. 
19. Иосиф Виссарионович Сталин. Вакчияк биография. Тупатъяса но ватсаса кык-
тэтйез поттэмез Гожтйзы : АЛЕКСАНДРОВ Г. Ф., ГАЛАКТИОНОВ М. Р., КРУЖКОВ 
B. С, МИМИН М. Б., МОЧАЛОВ B. Д., ПОСПЕЛОВ П. Н. — Иосиф Виссарионович 
Сталин. Краткая биография. На удмуртском языке. Перевод на удмуртский язык отре
дактирован комиссией удмуртского обкома ВКП(б) утвержден бюро удмуртского об
кома ВКП(б). Удмуртской государственной издательство. Ижевск, 1948. (ВКП(б)-ын 
Маркслэн—Энгельслэн—Ленинлэн институтсы. 246 1. ' • . ' " . . ' . 
20. Ф. КЕДРОВ : Катя. — Катя. Повесть. Второе издание. На удмуртском языке. 
Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1954. 70 1. 
21. "Кизили. Альманах IV. Удмуртиысь советской писательёслэн союззы. — Кизили 
№ 4. Альманах. На удмуртском языке. Союз советских писателей Удмуртии. Удмурт
госиздат. Ижевск, 1950. 139 1. 
22. Г. КОРЕПАНОВ: Кырзанъёс. Сборник.—Песни. На удмуртском языке. Обложка 
А. Е. ПУШИНА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1955. 139 1. 
23. B. Г. КОРОЛЕНКО : Музъемул нылпиос. — Дети подземелья. На удмуртском 
языке. Перевод С. ОРЛОВА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 1953. 62 1. 
24. М. ЛЯМИН : Шудбур понна. Повесть. Нырысетй люкетэз. — За счастье. Повесть. 
Часть первая. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1950. 182 1. 
25. НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ : Кызьы андан кыдаз. — Как закалялась сталь. На 
удмуртском языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1950. 412 1. 
26. М. ПЕТРОВ : Зардон азьын. — Перед рассветом. На удмуртском языке. Удмурт
госиздат. Ижевск, 1952. 212 1. 
27. МИХАИЛ ПЕТРОВ: Кырзан улоз. — Песня не умрет. На удмуртском языке. 
Удмуртгосиздат. Ижевск, 1950. 27 1. 
28. ДЖОНАТАН СВИФТ: Гулливерлэн путешествиосыз. — Путешествия Гулли
вера. На удмуртском языке. Перевод И. ДЯДЮКОВА. Удмуртгосиздат. Ижевск. 1952. 
130 1. 

•29. Сюрес вылын.; Веросъёсын сборник. — На дороге. Сборник рассказов. На удмурт
ском языке. Редактор И. ГАВРИЛОВ. Удмуртской книжной издательство. Ижевск, 
1953. 94 1. :. 
-30. Л. ТОЛСТОЙ: Куинь гондыръёс.— Три медведя. На удмуртском языке. Пере
вод Л. ОСОТОВОЙ. Обложка и титул И. БУЛДАКОВА. Удмуртской книжной изда
тельство. Ижевск, 1954. 16 1. 
31. И. С. ТУРГЕНЕВ : Пойшурасьлэн гожъямъёсыз. — Записки охотника. На уд
муртском языке. Перевод И. Т. ДЯДЮКОВА. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1951. 279 1. 
32. Удмуртские народные сказки. Составил А. КЛАБУКОВ. Обложка художника 

17* 
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M. ДЕДЮХИНА. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1948. (Удмуртский научно-исследователь
ский институт истории, языка, литературы и фолКлора) 175 1. 
33. K. УШИНСКИЙ : Зуч выжыкылъёс. Удмурт кылэ берыктйз B. ЛЕБЕДЕВ. — 
Русские сказки. Рассказанные K. УШИНСКИМ. На удмуртском языке. Перевод B. ЛЕ
БЕДЕВА. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1949. 89 1. 
34. ЮЛИУС ФУЧИК : Виемзы азын веран. — Слово перед казнью. На удмуртском 
языке. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1952. 131 1. 
35. С. ШИРОБОКОВ : Сазан. — Сазан. На удмуртском языке. Удмуртской книжной 
издательство. Ижевск, 1953. 19 1. 
36. С. ШИРОБОКОВ : Тулыс нюлэскын. — В лесу весеннем. На удмуртском языке. 
Обложка и рисунки И. А. БУЛДАКОВА. Удмуртской книжной издательство. Ижевск,, 
1954. 26 1. 

С) S z ó t á r a k 

37. Удмуртско-русский словарь с приложением грамматического очерка удмуртского 
языка. Составили словарь сотрудники Института : B. М. ВАХРУШЕВ, K. А. КОРЕПА-
НОВА, E. Н. ЛОЖКИНА, А. И. МАЛЫХ и др. Огиз. Государственное издательство 
иностранных и национальных словарей. Москва, 1948. (Научно-исследовательский инсти
тут истории, языка, литературы, и фолклора при Совете Министров Удмуртской АССР.) 
446 1. 

Ism. LAKÓ GYÖRGY : NyK. LII, 65 -68 . 
38. Русско-удмуртский словарь. С приложением краткого очерка грамматики удмурт
ского языка. Редакционная коллегия: B. М. ВАХРУШЕВ (главный редактор), М. B. ГОР-
БУШИН, А. B. КОРЕПАНОВ, Н. А. СКОБЕЛЕВ, П. М. ЯШИН. Государственное изда
тельство иностранных и национальных словарей. Москва, 1956. (Удмуртский научно-
исследовательский институт истории, языка и литературы.) 1360 1. 

D) N y e l v t u d o m á n y i m u n k á k 

39. Д. B. БУБРИХ: Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с 
коми языком). Удмуртгосиздат. Ижевск, 1948. (Научно-исследовательский институт 
истории, языка, литературы и фолклора при Совете Министров Удмуртской АССР.) 109 1. 
40. Правила удмуртской орфографии и пунктуации. Редакционная коллегия: АЛАТЫ-
РЕВ B. И., ПЕРЕВОЩИКОВ П. Н., ПОЗДЕЕВА А. А. Удмуртское книжное издатель
ство. Ижевск, 1954. (Удм. научно-исследовательский институт истории, языка и литера
туры.) 102 1. 

Е) T ö r t é n e l m i é s n é p r a j z i m ű v e k 

41. Записки. Выпуск одиннадцатый. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1949. (Удмуртский 
научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и фолклора при Совете 
Министров Удмуртской АССР.) 91 1. 

Történelmi, néprajzi és nyelvészeti cikkeket tartalmaz. Köztük van P. N. P E B E -
VOSCSIKOV: О мерах улучшения переводческой работы с. tanulmánya is. 
42. Записки. Выпуск двенадцатый. Удмуртгосиздат. Ижевкс, 1949. (Удмуртский 
научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и фолклора при Совете 
Министров Удмуртской АССР.) 1111. 

Történelmi, etnográfiai és politikai cikkeket tartalmaz. A 106 —112. lapon V. M. 
VAHRTJSEV ismerteti az 1942-es kiadású orosz-udmurt szótárt. 
43. Записки. Выпуск тринадцатый. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1950. (Удмуртский 
научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и фолклора при Совете 
Министров Удмуртской АССР.) 126 1. 

Tartalma: politikai, gazdasági és tudományos cikkek. Köztük van MAKSZIMOV 
ismertetése az 1948-as udmurt-orosz szótárról. 
44. Записки. Выпуск пятнадцатый. Удмуртгосиздат. Ижевск, 1951. (Удмуртский 
научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и фолклора при Совете 
Министров АССР.) 218 1. 

A kötet a következő nyelvészeti tanulmányokat tartalmazza: 
1. П. ПЕРЕВОЩИКОВ : Прямая и косвенная речь в удмуртском языке. 
2. B. ВАХРУШЕВ : Об употреблении букв ъ и ь в удмуртском языке. 

45. Тридцать лет Советской Удмуртии. Записки. Материалы по истории, Удмуртской 
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АССР. Редколлегия: А. ВАХРУШЕВ, А. ВОРОНЦОВ, И. КУТЯВИН (отв. редактор), 
П. ЯШИН. Выпуск четырнадцатый. Удмуртгосиздат, Ижевск, 1950. (Удмуртский научно-
исследовательский институт истории, языка и литерахуры при Совете Министров У дм. 
АССР.) 161 1. 
46. B. Н. БЕЛИЦЕР: Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу. Изда
тельство Академии Наук СССР. Москва, 1951. (Академия Наук СССР. Труды Института 
этнографии им. Н. Н. Миклухо—Маклая.) 140 1. 

RADANOVICS KÁROLY 

Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai 

L/1 —2. rész. Budapest 1955. Akadémiai Kiadó. 1044 1. 
1. KNIEZSA ISTVÁN több mint 65 íves munkája kétségtelenül az utóbbi évek 

magyar nyelvtudományi termésének legjelentősebb darabja. Ezt a rangot művének 
nem csupán és nem elsősorban terjedelme biztosítja, hanem az a körülmény, hogy a 
szerző elsőként ad teljes és korszerű áttekintést a magyar nyelv oly rendkívül fontos 
idegen elemeiről, mint a szláv eredetű szavak. A szlávsággal való több mint ezer esz
tendős együttélés a magyar nyelv mai jellegének kialakításához számos olyan lényeges 
elemmel járult hozzá, amelyeket a mai nyelvtudat teljesen azonos értékűnek vesz 
mondjuk a bolgár-török, vagy akár az eredeti finnugor elemekkel. Már régóta nyilván
való, hogy a magyar nyelvről mindaddig korántsem alkothatunk magunknak teljes ós 
hív képet, míg a szláv elemeket számba nem vesszük. KNIEZSA munkája ennek a számba
vételnek első s ez ideig páratlan alkotása. 

De KNIEZSA nem csupán a magyar nyelvtudomány klasszikus munkáinak szá
mát gyarapította művével. A nemzetközi szlavisztika éppúgy nélkülözött eddig egy 
ilyen munkát, mint a magyar nyelvtudomány. KNIEZSA művének arányai és értékei 
teljes nagyságukban akkor mutatkoznak meg előttünk, ha összevetjük azokkal a tanul
mányokkal, amelyek a többi finnugor nyelv szláv jövevényszavait tárgyalják.1 Noha 
a legtöbb finnugor nyelv a magyarhoz hasonlóan tele van szláv jövevényszavakkal, 
a velük foglalkozó monográfiák sem terjedelem, sem apparátus tekintetében nem mér
hetők KNiEzsÁéhoz. Persze nem szabad elfelejtenünk, hogy például a finnségi nyel
veket ért szláv hatás kevésbé jelentékeny, mint a szláv nyelveknek a magyar nyelvre 
gyakorolt hatása. Valószínű továbbá az is, hogy a magyar nyelv szláv jövevényszavai
val több probléma kapcsolatos, mint más finnugor nyelvek szláv jövevényszavaival, 
mégpedig azért, mert a szláv hatás a magyar nyelvet igen hosszú időn át s több szláv 
nyelv részéről érte. 

2. KNIEZSA munkájának ez csak az első k ö t e t e . Az első kötet két részben 
jelent meg. Az első rész a bevezetésen (3 — 23. 1.) és a rövidítések jegyzékén (26 — 54. 1.) 
kívül a Szerző által szláv eredetűnek tartott szavakat tartalmazza (55 — 582. 1.). A máso
dik rész a kétes eredetű szavakat (583 — 789. 1.), a nem szláv eredetű szavakat (790 — 
978. 1.), a szómutatókat (979 —1035. 1.), az orosz és a német összefoglalást (1036—43. 1.) 
s a tartalomjegyzéket (1044. 1.) foglalja magában. A szócikkek száma több mint kétezer. 

A második k ö t e t a szláv jövevényszavak kutatásának történetét, az eddigi 
vélemények általános jellemzését és kritikáját fogja tartalmazni, foglalkozni fog továbbá 
a szláv jövevényszavak hangtanával, szóképzésével, a jövevényszók rétegeinek kér
déseivel, szláv és magyar társadalmi hátterével s nyilván jelentéstani kérdésekkel is. 

3. KNIEZSA főként a szótári jellegű munkákat és a folyóiratokban felhalmozó
dot t cikkanyagot használta fel forrásul munkájához. Arról egyébként, hogy mit hasz
nált fel és mit nem, a Bevezetésben ő maga ad számot. A Bevezetés különben többet 
nyújt a szokványos tájékoztatásnál, mert benne a szerző elvi kérdéseket is felvet, rámutat 
továbbá soronlevő s elvégzendő feladatokra. így it t is szóvá teszi a szláv szótörténeti 
kutatások hiányosságát. Igen fontos feladatként jelöli meg annak a hatásnak aprólékos 
és gondos felderítését, amely a német és a török nyelv részéről a szláv nyelveket érte. 
Ez magyar szempontból is rendkívül fontos lenne. 

A szóanyag három csoportra osztása eddigi tapasztalatunk szerint szerencsés 
megoldás. Egy olyan műnek, mint amilyen a KNIEZSÁÓ, egyrészt az a feladata, hogy 
szintézist adjon s eddig eldöntetlen kérdéseket eldöntsön. Másrészt azonban a további 

1 Vö. pl. JALO KALIMA, Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itämerensuoma
laisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanoista. Helsinki 1Г52. 
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problémákat is fel kell tárnia, hiszen minden egyes problémát egy ember képtelen 
megoldani. Ami a színvonalas szintézist s számos kérdés eldöntését illeti, KNIEZSA 
kitűnő munkát végzett. Nem kevésbé jelentős a további kutatások szempontjából 
azonban az a számos probléma, melyet megoldatlanul hagyott. Bár az első és a har
madik szócsoport (szláv eredetű szavak; nem szláv eredetűek) egyik-másik szava bizo
nyulhat a jövőben nem szláv, illetőleg szláv eredetűnek, a helyzet gyanításunk szerint 
a jövendő kutatások során sem fog lényegesen változni. A szerző egyik érdeme tehát 
az, hogy egy jelentős szóanyag tekintetében viszonylagos nyugalmi helyzetet teremtett. 
Ugyanakkor azonban főként a kétes eredetű szavakat tárgyaló részben egy csomó 
megfejtésre váró tudományos talányt is felad, s ezzel számos impulzust ad a további 
kutatásokhoz. 

Az egyes szavaknak valamelyik csoportba való beosztását a szerző gondos mér
legelés alapján végezte el. Szlavista elfogultsággal nem vádolható; célja nem az volt, 
hogy minél több szóról bizonyítsa be a szláv eredetet, hanem az igazság keresése. P2zt 
mi sem bizonyítja jobban, mint egyebek között az, hogy olyan nyilvánvalóan szláv 
jellegű szavakat is a kétesek közé sorol, mint például bubolyicska, csampulyka, galambica, 
zelnice- [fa], zelenec- [szöllő], zimankó stb. Ugyanígy a kétesek közé került nála az 
eddig szláv eredetűnek tartott szablya és puska is. Ugyancsak kétesnek minősíti a 
koponya szót, s ezzel sarkall e rejtélyes szó eredetének végleges tisztázására. 

Annak egyik oka, hogy egy kétségtelenül szláv hangalakú szót a kétes eredetűnk 
közé sorol, az szokott lenni, hogy az illető szó a szlávságban sehol nem mutatható ki. 
I t t érzésünk szerint néha túlzott óvatossággal jár el a szerző, mert — mint HADROVICS 
LÁSZLÓ rámutatott — ilyen esetben, ha egyéb megfontolások különben nem mondanak 
ellent, feltehető az is, hogy a kérdéses szó a magyarságba beolvadt szlávok nyelvé
ből való. 

A kétes eredetű szavak csoportjában van a taliga szó is. A szerző kiváló kritikai 
érzékére, szellemességére, állásfoglalásának óvatosságára, a kérdés világos és tömör 
összefoglalására, a problémák felvetésérc kitűnő példa ez a szócikk, amely egyben azt 
is érzékelteti, hogy egy-egy szó eredetének megfejtése, az állásfoglalás a szó eredetére 
nézve olykor mennyire szövevényes, mennyire nehéz, mennyi buktatót rejt magában. 
Az ilyen szócikkek révén KNIEZSA követendő mintaképül szolgálhat a jövendő kuta
tóknak. 

Hasonlóképpen mintaszerű érveléssel veti el a szerző a suba szó szláv eredetét, 
ezzel is kitűnő példáját adva a tények sokszempontú mérlegelésének. 

Mint már előző méltatói is utaltak rá, KNIEZSA munkájának fő erősségei közé 
tartozik a szóföldrajzi elv körültekintő, gondos és hozzáértő alkalmazása. Ennek az 
elvnek alkalmazása révén számos, eddig szlávnak tartott szóról sikerül bebizonyítania, 
hogy az illető szó nem a szlávból került a magyarba, hanem ellenkezőleg: az átadó 
nyelv a magyar volt (pl. m. pipacs > szlov. pipac, szh. papuée). 

4. Az eddigi reflexiók már rámutattak KNIEZSA munkájának erősségeire ós bizo
nyos fogyatékosságaira egyaránt.2 Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hatalmas munkának 
vannak hiányosságai is. Némely kiegészítéseket maga a szerző fűzött hozzá munká
jához.3 A kiegészítések s a helyesbítések száma a jövőben valószínűleg még gyarapodni 
fog, alig hisszük azonban, hogy jelentős mértékben. A munka megjelenése óta eltelt 
idő nem elég ahhoz, hogy minden vonatkozásban felmérhessük, teljesen pontos képet 
alkothassunk hiányosságairól. Egy bizonyos: erősségei szembetűnőek, fogyatkozásai 
eltörpülnek az erősségek mellett. 

5. Még néhány kisebb megjegyzést szeretnénk tenni részletkérdésekkel kap
csolatban. 

A szerző a kétes eredetűek közé sorolja a mává 'aus Freundlichkeit gemeinsam 
verrichtete Arbeit; szívességből végzett közös munka, kaláka' szót. Alig hihető (a szerző 

2 PAIS DEZSŐ, Pillantások „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" egynémely 
részletébe: MNy. LI, 386 — 390. — HADROVICS LÁSZLÓ, Szláv jövevényszavaink kér
déséhez. (Hozzászólás Kniezsa István ,,A magyar nyelv szláv jövevényszavai" című 
könyvéhez): A MTA Nyelv- és irodalom tud. osztályának közleményei X, 1 — 2: 133 — 
168. — Recenziók: HADROVICS LÁSZXÓ: Studia Slavica I, 423 — 426; Nyr. LXXX, 132 — 
135; KraÁLY PÉTER: Magyar Tudomány 1957, 1 — 4: 150—151; BALASSA IVÁN: Ethno-
graphia LXVII, 3 : 375 — 377. 

3 KNIEZSA ISTVÁN, További pillantások „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" 
némely részébe: Pais-emlékkönyv 329 — 336. 
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érvelése alapján sem), hogy kétséges volna a szó szláv eredete. Jelentéstanilag semmi 
akadálya nem lehet a szláv eredet feltevésének. 

A kétesek között találjuk a kurtka 'Frauenwams; női ujjas' szót is. A szerző 
azért nem teszi a szláv eredetű szavak csoportjába, mert — noha a szónak megvan 
a szlovákban a megfelelője — a Székelyföldön is előfordul. Mivel a szó az ukránban 
(és az oroszban) is megvan, nem gondolhatunk-e esetleg két külön átvételre (esetleg 
román közvetítéssel) ? 

Nyilván tévedésből került a nem szláv szavak csoportjába a sztokrásza 'százszor
szép' szó. Véleményünk szerint szükségtelen volt ezt a szót egyáltalán felvenni a szó
anyagba, hiszen mindössze egyetlen, megbízhatatlan nyelvjárási adat van róla. H a 
azonban netalán mégis volna egy ilyen szó nyelvjárásainkban, akkor az kétségtelenül 
szláv eredetű (vö. szlovák stokrasa, stokráska). 

Igaz ugyan, hogy ólom szavunkat magyarázták szláv eredetűnek, de már maga 
MIKXOSICH sem tartotta annak. Finnugor eredete régóta kétségtelen (vö. vog. wölem 
'plumbum'). Felvetődik a kérdés, szükséges-e ebben a munkában foglalkozni vele? 

6. Mint elöljáróban is említettük, KNIEZSA művét az utóbbi évek legjelentősebb 
magyar nyelvtudományi és szlavisztikai munkájának tartjuk. Míg meg nem jelent, 
folyton éreztük hiányát. Meggyőződésünk, hogy nem csupán kézikönyvként fog hasz
nos szolgálatokat tenni, hanem a magyar nyelvtudomány fejlődésében is fontos sze
repe lesz. Jelen formájában azonban mégis csonka, de reméljük, hogy nem sokáig, 
mert a második kötete is rövidesen elkészül. Ezt a nyelvtudomány minden művelője 
várja és kéri KNiEzsÁtól. 

KOVÁCS FERENC 

B. Aajib: TojiKOBbiíi cnoBapb wHBoro BejMKOpyccKoro jmma 
MocKBa 1955. rocyflapcTBeHHoe H3flaTejibCTBo HHoerpaHHbix H HauHOHajibHbix cnoBapeH 

I. k. LXXXVIII -f 699 1.; I I . k. 779 1.; I I I . k. 555 1.; IV. k. 683 1. 
1. DAL, értelmező szótárának ez a hatodik kiadása. Az első kiadás 1863—1866 

között jelent meg, a második — mely később a további kiadások alapjául szolgált —, 
már DAL halála (1872) után, 1880 — 1882 között. A harmadik kiadás BAUDOTJIN D E 
COTJRTENAY szerkesztésében, némileg bővítve és javítva 1903 — 1909 között látott 
napvilágot. A negyedik kiadás a harmadik stereotíp megismétléseként 1913-ban jelent 
meg. Az ötödik kiadás viszont, mely a második kiadás fotokópiás eljárással készült 
változata, 1935-ben jelent meg. A jelen kiadás az ötödiktől lényegében abban külön
bözik, hogy nem fotokópiás eljárással, hanem szedéssel készült, alapjául azonban szin
tén a második kiadás szolgált. Az újraszedést az előző kiadásokban meglévő sajtóhibák 
és egyéb pontatlanságok tették szükségessé. A szótár eredeti beosztását és helyesírását 
azonban ez a kiadás is érintetlenül hagyja, csupán a sajtóhibákat s az említett pontat
lanságokat küszöböli ki. Az újraszedés szemmelláthatólag igen nagy gonddal készült, 
úgyhogy feltehetőleg nem vált újabb hibák forrásává. így azt kell mondanunk, hogy 
DAL szótárának ez idő szerint ez a leghasználhatóbb és legmegbízhatóbb kiadása. Azért 
is jobban használható az előzőeknél, mert a különféle betűtípusoknak szerencsés kom
binálása révén az egyes szócikkek sokkal áttekinthetőbbé és olvashatóbbá váltak. 

A jelen kiadás első kötetéhez A. M. BABKIN írt rövid bevezető tanulmányt. 
Ebben ismerteti DAL változatos életét, melvnek során DAL-nak az orosz birodalom 
jelentős részével alkalma volt megismerkednie. Szól DAL szótárának előzményeiről, 
a szótár keletkezésének körülményeiről, továbbá értékeli a szótárt, rámutat lexikográfiái 
jelentőségére, maradandó értékeire s szükségszerű fogyatkozásaira egyaránt ( n i — X . 1.). 

BABKIN tanulmányát követi a szótár második kiadása I. kötetének címlapja 
hasonmásban (XI. 1.). (A második kiadás eredeti címlapjainak hasonmását a további 
kötetek is közlik az új címlap után. L. az egyes köteteknél.) 

Ezt a DAL tollából származó Hanymoe CJIOBO követi (XIII—XXIX. 1.). Ez 
1862-ben íródott, s nem más, mint a szótár első kiadásához írott előszó, mely előadás
ként is elhangzott.1 Benne DAL kifejti szótárírói elveit és módszerét, s útmutatásokat 
ad szótára használatához. 

1 Hanymoe CJIOBO. (HHTaHO Bb OSmecTB* JlfoÖHTejieH PycKoií cjioBecHOcra BT> MOCKBU, 
21 anptjiH 1862 r.) 
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A köve tkező mel léklet címe: O PycKOMb CJiOBaps ( X X X — X L . 1.). E z m é g 
] 860-ban í ródo t t . A szerző, D A L , ebben is szótár í ró i munkásságá ró l és elveiről ad számot . 2 

E z u t á n köve tkez ik a legjelentősebb mel léklet : 0 Hapeniflxb PycKaro fl3bii<a 
( X L I — L X X X V . I.).3 E z t a t a n u l m á n y á t D A L 1852-ben a d t a közre, benne e l sőkén t 
i smer te t i és osztályozza az orosz nye lv já rásoka t . E z a t a n u l m á n y egyszersmind az 
orosz n y e l v j á r á s k u t a t á s a lapja i t is lerakja . Megál lapí tásai lényegében véve m a is he ly t 
á l lók, s a m o d e r n orosz nye lv j á rá sku ta t á s sem h a g y h a t j a őket f igyelmen k ívü l . 

Az utolsó mel lékle t az O T B Í T B na npHroBopb, melye t D A L 1867-ben í r t ( L X X X V I — 
L X X X V I I I . 1.). E b b e n az í r á s á b a n válaszol a szó tá rá t ér t b í rá la tokra ; v isszautas í t 
v á d a k a t , védi a sa já t á l l áspont já t egyes ké rdésekben . 

2. D A L életét k é t évszám ha tá ro l ja : 1801-ben szüle te t t , s 1872-ben h a l t m e g . 
N e m vol t nyelvész, s ez a k ö r ü l m é n y igen soka t n y o m a l a t b a n y e l v t u d o m á n y i m u n 
kássága ér tékelésekor . Tisztviselőként s o rvoskén t be já r t a Oroszország számos részé t , 
s közvet len kapcso la tba ke rü l t az egyszerű orosz néppel , főként a parasztsággal . É r d e k 
lődése az orosz nye lv i r á n t 1819-ben éb red t fel, ekkor jegyezte fel az első s zavaka t , 
ame lyek m i n d a d d i g ismeret lenek v o l t a k s zámára . E t t ő l fogva egyre cé l tuda tosabban , 
egyre le lkesebben g y ű j t i az orosz nyelv i anyago t , f igyelme ki ter jed n e m csupán a lexi
kál i s gyűj tés re , h a n e m á l landó szókapcsola tokra , közmondásokra , szállóigékre, nép 
da lokra , b a b o n á s h iede lmekre is. 53 szorgos esz tendő i lyen jellegű anyaga v a n feldol
gozva a s zó t á r ában . A szótár t ö b b m i n t 200 000 szót t a r t a l m a z , s így mindedd ig az 
orosz n y e l v legtel jesebb szó tára . A benne feldolgozott közmondások száma t ö b b m i n t 
30 000 . 

A s z ó t á r a n y a g á n a k je lentős része, m i n t e g y 80 000 szó, D A L sajá t gyű j t ése . 
S z ó t á r á n a k megszerkesztéséhez természetesen felhasznál ta a m á r meglevő s z ó t á r a k 
a n y a g á t *is,4 e n n e k ellenére a z o n b a n teljesen ú ja t , sa já tosa t a l k o t o t t . Szótára a X I X . 
század orosz n y e l v á l l a p o t á n a k a lehetőségekhez képes t h ű t ü k r e . Magában foglalja 
az i roda lmi és köznye lv szókincsét , kü lönösen értékessé teszi a z o n b a n az a h a t a l m a s 
menny i ségű népnyelv i , nyelvjárási anyag , ame lye t ő ad elsőként közre s tesz hozzá
férhe tővé . 

A szóanyagot b e t ű r e n d b e n közli , mégped ig oly módon , hogy egy tő szá rmazéka i 
e g y „fészek-ben" , e g y ü t t foglalnak helyet . A „fészkes" (a m i te rminológiánk szer int : 
bokros í to t t ) megoldás t azér t vá lasz to t t a , m e r t i ly m ó d o n is b izonyí tan i a k a r t a , 
hogy az orosz n y e l v mi lyen végte lenül gazdag a szóképzés lehetőségeiben. D A L 
ugyan i s végletes pu r i s t a néze teke t val lo t t , az idegen szavak ellen tűzzel-vassal harcol t , az 
orosz nye lve t a népnye lvből , a pa rasz t i nye lvbő l a k a r t a megúj í tan i és továbbfej leszteni . 

3. D A L fő törekvése , m i n t az t szó tára c ímében jelzi is , az vol t , hogy az é l ő 
orosz nye lv szó tá rá t ad ja a közönség kezébe. Rajongója vol t az orosz nyelvnek . M i n t 
m á r e m l í t e t t ü k , n e m vol t képze t t és h iva tásos nyelvész. Az orosz nye lv szeretete azon
b a n a n n y i r a á t h a t o t t a egész lényét , hogy m i n t nyelvész is je lentőset a lko to t t . S z ó t á r á n 
k ívü l számos n y e l v t u d o m á n y i c ikke t is í r t , m e i y e k azonban ko rán t sem olyan m a r a 
d a n d ó é r t ékűek , m i n t szótára . A m a g u k idejében azonban igen hasznos szolgála tokat 
t e t t e k , m e r t po lemikus jel legüknél fogva mozgós í to t t ák a közvéleményt fontos e lvi 
jellegű — főként nye lv já rásku ta t á s i és lexikográfiái — kérdések megv i t a t á sá r a és 
t i sz tázására . 

De D A L n e m csupán nye lvészként t e t t n a g y szolgála tokat a t u d o m á n y n a k , 
h a n e m néprajzi k u t a t ó k é n t is . K i t ű n ő ismerője vol t a parasz t i é le tnek, a pa ra sz t ság 
egész v i l ágának , haszná la t i t á r g y a i n a k és szellemi éle tének egya rán t . K ö z m o n d á s 
gyű j t eménye , mesegyűj tései , népdalgyűj tése i , folklorisztikai vona tkozású cikkei r é v é n 
t isztes he lyet b iz tos í to t t m a g á n a k az orosz népra jz t u d o m á n y á b a n is. 

Számos szépirodalmi m ű v e t is í r t , ame lyek többny i r e nép i t á r g y ú a k , ezek azon
b a n m a m á r csak néprajzi szempontbó l é r tékesek . 

2 O PycKOM-b cjioBapi.. MnTaH0 BT> OömecTB* JlioöHTe-ieíí P.OCÍHCKOH CnoBecHQCTH, 
BT> iíacTH0M'b ero 3acuAaHÍH 25 4>eBpa.rm H BT> nyÖJimmoMb 6 MapTa 1860 roAa. 

3 O HapeMmx-b Pycnaro H3biKa. Flo noBO/jy oöjiacTHoro BejinKopyci<aro cnöBapn, H3A&H-: 
Haro BTopbiM-b OTAíJiemeMTb HMnepaTopCKOíi Ai<a,neMÍH Hayicb. CraTbH B. H. J\asin. M3b V 
KHHWKH «BJhcTHHKa ÜMnepaTopcKaro Pycnaro reorpacJmqecKaro OömecTBa* 3a 1852 r., CT> 
HeőoJibuiHMH nonpaBKaiviH npOTHB-b nepBaro H3AamíL 

4 D A L szó tá rá t a köve tkező n a g y orosz szó tá rak előzték m e g időrendben: GiOBapb 
AKaaeMiH POCCÍHCKOH. 1. k iadása : Í789 —1794; 2. k iadása : 1806 — 1822. — CjiOBapb 
uepKOBHocnaBHHCKaro H pyccKaro H3i>iKa, 1847. — Onbirb oöjiacTHoro cjioBapfl, 1852. 
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4. Ha most már szótárát értékelni akarjuk, a következőkben foglalhatjuk össze 
mondanivalónkat: 

1. DAL szótára mai szemmel nézve sok szempontból erősen elavult. Haszná
latakor nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy lényegében véve a száz évvel ezelőtti 
orosz nyelvállapotot tükrözi. 

. 2. A ,,fészkes" megoldás következtében olykor igen nehéz egy szót megtalálni. 
DAL a lehetőségekhez képest igyekezett ugyan áttekinthetővé tenni egy-egy ,,fészket" 
(a „fészek" címszava vagy ige, vagy névszó, a prefixumos szavak nem a „fészek"-ben, 
hanem a megfelelő betűnél találhatók), azonban ez nem minden esetben sikerült. 

3. Mivel DAL nem volt képzett etimológus, számos esetben megtörtént, hogy 
egy ,,fészek"-ben helyezett el olyan szavakat, melyek nem egy tő származékai. Vagy 
ellenkezőleg: szétválaszt olyan szavakat, melyek az etimológiai líapcsolat révén együvé 
kívánkoznának. 

4. DAL feljogosítva érezte magát arra, hogy ő maga is alkosson szavakat. Ez 
főként olyankor fordult elő, mikor valamilyen idegen szót akart orosszal helyettesíteni. 
Saját alkotásait azonban nem jelölte meg. Ez a körülmény óvatosságra int a szótár 
használatakor. 

5. A szavak jelentését szinonimákkal adja meg, sokszor azonban nem határolja 
el egymástól az egyes jelentéseket, s így olyan szavak is egymás mellé kerülnek, amelyek 
jelentése osak alkalmilag esik egybe. 

Mindeme fogyatkozásai ellenére DAL szótára rendkívül fontos és hasznos forrás
mű marad az orosz nyelvtudomány, a szláv nyelvtudomány és néprajz, közvetve pedig 
a finnugor nyelvtudomány számára is, mint ahogy az volt eddig is. Elég, ha MIKKOLA 
és KALIMA műveire utalunk, akik a finnugor-orosz nyelvi kapcsolatokra vonatkozó 
kutatásaikban igen sokat köszönhettek DAL szótárának. Amit a finnugor-orosz lexi
kális kapcsolatokról tudunk, azt végső soron DAL-nak is köszönhetjük. 

Persze az is nyilvánvaló, hogy az orosz nyelvjárások eddiginél alaposabb ismerete 
sok szempontból eredményesebbé tenné a kölcsönszókutatásokat finnugor és orosz 
szempontból egyaránt. Ezen a téren a feladatok természetszerűleg főként az orosz 
nyelvjárások kutatóira hárulnak. Reméljük, hogy a folyamatban levő munkálatok 
eredményeit orosz kollégáink a közeli jövőben közre is adják. Erre a várakozásra fel
jogosít bennünket az a körülmény, hogy olyan kiváló elődjük volt, mint DAL, az orosz 
nyelvtudomány jeles művelője, az orosz szótárirodalom egyik legnagyobb egyénisége, 
az orosz nyelvjáráskutatás megalapítója. 

KOVÁCS FERENC 

» 
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Helyreigazítás 

Az NyK. előző kötetében (202 — 5. 1.) jelent meg BUDENZ JÓZSEF egy levele H U N -
EALVY PÁLhoz. E levél közzététele előtt a szerkesztő felhívta a közlő figyelmét kézirata 
valószínű hibáira, ennek ellenére a közlésben benne maradt néhány helytelen olvasat, 
illetőleg eltérés a kézirattól. A szerkesztő ti. — ahelyett, hogy a beküldött kéziratot 
összevetette volna az Akadémia Kézirattárában levő eredetivel — a 202. lapon olvas
ható lapalji jegyzet és a 204. lapon látható „sic!" hatására lemondott '-* úgy látszik : 
helytelenül — a további kétkedésről. 

A jelzett közleményben levő hibák, illetőleg az eredeti szövegtől való eltérések 
a következők : 

a szövegközlésben az eredetiben 

203. 1. felülről a 2. sor : widerholt wiederholt 
203. „ > ? a 4.. „ zu neigen zuneigen 
203. „ „ a 15. „ selbstándig selbststándig 
203. ,, a 16. „ können und können, und 
203. „ ,, a 18. és 23 sor chrestomatie chrestomathie 
203. „ a 29. sor : constatiert constatirt 
203. „ ? J a 33. ,, (ist) [?] auch [nehezen olvasható] 
204. „ " az 5. .., keine nuer keimé neuer 
204. „ a 8. ,, IKOE, AKOE, YKOU tkós akós 
204. „ a 11. „ reprásentanten repraesentanten 
204. „ alulról a 18. „ Morris Norris' 
204. „ 5? a 10. ,, Gött. Gel. Anz. < lőtt, gel. Anz. 

A 6. számú lapalji jegyzet felesleges, mert a Budenz levelében említett E. NORRIS 
nem azonos RICHABD MoRRissal. E. NORRIS (1795 — 1872) angol orientalista, RAWLINSON 
barátja és munkatársa volt, egyike az elsőknek, akik az asszír ékírás megfejtésében részt 
vettek. 

A kéziratban végrehajtott azon változtatásokat, amelyeket maga BUDENZ hajtott 
végre, a levél közlője nem jelzi. Ezek jelölését én is mellőztem. 

A fentiekből úgy látszik, hogy BUDENZ levele nem annyira a levélíró, mint inkább 
a közlő „íráshibáival együtt" került közlésre. Megjegyzem még, hogy BUDENZ levele az 
Akadémia Kézirattárában nem „Budenz József levele i s m e r e t l e n h e z " , hanem 
„Budenz József levele m e g n e v e z e t l e n h e z " jelzés alatt van meg. A levél általá
éban jól olvasható*. 

A SZERKESZTŐ 

I 

* A hibák jegyzékének összeállításában segítségemre volt VÉRTES E D I T . 
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