
1945—1960 
Nem hivatkozhatunk immár majdnem egy évszázadot megért folyóiratunk 

hagyományaira, midőn a nyelvtudomány kérdéseiben elmélyedni kívánó olvasó 
előtt egy, a jelenünkkel szorosan összefűződő történelmi eseményt idézünk fel. 
A Nyelvtudományi Közlemények a múltban sem foglalkozott a napi politika 
kérdéseivel, és ma sem ez a feladata. Hazánk felszabadulásának 15. évfordulóján 
mégis kötelességünknek érezzük, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. 

1945 tavasza számunkra nemcsak a második világháború végét, a régen 
vágyott békét, hanem egyben történelmi fordulópontot is jelentett. 

Az ország még a siralmas pusztulás nyomait viselte, városainkban szét
bombázott és felrobbantott házak, iskolák, gyárak romjai közt botorkálva kerestük 
hozzátartozóinkat, értékeinket, de a friss tavaszi szél már új Ígérettel igézett meg 
bennünket. Éreztük, sőt tudtuk, hogy egy rettenetesen sötét korszak múlott el felet
tünk, s hogy az soha többé vissza nem tér. Nyomorúságunk közepette —• a kifosz
tottság és a tönkretettség felismerésének első nyomasztó élménye után — új re
ményre éledtünk, amely célt és értelmet adott létünknek. 

A lelkekben felparázsló szikrát a magyar munkásosztály legjava szította 
s lobbantotta lángra. Szavakba, szavakból pedig tettekbe testesült az, ami minden jó 
szándékú magyar ember kívánsága volt: mi, a magunk számára, a magunk ízlése 
szerint, a magunk javára építjük fel az országot. 

Az a tudat, hogy magunknak dolgozunk, szárnyakat adott az embereknek. 
Súlyos nehézségek közepette, nélkülözések árán, a nép érdekei ellen acsarkodókkal 
győzelmes harcot víva jutottunk mindig előbbre. Ki ne emlékeznék e heroikus kor
szakra, amikor a munka pátosza ejtett rabjául, amikor a „lehetetlen" ismeretlen 
fogalom volt. 

Mivel pedig e lázas tevékenység motorja, a feladatok megjelölője, a gazdasági 
élet helyreállítója a Kommunista Párt volt, népünk szívesen hallgatott a kommunis
ták szavára, úgy hogy amikor választania kellett, a szocializmus mellett döntött. 

Felszabadításunk ténye új korszakot nyitott meg a magyar nép történetében, 
és ez az új korszak a szocializmus építésében előbbre jutva egyre több és egyre 
nagyszerűbb eredményeket tud felmutatni. 

Nem szándékunk, hogy a szocialista rendszer győzelmét e helyütt minden 
vonatkozásában méltassuk. Ha csak arra irányítjuk figyelmünket, ami tudomány
szakunk területén történt, s ezt összehasonlítjuk az azelőtti állapotokkal, akkor e 
kicsiny részleten is le tudjuk mérni szocialista rendszerünk fölényét más társadalmi
gazdasági berendezésekkel szemben. 

Munkatársaink, olvasóink nagy része közvetlenül tapasztalhatta, mit jelen
tett Horthy Miklós Magyarországán a ,,tudomány pártolás". Nagyon jól emlé
kezünk még azokra az időkre, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tudomá-
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nyos életünk legfelsőbb irányítása s az alapításakor megjelölt célok helyett föld
birtok-gazdálkodással, bérpaloták építésével foglalkozott, amikor e nagymúltú 
intézményben József főherceg kegyeitől függött minden, amikor a tudomány műve
lői havi 80 pengős ideiglenes állásokban vagy egyéb kistisztviselői beosztásban küsz
ködtek, amikor a kutatás lehetősége jóformán csak azoknak a szerencsés pálya
társaknak adatott meg, akik egyetemi katedrához jutottak, ilyenek pedig kevesen 
voltak. 

Az ellenforradalmi Magyarország nem tartotta fontosnak, hogy komoly 
áldozatokat hozzon a tudomány érdekében. A tudomány iránt megnyilvánuló 
bürokratikus közömbösség légkörében sok szép kezdeményezés volt már eleve halálra 
ítélve. Ezért a két világháború közötti időszak nyelvtudományára visszatekintve 
elég szegényes kép bontakozik ki előttünk. Hogy csak folyóiratunk példájára emlé
keztessünk: e korszak 25 éve alatt a Nyelvtudományi Közleményeknek mindössze 
hét kötete (XLV—LI) látott napvilágot kín-keservesen. A felszabadulás utáni 
15 évben máris felülmúltuk ezt a számot: folyóiratunknak tizenegyedik megjelent 
kötete van most az olvasó kezében, és elmondhatjuk, hogy a megindulás kezdeti 
nehézségeit nem számítva 1950 óta megjelenését rendszeressé, folyamatossá tudtuk 
tenni. 

A Nyelvtudományi Közlemények a finnugor és az általános nyelvészet 
folyóirata. A nyelvtudománynak ezeken a hozzánk legközelebb eső területein fontos 
és örvendetes változások tanúi lehetünk. A Horthy-korszak finnugor nyelvtudomá
nya például csak két reprezentatív mű megjelenését tudja felmutatni: Zsirai 
Miklós ,,Finnugor rokonságunk" című könyvét és a Reguly könyvtár első kötetét. 
Pedig lett volna mit kiadni ekkor is. Finnugor nyelvészeink akkor sem tétlenkedtek, 
de a megnemértés eleve elzárta őket az érvényesüléstől, nagyobb művek közrebocsá
tásának a lehetőségétől. így egyesek csendes lemondással visszavonulva íróasztaluk 
fiókja számára dolgoztak, mások meg külföldön igyekeztek elhelyezni munkáikat. 
A hosszú időn át kiadatlanul heverő kéziratok megjelentetését azután népi demokrá
ciánk tudománypolitikája tette lehetővé. így váltak közkinccsé az utóbbi években 
Beké Ödön és Fokos Dávid cseremisz, illetőleg zűrjén szövegei, Reguly hagyatéká
nak egy újabb kötete, Munkácsi Bernát vogul népköltési gyűjteményének egy 
kiegészítő kötete, legutóbb pedig Fokos Dávid esemény számba menő zűrjén szótára. 
De felesleges további adatokat közölni a felszabadulás óta megjelent kiadványokról, 
hiszen mindenki, aki csak egy kissé is járatos szakmánkban, egyaránt jól tudja, 
hogy finnugor nyelvészeti, és általában nyelvtudományi kiadványaink száma 
ugrásszerűen megnövekedett. 

A korábbi kettővel szemben ma négy finnugor tanszéken folyik a tudományos 
utánpótlás nevelése és a leendő magyar tanárok finnugor nyelvészeti ismereteinek 
alapozása. A finnugor nyelvtudományt ma sokkal többen művelik hazánkban, 
mint valaha is, s a kutatóknak nincsenek kenyérgondjaik: tanulmányaik végezté
vel tudományos intézetben vagy egyetemi tanszékeken helyezkedhetnek el. Bevezet
ték az aspiránsképzést, Nyelvtudományi Intézetet s ezen belül finnugor osztályt 
szerveztek, külön akadémiai bizottság foglalkozik a finnugor nyelvészet ügyeivel, 
egyszóval minden feltétele megvan annak, hogy lendületes munka follyék. Új utak 
nyíltak előttünk új lehetőségek felé. Mi pedig képességeink szerint iparkodunk jól 
kihasználni lehetőségeinket. Olyan nagyszabású, csak kollektív erőfeszítéssel létre
hozható munkákba kezdtünk bele, amelyeknek a megvalósítására régen még csak 
gondolni sem mertünk. 

Az általános nyelvészeti kutatások is egyre nagyobb teret kapnak nyelvtudo
mányunkban. A háború előtt jóformán egyetlen nagy nevű művelője volt e terület-
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nek, ma már jól képzett fiatal gárdával is számolhatunk. 8 bár a megjelent kiadvá
nyok számát tekintve e tudományág fejlődése nem mérhető le oly kedvezően, mint 
a finnugor nyelvészeté, tudjuk, hogy általános nyelvészeink körében sok-sok új 
gondolat van erjedőben és az úgynevezett „száknyelvészek'" is egyre termékenyebben, 
egyre pozitivabban fordulnak általános kérdések felé. Általános nyelvészetünk 
teljes kibontakozását a budapesti egyetemen újonnan létesített általános nyelvészeti 
tanszék tevékenységétől és a Nyelvtudományi Intézetben új alapokra helyezendő 
vitaülésektől reméljük és várjuk. 

A korábbitól eltérően alakul munkásságunk a tematika és az igényesség 
dolgában is. A múlt sokszor kissé egyoldalú, az etimológia, a hangtörténet, a hely
névkutatás irányában eltolódott munkásságával szemben a kutatási témák széles 
és változatos skálája került előtérbe. Érezhető az a törekvés is, hogy a múlt pozitiviz
musától és sokszor akaratlan nacionalizmusától megszabadulva, igényes, józan, 
korszerű, a nyelvi tényeket minden oldalról megvizsgáló nyelvtudományt művel
jünk. E téren azonban igen nagy munkát kell még végeznünk, melynek végső célja 
a materialista szemléletű, dialektikus módszerű nyelvtudomány kiművelése. E nagy 
cél megközelítésére és elérésére államunk minden támogatást megad nekünk. 

Igaz, hogy elvi, elméleti vonatkozásban még sok javítanivaló mutatkozik, de 
feladataink oly szépek, oly nemesek, hogy megvalósításuk a legnagyobb fáradságot 
is megérdemli. 

Áldozat nélkül nincsen új élet — ezt hirdeti azoknak a szovjet és magyar 
harcosoknak, partizánoknak a példája, akik életüket adták népünk szabadságáért. 
Tőlünk nem várnak ilyen jellegű áldozatot, hanem csak munkát, jó munkát és 
hűséget a szocializmus eszméjéhez. Mi méltóbbat ígérhetnénk felszabadulásunkra 
emlékezve, mint azt, hogy ezt a munkát jó szándékkal, nagy kedvvel vállaljuk és 
marxista meggyőződéssel végezzük. 

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 




