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Már legelső dolgozata: az 1916-ban a NyK. XLIV. kötetében megjelent 
,,Finn jelzős szerkezetek" című értekezése nagy figyelmet keltett. SEBESTYÉN 
IRÉN időszerű témát választott ehö dolgozatának tárgyául. Röviddel előbb 
(1914-ben) két kiváló magyar munka is foglalkozott a jelzős szerkezetekkel. 
De SIMONYI „A jelzők mondat tana" című munkájában csak érintette a rokon 
nyelvek jelzős szerkezeteit, KERTÉSZ MANÓ pedig „Finnugor jelzős szerkeze
tek" című tanulmányában a finnugor nyelveke"h belül éppen a finn és a lapp 
jelzőket nem tárgyalta; ,,a finn és a lapp nyelv ide tartozó jelenségeinek tár
gyalása — írja KERTÉSZ (i. m. 2) — külön értekezésre marad, mert a finnben 
néhány jelzős viszonynak a történetét kell előbb tisztázni". 

Sajnálatos hiány volt tehát, hogy a finnugor összehasonlító mondattan
nak ez a rendkívül fontos, mert sok ősi vonásra rávilágító fejezete csonka ma
radt. Nagy volt tehát az örömünk, mikor SEBESTYÉN IRÉN ennek a hiánynak 
a pótlására, ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkozott. 

És valóban kiválóan oldotta meg feladatát. 
Munkája nemcsak arról te t t tanúságot, hogy kitűnően ismeri a finn 

nyelvet és irodalmat, hanem arról is, hogy a nyelvészeti irodalom terén széles
körű tájékozottsággal rendelkezik, hogy szigorú módszerességgel, erős logiká
val, mintaszerű alapossággal dolgozik, és hogy a példák, adatok tömege mögött 
észre tudja venni, meg tudja látni, de világos okfejtésével ós előadásával az 
olvasóval is meg tudja láttatni a jelenségek lényegét, és meg tudja találni 
magyarázatukat is. 
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Aki ilyen alkotással lép be az irodalomba, az nagy kötelezettséget vállal, 
a t tól sokat várunk. SEBESTYÉN IRÉN további munkássága elé, fejlődése elé 
nagy reményekkel néztünk. 

Reményeinkben, várakozásunkban nem csalódtunk. 
Miközben tanulmányait valamennyi finnugor nyelvre és a szamojédra 

is kiterjeszti (ezalatt szorgalmasan és tanulságosan ismerteti folyóiratainkban 
különösen a finn nyelvészet újabb termékeit), egy nagy jelentőségű őstörténeti 
munka megírására készül fel. 1935-től kezdve már különösen olyan munkákkal 
ajándékozza meg irodalmunkat, melyek ma is őstörténeti kutatásaink leg
jobb termékei közé tartoznak. Az életföldrajzi kutatások módszerét alkal
mazva iparkodik az uráli nyelvek egyező állat- és növénynevei alapján a finn
ugor és uráli őshaza helyét meghatározni. 

Tisztán látja, hogyan kell munkájában eljárnia. ,,. . .az uráli, illetőleg a 
finnugor nyelveknek a természetre és a természeti jelenségekre vonatkozó 
közös, vagyis az uráli, illetőleg a finnugor együttélés korából származó szavai
ból általánosságban következtethetünk az egykori lakóhelyek éghajlatára és 
természeti viszonyaira. Emellett a közös, vagyis az uráli, illetőleg a finnugor 
alapnyelvből kimutatható állat- és növénynevek, az életföldrajzi adatok alap
ján pontosabban lokalizálhatunk: az uráli, illetőleg a finnugor alapnyelvet 
beszélő nép lakóhelyét azon a területen kell keresnünk, ahol a közös nevekkel 
megjelölt állatok ós növények együtt és az ember beavatkozásától függetlenül, 
azaz spontán előfordultak" (I. OK. I, 352). 

' Átkutatja az uráli nyelveket, összeállítja e nyelvek ősi egyező halneveit 
(utóbb egyéb állatneveiket is), majd a fák és fás helyek régi neveit (számos új 
egyezés feltárása mellett), és ezeket, valamint az ezekből — földrajzi elterje
désük figyelembevételével — az őshazára vonatkozólag levonható tanulságokat 
három nevezetes tanulmányban teszi közzé: ,,Az uráli nyelvek régi halnevei" 
(1935), „Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben" (1943), ,,Az uráli 
népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez" (I. OK. I, 1951, németül: ALH. I, 1952). 

A halnév-egyezések alapján állapítja meg, hogy ,,a Káma és a Vjatka, 
a Pecsora és a Vicsegda felső folyásának vidéke, tekintetbe véve az Alsó-Szu-
chona keleti partját, a Jug és a Luza vidékét, lehetett az a terület, amelyen 
az uráli ősnép a mai szamojédokhoz, a mai halászó obi-ugor népekhez és a 
„halász-lappok"-hoz hasonlóan, alkalmas téli és nyári vadász-és halászhelyeket 
keresve nomadizáló életet élt" (Az uráli nyelvek régi halnevei 79). 

,,Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez" című tanulmányának 
eredményeképp így vonja meg e terület határait: keleti határ: az Urál, leg
északibb vidékek: a Pecsora felső- és közópfolyásának partvidékei, az Izsma 
partjai, legnyugatibb terület: a Vicsegda felső és közép folyásának vidéke 
(esetleg a Szuchona alsó folyásának partvidékei, valamint a Jug és a Luza 
vidéke), legdélibb terület: a Káma felső folyásának és e folyószakasz mellék
vizeinek vidéke. 

N. SEBESTYÉN iRÉNnek ezek a tanulmányai őstörténeti, de nyelvészeti 
szempontból is igen fontosak; eredményeik, tanulságaik a szerzőnek rendkívüli 
érdemei. Valóban óriási szorgalom és kitartás, kitűnő tájékozottság és nagy 
tudás, szigorú módszeresség és ritka rendszerező képesség kellett e munkák 
megírásához. De nagy segítségére volt az is, hogy számos olyan adatot (elneve
zést) tudot t felhasználni, melyek részben még ma sem jelentek meg nyomtatás
ban. 1927-iki finnországi tanulmányútja alkalmával a finn tudósok sok (akkor 
még kiadatlan gyűjtésekből való) nyelvi adatot bocsátottak rendelkezésére. 
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TOIVONEN, KANNISTO, WICHMANN, T. ITKONEN, ÄIMÄ szívességéből számos 
osztják, vogul, zűrjén, votják, cseremisz, lapp ós finn népnyelvi elnevezést 
ismerhetett meg és használhatott fel munkáiban. 

E most említett tanulmányok nagy kihatással voltak N. SEBESTYÉN 
IRÉN további munkásságára. Ezek az őstörténeti kutatások fordították figyel
mét a szamojéd felé. így jött létre a szamojéd nyelvvel foglalkozó alapvető, 
nem egy tekintetben úttörő tanulmányainak egész sora; ezek a szamojéd 
nyelvnek számos hangtani, alaktani és mondattani problémájának tisztázását 
eredményezték. Néhány cím felsorolása képet nyújthat e tanulmányok irányá
ról, tárgyáról: A birtokviszonyt kifejező szerkezetek a szamojédban és az uráli 
genitivus kérdése (NyK. LVIII, 124—163, 183—4 és németül: ALH. VII, 
41—71, 273—340), Szamojéd jelzős szerkezetek (NyK. LIX, 46—101; ALH. 
IX, 35—115), A jurák-szamojéd determináló névragozás kérdéséhez (NyK. 
LXI , 193—221; ALH. X, 55—93), Eräästä uralilaisesta sanasta (a Hakulinen-
Emlékkönyvben), A régi magyar Nëmvagy, Mavagy védőnevek ós a nap-levo 
féle szerkezetek uráli előzményei (a Pais-Em lékkönyvben), Ein juraksamoje-
disches Reflexivpronomen (UAJb. XXXI, 400—5) stb. Jó szolgálatot te t t a 
szamojéd kutatásnak SPROGIS kanini jurák-szamojéd szójegyzókének és nyelv
tani vázlatának kiadásával is (ALH. II, 97—188). 

Szamojéd tanulmányai vezették el N. SEBESTYÉN iRÉNt a lapp problé
mához is. „Adalékok a protolapp nyelv problémájához" című nevezetes tanul
mánya (NyK. LIII, 24—41; ALH. III, 291—322) újabb lapp-szamojéd és 
lapp-obiugor (ill. lapp-ugor) egyezésekkel igazolja TOIVONEN nézetét, azt ti . , 
hogy a lappok ősei egy szamojéd nyelvet beszéltek, későbben az ugorság ősei
vel érintkeztek, majd más finnugor nyelvű csoportokkal léptek szoros kap
csolatba, és ily módon alakult ki a lappok mai nyelve. 

N. SEBESTYÉN IRÉN munkásságának it t adott ismertetése természetesen 
nem teljes; számos jelentősebb etimológiai cikkét, tanulságos könyvismerteté
sét mellőztük. 

De nem hallgathatunk arról a munkájáról, melyet mint a magyar—finn 
testvéri és kulturális kapcsolatok hűséges és lelkes ápolója és gondozója vég
zett, mikor igen sikerült fordításban tolmácsolta a finn szépirodalom több jeles 
termékét, nevezetesen JÄRNEFELT, KARHUMÄKI, LINNANKOSKI és SILLANPÄÄ 
több szép regényét és elbeszélését. 

Mi i t t N. SEBESTYÉN iRÉNnek csupán tudományos és irodalmi érdemeit 
vázoltuk; ezekre tisztelettel és hálás elismeréssel tekintünk fel mindnyájan. 
De tisztelettel és szeretettel vesszük őt körül kiváló emberi erényeiért is: 
nemeslelkűsógóért és jóságáért. 

Hetvenedik születésnapja alkalmából mindnyájunk jókívánságait szeret
ném tolmácsolni. Kívánjuk, hogy N. SEBESTYÉN IRÉN jó egészségben, zavar
talan boldogságban még sok évtizeden át további, az eddigiekhez hasonlóan 
nagyszerű alkotásokkal gyarapítsa az uráli nyelvtudományt. 
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