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Aarni Penttila Juhlakirja 

5. Vili . 1959. Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun julkaisuja XVXT. 1959, 252 1. 

A 60. születésnapját ünneplő A. PENTTILA tiszteletére kiadott emlékkönyv három 
nagy részre tagolódik: I. Philologica, II. Historica litteraria, III. Philosophiea. E három 
közül az első rész tartalmaz szorosabb értelemben vett nyelvészeti cikkeket. Az általá
nosan megszokott emlékkönyvektől eltérően it t nem sok, rövid cikkel találkozunk, 
hanem három hosszabb tanulmánnyal. 

LAKÓ GYÖRGY „Unkarin kielen sananalkuisista soinnillisista klusiileista" c. cik
kében (9—26) állást foglal több igen bonyolult etimológiával kapcsolatosan. A b-, d-, g-
kezdetű, magyar és permi szavakban, ha helyesnek fogadható el finnugor etimológiájuk, 
a zöngésülés utólagosan, többnyire a szóközépi zöngés mássalhangzó hatására állott elő, 
vagyis a finnugor alapnyelv idejére zöngés szókezdő explosivák létezése ezen egyezteté
sek alapján nem tehető fel. Minthogy a legtöbb szóban forgó etimológiával érdemben 
évtizedek óta senki sem foglalkozott,1 magyar hangtani munkák viszont gyakran hivat
koznak erősen vitatható, vagy teljesen hibás finnugor etimológiákra, ezért nagyon hasz
nos lenne a Magyar Szókincs Finnugor Elemei számára is, ha LAKÓ cikke magyarul is 
megjelenne, s így a magyar nyelvészeknek alkalmuk volna most hozzászólni e kérdésekhez. 

Az emlékkönyv másik két finnugor nyelvészeti tárgyú tanulmánya más szak
területek számára jelentős. MÄGISTE (Lisiä viron kielen historiaan: 27 — 59) 16 fejezet
ben értékes adalékokat szolgáltat az észt nyelv történeti változásainak vizsgálatához;2 

Bo WICKMAN tanulmánya (Die lappischen Nomina auf Nom. Sing, -es: 60—94) viszont 
a modern lappológiai irodalom legújabb nyeresége.3 

VÉRTES E D I T 

MjiaflonHCbMeHHbie JOMKH HapOßOB CCCP 

Szerk.: E. A. EoKapeB — K). £},. j^euiepHeB. MocKBa—JleHHHrpaA 1959, 
H3AaTejibCTB0 AnafleMnn HayK CCCP. 503 1. 

1. A szovjet nyelvtudomány művelői ismét egy fontos munkával ajándékozták 
meg mindazokat a nyelvészeket, akik a Szovjetunió területén beszélt nyelvek s nyelv
családok iránt érdeklődnek, illetőleg azok kutatásával foglalkoznak. A könyv kollektív 
munka eredménye, az Októberi Forradalom 40. évfordulójára készült, s éppen ezért az 
1956 előtti állapotokat tükrözi. Azokkal a nyelvekkel foglalkozik, amelyeken az írás
beliség csak az Októberi Forradalom győzelme után s eredményeképpen alakulhatott ki. 
Csaknem ötven ilyen nyelv van a Szovjetunióban. Ez meglehetősen nagy szám, ha meg
gondoljuk, hogy összesen százhúszegynéhány nyelvet beszélnek a Szovjetuniótan. 

A kötet egyes tanulmányai arról számolnak be, hogy miként jött létre az írás
beliség azoknak a népeknek a nyelvén, amelyek az Októberi Forradalom előtt nem 
rendelkeztek vele, hogyan alakultak ki az egyes fiatal irodalmi nyelvek, s hogyan áll e 
nyelvek tudományos kutatása jelenleg. 

2. A könyv a következőképpen tagolódik: Előszó (OT cocTaBHTeJiefí, 3 — 4. 1.), 
Bevezetés (BBe/jeHHe, 5 — 36. 1.), Török nyelvek (TiopKCKHe H3MKH, 37 — 201. 1.), Kaukázusi 
nyelvek (KaBKa3CKne ÍKMKH, 202 — 83. i.), Az északi népek nyelvei (JfebiKH Hapo#OB 
CeBepa, 284—399.1.), Finnugor nyelvek (Ommo-yropCKne »3MKH, 400—61.1.), Iráni nyelvek 
(HpaHCKHe H3MKH, 462—81. 1.), Mongol nyelvek (MoHTOJibCKHe JI3HKH, 482—501. 1.). 

3. Az Októberi Forradalom győzelme után a fiatal szovjet államnak gigantikus 
feladatokkal kellett megbirkóznia nemcsak gazdasági és politikai téren, hanem a kultu
rális építés terén is. Köztudomású, hogy a cári Oroszországnak voltak olyan területei, 

1 A MSzFgrE. előmunkálatai során FOKOS közölt néhányat: NyK. LXI , 53 — 63. 
2 Az igen alapos és részletes német mutató (58—9) lapszámai valószínűleg a 

különnyomatra vonatkoznak. Ha a cikkben akarunk valamit ennek alapján megkeresni, 
26-ot kell a mutatóban közölt lapszámhoz hozzáadnunk. 

3 Vö. RAIJA JOKINEN : Vir. 1960 : 44—5. 
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amelyeknek lakossága csaknem teljes egészében írástudatlan volt. Ilyen területek voltak 
az északi vidékek, a Távolkelet, az északi Kaukázus vidéke és Közép-Ázsia. Egyes népek 
— például Szibéria északi részein — úgyszólván kőkorszaki viszonyok közepette tenget
ték életüket. Ezeket a népeket minél hamarabb ki kellett emelni az elmaradottságból. 
Ez nem volt másként megoldható, csak úgy, hogy ábécét, anyanyelvi oktatást s irodalmi 
nyelvet adnak nekik. A legsürgősebb feladat az ábécé megteremtése volt. Ennek kidol
gozására rögtön a forradalom győzelme után megalakult „Az új ábécé össz-szövetségi 
központi bizottsága" (BcecOK)3HbiH UeHTpajibHbiH KOMHTCT HOBorö a.n(})aBHTa), melynek 
nem csupán nyelvészek voltak a tagjai, hanem politikusok, újságírók s a sajtó egyéb 
munkatársai, az illető kis nép értelmiségének tagjai stb. Ez a munkaközösség alkotta 
meg az írásbeliség nélküli kis népek számára az első ideiglenes ábécét, a helyi adottsá
gok lehető legteljesebb figyelembevételével. így lehetővé vált az első nemzeti nyelvű 
sajtótermékek kiadása. Ezek többnyire újságok s politikai röpiratok, brosúrák stb. 
voltak. Ebben az időben még természetszerűleg meglehetősen kaotikus állapotok ural
kodtak, hiszen az egységes irodalmi nyelvet nem lehetett egyik napról a másikra meg
teremteni. Ez a további céltudatos munka során jöhetett csak létre. Az ekkori állapoto
kat jól jellemzi például az a tény, hogy ebben az időszakban különböző helyi mordvin, 
cseremisz, zűrjén stb. nyelvjárásokon jelentek meg napilapok. 

A következő szakaszban — mikor már az ábécé megvolt, s az addigi munka során 
jelentős mennyiségű tapasztalat halmozódott fel — az irodalmi nyelv létrehozása került 
sorra. Ez sem volt könnyű feladat, hiszen a legtöbb esetben olyan nyelvekről volt szó, 
amelyek erősen tagolódtak nyelvjárásilag. A következő szempontokra kellett figyelem
mel lenni: 1. lehetőleg a többségi elvet érvényesíteni s azt a dialektust venni alapul, 
melyen a legtöbben beszélnek; 2. figyelembe venni, hogy vajon az illető dialektust 
beszélők vezető szerepet játszanak-e gazdasági, politikai és kulturális szemponttól az 
illető nyelvközösségen belül; 3. milyenek az illető dialektus specifikus nyelvi adottságai; 
4. az addig kialakult tradíciók. 

Az új irodalmi nyelvek megteremtésekor mindent a következő fő szempontok
nak rendeltek alá: 1. minél hamarabb teljesen felszámolni az analfabétizmust; 2. minél 
gyorsabban és minél jelentősebb mértékben emelni az illető nép politikai és kulturális 
szintjét. 

Egy ugyancsak sürgető és rendkívül nehéz feladat volt a modern élet fogalmai
nak, illetve az e fogalmakat jelölő szavaknak a megalkotása. A kezdeti összevisszaság 
után ezen a téren is jól átgondolt, tervszerű, központi irányítás alatt folyó munka ment 
végbe, s ma már ez a feladat is lényegében véve megoldottnak tekinthető. 

Az 1956-ig terjedő időszakban jöttek létre az orosz—nemzetiségi nyelvű szótárak, 
majd pedig a nemzetiségi nyelvű—orosz szótárak is. A szótárírás munkája különösen 
az utóbbi 15 — 20 év során vett nagyobb lendületet. 

Az új irodalmi nyelvek megteremtésének folyamata azonban mindennek ellenére 
még nem fejeződött be. A munka változatlanul tovább folyik, az eredmények azonban 
szemmel láthatók és igen jelentősek. Most már nem az irodalmi nyelvek megteremtése, 
hanem csiszolásuk, tökéletesítésük a soron levő feladat. Ezzel szorosan összefügg az illetâ 
nyelvek tudományos tanulmányozása is, melyet ma már többnyire az illető nyelvet 
anyanyelvükként beszélő fiatal nyelvészek végeznek. 

Az Októberi Forradalom óta 1956-ig eltelt négy évtizedes munka eredményeként 
ma például Üzbegisztánban több mint ötezer üzbég nyelvű általános és középiskola és 
36 főiskola van. A taskenti egyetemen háromezer egyetemi hallgató tanul, vagyis éppen 
kétszer annyi, mint a szomszédos Iránban. Az Üzbég Tudományos Akadémia öt tudo
mányos intézetet foglal magában. A köztársaság területén 148 napilap és folyóirat jele
nik meg, 1840 könyvtár működik, 17 múzeum és 27 színház van. 

Különösen szembeszökő azonban a fejlődés például a Jakut Autonóm Köztársa
ságban. A cári időkben a jakutság a kihalás szélén állott. Ma több mint 600 általános és 
középiskolája, 17 technikuma és egyeteme van. A könyvtárak száma 700. Jakut nyelven 
újságok, folyóiratok és könyvek jelennek meg. 

Az adatokat sorolhatnánk, de ez nem lehet célunk. Egy bizonyos: a fejlődés 
kétségtelenül igen jelentős. A nemzeti nyelvű művelődés olyan arányokban bontakozott 
ki a szovjet hatalom négy évtizede alatt, amilyenről korábban álmodni sem lehetett. 

4. Az egyes nyelvcsoportokat tárgyaló részek lényegében véve azonos szem
pontok szerint vannak felépítve. Ezért talán elégséges lesz, ha illusztrációképpen a 
finnugor népekkel foglalkozó részről szólunk néhány szót. E résznek a bevezető tanul
mánya K. J. MAJTINSZKAJA munkája (400—10.1.). Rövid tájékoztatást ad a finnugor 
nyelvekről általában, ismerteti a Szovjetunióban élő kis finnugor népek írásbeliségének 
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a kialakulásával kapcsolatos problémákat, majd pedig a finnugor nyelvek kutatásának 
áttekintését adja, röviden összefoglalva az Októberi Porradalom előtti kutatások tör
ténetét is. Ez után az általános jellegű fejezet után kerülnek sorra az egyes finnugor 
nyelvek a következő sorrendben: a permi nyelvek (V. I. LITKIN; 411 — 22.1.), a mordvin 
nyelvek (A. P. FEOKTYISZTOV; 424—38.1.), a cseremisz nyelv (N. I. ISZANBAJEV; 439— 
54.1.), az obi-ugor nyelvek (J. G. MOZSARSZKIJ=GULYA JÁNOS; 455—61. 1.). 

A lapp nyelv — minthogy nincs saját írásbelisége — nem kerül tárgyalásra ebben 
a részben. 

Az egyes nyelvekről szóló cikkek hasonló struktúrájúak, mint a bevezető tanul
mány, s eléggé részletes bibliográfiával vannak ellátva. 

Megemlítjük még, hogy az uráli nyelvek másik csoportjáról — a szamojéd nyel
vekről — N. M. TEBESCSENKO írt kitűnő tanulmányt ebben a kötetben (380—399. 1.). 

5. Sok mindent mondhatnánk még el erről a tanulmánykötetről, azonban egy 
rövid ismertetés keretei nem adnak erre lehetőséget. Mindössze az volt a célunk, hogy 
a magyar nyelvésztársadalom figyelmét felhívjuk erre a fontos munkára, mely a maga 
nemében egyetlen és nélkülözhetetlen modern segédeszköz mindenki számára, aki akár 
finnugor, akar török, akár mongol, akár iráni, akár kaukázusi, akár pedig az un. „északi" 
nyelvekkel foglalkozik. 

Nem lennénk tárgyilagosak, ha csak egyoldalúan a pozitívumokat emelnénk ki. 
Vannak ennek a tanulmánykötetnek fogyatékosságai is. így például nem eléggé egységes 
a szerkesztése, színvonal tekintetében is olykor jelentős különbségek vannak az egyes 
tanulmányok között. Ezek a fogyatékosságok azonban elenyészőek s a munka értékét 
alapjában véve nem csökkentik. 

KOVÁCS FKBENC 

A. H. BajiaHAHH: OcnoBHbie npaBHjia npoH3HomeHHH H npaBoimcatiHfl 
MaHCHHCKOrO H3hlKSL 

JleHHHrpaA 1959, TocysapcTBeHHoe yMeÖHO-neAarorimecKOe H3flaTeJibCTB0 MHHHcrep-
CTBa npocBemeHHH PC<PCP. 119 ( + 1) 1. 

A finnugor nyelvtudomány művelői összehasonlító és nyelvtörténeti tanulmá
nyaik mellett a lehetőségekhez képest mindig figyelemmel kísérték az egyes finnugor 
népek fiatal irodalmi nyelveinek a fejlődését is (1. ZSIBAI M., PRok. 177 — 8 stb.; W. 
STEINITZ, OstjChrest. 26—31, 114—33; Cs. PALUDI Á.: NyK. LIV, 299 — 304; K. SAL Ë.: 
Manysi és chánti nyelvű kiadványok: NyK. LIX, 226 — 33); MjiaflonHCbMeHHbie «3HKH 
HapoflOB CCCP. MocKBa—JleHHHrpaA 1959, H3AaTeJibCTB0 Ai<a,neMHH HayK CCCP; LAKÓ 
G Y . : NyK. LVTJ, 59—72 stb.). Ez alkalommal is nagy érdeklődéssel vesszük ke
zünkbe A. N. BALANGYiNnak a vogul köznyelvi kiejtésről és helyesírásról szóló mun
káját. BALANGYIN, amint azt maga is elmondja, munkáját g y a k o r l a t i (peda
gógiai) célból írta. Törekvése az volt, hogy a vogul irodalmi nyelv hangtanának és helyes
írásának összefoglalásával, valamint a vogul és az orosz nyelv fonetikai rendszerének, 
helyesírási szabályainak egybevetésével segédeszközt adjon egyrészt az anyanyelvük
kel alaposabban megismerkedni kívánó vogulok, másrészt az orosz nyelvet elsajátítani 
szándékozó vogulok, ill. a vogulul tanuló orosz anyanyelvűek kezébe (i. m. 9). Mindjárt 
elöljáróban megemlíthetjük, hogy BALANGYIN munkája pedagógiai célkitűzésén túl
menve több olyan megjegyzést és kérdésfeltevést is tartalmaz, amely hasznos tanulsá
gokkal járhat a vogul nyelvvel foglalkozó nyelvész számára is. 

A szerző a bevezető részbeD (4—10) ismerteti a régi (kb. 1900 körüli), majd a 
mai vogul nyelvjárások helyzetét. Ennek során több érdekes, részletes egybevetést tesz 
a mai északi és a déli (tkp. kondai) nyelvjárások között. Végkövetkeztetésével, hogy 
az északi és a kondai vogulok között a megértés rendkívül nehéz, sőt t e l j e s e n 
kizárt, nem tudunk egyetérteni. Tudomásunk szerint az északi nyelvjárásokban jelent
kező zűrjén és szamojéd, valamint a kondaiban erőteljesebben mutatkozó tatár nyelvi 
hatás ellenére sincs a két nyelvjárás között olyan nagy különbség (főképp az alapszó
kincsben, nyelvi szerkezetben stb.), hogy ez közöttük a megértést teljesen kizárná. 

A hangtani részben (11 — 63) a szerző az eddigi szakirodalom s személyes meg
figyelései alapján fonetikai és fonológiai szempontból részletesen ismerteti az irodalmi 
nyelv és az alapjául szolgáló északi vogul nyelvjárás hangállományát, a vogul szó szer
kezetét, hangsúlyát, egyéb hangtani sajátságait (mássalhangzókiesés, hasonulás,, magán
hangzóváltakozás). Az eddigi hasonló jellegű munkákhoz képest BALANGYIN mostani 
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m u n k á j á n a k n a g y é r téke , hogy i d ő t a r t a m szempont jábó l is részletesen elemzi a vogul 
magánhangzórendszer t . E t e k i n t e t b e n B A L A N G Y I N m u n k á j a n e m teljesen köve tkeze te s : 
a fonet ikai , fonológiai és a gyakoi la t i jelölésbeli szempontok g y a k r a n keverednek . E g y 
ízben (5) a szerző az t á l lapí t ja meg, hogy az északi vogul nye lv já rásban h a t a l apmagán
hangzó (?) v a n („«HMeeTCH iuecTb OCHOBHMX rjiacHbix 3BVKOB»): a, o, y, e (9), u és a. 
Másu t t (19 s t b . | v iszont — helyesen — kilenc mássa lhangzó fonémáról beszél. E z e k a 
köve tkezők : a, a, o, ö, y, y, e, u, d. E b b ő l a rendszerezésből n e m d e r ü l f é n y B A L A N G Y I N -
nál az e (é) fonéma helyzetére a vogul magánhangzórendsze ren belül (25 — 6 s tb . ) . 
Különösen gyakor la t i célú m u n k á b a n indoko la t l annak lá tsz ik a fonet ikai he lyze t tő l 
függő i d ő t a r t a m tú l zo t t részletességbe m e n ő elemzése (1. pl . az a h a n g i smer te tésé t s tb . ) , 
v a l a m i n t a „ h á r o m n e g y e d " hosszúság felvétele (114 s tb . ) . 

Nagyon érdekesek a szerzőnek, az északi vogul é ( K A N N I S T O S ) h a n g r a vona tkozó 
megjegyzései : 

«OoHeMa c' KBJiíieTCH MHTKOPI B npoTHBonojiowHOCTb TBepAOH (JjoHeMe c, OflHaKO no 
CBoeiwy Ka^ecTBy cma pe3K0 OTJumaeTOi OT MnrKOíí 4>0HeMbi c' pyccKoro H3biKa. 

Ha cjiyx MaHCnfiCKaíi 4>0HeMa c' oT^aera HanoMimaeT corjiacHbiií uf, o6pa3yioiiiHHCfl 
Ha QCHOBe m c noane/iyioiiiHM nepexoAOM B U. BnojiHe BO3MO>KHO, MTO B ocHOBe o6pa30BaHHH 
MaHCHHCKOÍÍ ({)OHeMbI c' JIOKHT 3ByK, 6JIH3KHÍÍ K pyCCKOMy ül, KOTOpblíí, najiaTaJIH3yflCb (CMflr-
MaHCb), H AaeT HaM (j)OHeMy c'.» (41—2). 

A sok v i t á t megér t kérdés i roda lmához 1. M U N K Á C S I , V N y j . 4 ; A . K A N N I S T O : 
F U P A . VIIÏ , 195; L A K Ó G Y . : N V K . LVLÏ, 3 2 - 3 ; K Á L M Á N B . : UO. 119, 120; U ő . : I . OK. 
X I I I , 4 5 3 - 6 ; W. S T E I N I T Z , WogVok. 18 s t b . 

N o h a mél tányo l juk , hogy B A L A N G Y I N m u n k á j á b a n az orosz a n y a n y e l v ü e k r e és 
az orosz hangrendszer re kifejezet ten t ek in t e t t e l volt , mégis e rő l t e t e t t nek és félrevezető
n e k t a r t j u k , hogy a szerző a vogulban pala tá l i s m a g á n h a n g z ó k e lőt t i „ l á g y í t o t t " , 
il l . „k issé l á g y í t o t t " p, w ( K A N N I S T O ß), m, y s t b . mássa lhangzókró l beszél (38—48). 
A mássa lhangzók t á rgya lá sa során a szerzőnek t a l á n é rdemes le t t volna részle tesebben 
foglalkoznia a kß, t] kß, %ß s t b . ( S T E I N I T Z szer in t : kc) rj k, ,xt, s t b . , vö . WogVok. 18 s tb . ) 
h a n g o k kérdésével . B A L A N G Y I N szerint az eml í t e t t ese tekben K -\- e, x 4- e ill . nx + e 
mássa lhangzckapcso la t ró l v a n szó, e jelenség e lőfordulásának a feltételeit s m a g á t a 
jelenséget azonban részle tesebben n e m ismer te t i . Kissé e lnagyo l tnak érezzük a m u n k á 
n a k a vogul szótagalkotássa l és a m a g á n h a n g z ó vál takozássa l foglalkozó részét (51 — 3, 63). 
E z t a n n á l i n k á b b is h iányo lha t juk , m e r t különösen az elsőnek gyakor la t i jelentősége is 
v a n (elválasztás, prozódia s tb . ) . Szembetűnő a s zá rmazékokban fellépő magánhangzó
vá l t akozások és a mennyiségi vá l takozások részletesebb t á r g y a l á s á n a k (vö. S T ^ L N I T Z , 
WogVok. 148—51 s tb . ) , v a l amin t a különböző fonet ikai he lyze tben fellépő mássa lhangzó
csopor tok i smer te tésének a h i ánya . 

Nemcsak nyelvész, h a n e m a m a g y a r ve r s t anna l foglalkozók s z á m á r a is f igyelmet 
é rdemelnek BALANGYiNnak a vogul népi és időmér tékes ( ?) verseléssel foglalkozó fejte
getései (54—60). 

A m u n k a a h a n g t a n i kérdéseket t á r g y a l ó rész u t á n a vogul i roda lmi nye lv grafé-
m á i v a l és helyesírási rendszerével foglalkozik (64—91). I smere tes , hogy a vogul i roda lmi 
nye lv e t e k i n t e t b e n lényegében véve az orosz í rás és helyesí rás elveit köve t i , ezér t e 
résszel i smer te t é sünkben bővebben n e m foglalkozunk. A n n y i t a zonban mégis meg kel l 
e m l í t e n ü n k , hogy B A L A N G Y I N e m u n k á j a a vogul helyesírás elveinek eddigi legteljesebb 
összefoglalása. 

A m a g a nemében igen tanulságos , fonetikai megfigyelésekben gazdag m u n k á t 
t ö b b melléklet egészíti k i . Közü lük az első (92—6) a vogul i roda lmi nye lv l eggyakrab
b a n előforduló homográf ja i t és hornonimái t sorolja fel. A másod ik (97 — 9) t ö b b szöveges 
m u t a t v á n y b a n a fonologikus és gyakor la t i á t í r á s t , a h a r m a d i k pedig (99—110) az iro
da lmi nye lve t és a konda i nye lv já rás t ve t i egybe . Az utolsó mel lékle t (111 —8) a konda i 
n y e l v j á r á s b a n meglevő s az északiból h i ányzó t a t á r j övevényszavaka t foglalja össze. 
E z e k u t á n hangjelölési t á b l á z a t és könyvésze t köve tkez ik . Az u t ó b b i a k r a vona tkozólag 
ké t dolgot j egyezhe tünk meg . A szerző g y a k r a n csak cir i l lbetűs á t í r á s b a n közli az A. 
K A N N I S T O , W. S T E I N I T Z , L A K Ó G Y . s t b . m u n k á i b ó l vet^t l a t in be tű s á t í r á s ú a d a t o k a t , 
s ez az eredet i feljegyzést n e m ismerő s zámára félrevezető (pl. a 26. l apon : TOOTan 'JHIIHK' ~ 
L A K Ó G Y . : N y K . LVLI, 71:tootap ' l áda ; pos t a l áda ' s tb . ) . A bibliográfiai u t a l á sok — külö
nösen külföldi szerzők műve iné l — h iányosak : a szak i roda lomban kevéssé j á r a to s k u t a t ó 
ebből csak nehezen t á j ékozódha t . 

A. N . BALANGYiNnak a vogul i roda lmi nye lv műve lésének a t ö r t é n e t é b e n kétség
te lenül jelentős he lyé t elfoglaló m u n k á j á t o lvasva ö römmel lá t juk , hogy benne a szerző 
fe lhasznál ta a f inn, a n é m e t és a m a g y a r nyelvészek (A. A H L Q V I S T , A. K A N N I S T O , W. 
S T E I N I T Z , M U N K Á C S I B. , S Z I L A S I M., T E Ó C S Á N Y I Z., L A K Ó G Y . és K Á L M Á N B.) e z i r ányú 
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munkásságának eredményeit is. Ezáltal — többek között — a magyar kutatók munkája 
is hozzájárulhatott a vogul irodalmi nyelv kiműveléséhez. A kérdéssel kapcsolatban 
V. N. CsERNYECOvnak, a vogul irodalmi nyelv egyik legelső munkásának szíves közlése 
alapján talán nem lesz érdektelen elmondanunk, hogy a vogul irodalmi nyelv megterem
tésében része volt MUNKÁCSI BERNÁTnak is, aki nemcsak műveivel nyújtott segítségei 
a vogul irodalmi nyelv létrehozásában, hanem hosszas levelezés útján sok hasznos 
tanáccsal szolgált a vogul irodalmi nyelv létrehozóinak az ezzel kapcsolatban felmerült 
problémák megoldásában. 

Kívánatos volna, ha ez az immár hagyományokkal bíró együttműködés a jövőben 
mindkét fél nagyobb hasznára még szorosabb, még erőteljesebb lenne. 

GULYA JÁNOS 

Adalékok a komi írásbeliség történetéhez 

A Szovjet Tudományos Akadémia Komi filiáléjának évi közlönyében, az HCTOpHKO-
OwjiOJiorHMeCKHH C6opHHK-ban két érdekes tanulmány foglalkozik a komi írásbeliség 
kialakulásának és fejlődésének egyes kérdéseivel. 

H. A. Koneaoea: O HeKOTopux Bonpocax HCTOPHH KOMH rrucbMeHHOCTH: HCT.-OHJI. C6op-
HHK KOMH (Jjnjinajia AH CCCP. Bbin. 3, 48—56. lap. CbiKTbiBKap, 1956. 

N. A. KoLEGOVÁnak, a filológiai tudományok kandidátusának cikke főleg a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom után kialakult, a fiatalnak mondható, de máris 
jelentős zűrjén1 műveltség alapjául szolgáló írás egyes kérdéseit fejtegeti. A cikket a 
szerző tagolása szerint ismertetjük. 

1. KOLEGOVA az 1917 előtti komi írás történetének rövid áttekintésével vezeti be 
cikkét. Érinti István permi püspök közismert írásalkotó tevékenységét.2 Figyelemmel 
kíséri István ábécéjének sorsát a XVLTI. századig, valamint az ennek segítségével fel
jegyzett ópermi nyelvemlékeket.3 Fejtegeti az István-féle a b u r eltűnésének, mellő
zésének okait. Mint tudjuk, István püspök tevékenysége, így ábécészerkesztése is gyakor
lati, politikai célokat szolgált. E célok elérése után (tehát miután a moszkvai herceg
ség végérvényesen magához kapcsolta a komik földjét) az ópermi írásra, az aburra 
nem volt többé szüksége az orosz egyházi, illetve világi hatalomnak, így az ópermi 
írás egyre inkább feledésbe merült. Sorsának ilyen alakulását elősegítette az is, hogy 
a komi nép többsége nem ismerte, nem használta az aburt; az ennek segítségével fel
jegyzett kézírásos vallásos irodalmat csak szűkebb egyházi kör forgatta. 

A XVIII. században új kísérletek történtek a zűrjén írásbeliség megteremtésére. 
Legalábbis ebből a korból újabb komi nyelvű írásos feljegyzések maradtak ránk (lásd 
a következő ismertetendő cikket). De ha a fennmaradt XVIII. századi komi nyelv
emlékeket tanulmányozzuk, szerintünk inkább csak egyesek egyéni kezdeményezéseire 
gondolhatunk. A szórványos és egymással lazán vagy éppen sehogysem összefüggő 
nyelvemlékek mögött írásteremtő, önálló komi nemzeti vagy népi műveltséget építgető 
szándékot aligha sejthetünk. 

A következő században már határozottan látunk ilyen kezdeményezést. A X I X . 
század derekán működik a nagy tehetségű, tragikusan rövid életű I. A. KURATOV (1839— 
1875), a zürjénség immár klasszikus nagy költője. KURATOV mint nyelvbúvár és gram
matikus is hervadhatatlan érdemeket szerzett. Az ő munkásságát megelőző XIX. szá
zadi nyelvtaníiói kísérleteket (FLJOROV, SZAVVAITOV műveit) KURATOV elégtelennek,, 

1 A magyar nyelvtudományban jelenleg használatos komi népmegjelölés mellett 
az alábbiakban — KOLEGOVA és általában a szovjet finnugrisztika terminológiáját 
követve — többször használjuk a zűrjén népnevet. Zürjénen a mai Komi ASZSZR 
területének komi lakosságát és ennek nyelvét értjük, szemben a permi vagy permják 
megjelöléssel, amelyet a Komi — Permják Nemzetiségi Terület komi lakosságának és 
nyelvének jelölésére foglalunk le (nem számítva ide a jazvai komikat és nyelvjárásukat). 

2 Vö. OiepKH no HCTOPHH KOMH ACCP. CbiKTMBKap, 1955. I . rész, 58. 1. 
3 Az itt említett jarenszki, motohovi, usztysziszolszki a b u r , valamint aLepjohin-

féle ópermi nyelvű miseszöveg kérdéseit tudományosan kifejtette V. I. LITKIN .HpeBHe-
nepMCKHÍi H3biK című monográfiájában. 

\ 
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egyoldalúaknak tartja. Hosszú évtizedekig ismeretlenül kallódó nyelvészeti munkáiból 
a következők maradtak fent : 

a) 3bipHHCKHH( H3biK. A mű a zűrjén nyelv számos kérdését világítja meg. Fő 
fejezetei a következők: A zűrjén nyelv helye más nyelvek között. Nyelvjárásai. Eti
mológiák. Mondattani és fonetikai megjegyzések. A zűrjén nyelv logikai szempontból. 
A zűrjén hangutánzás és hangfestés. Adalékok a zűrjén számoláshoz, mérték- és súly
nevekhez. Megjegyzések a természeti jelenségeket és elvont fogalmakat jelölő zűrjén 
szavakhoz. 

b) P. SZAWAITOV nyelvtanának bírálata. 
c) A befejezetlen maradt rpaMiwaraKa 3bipjiHCKOro H3biKa. 
d) Adalékok egy komi értelmező szótárhoz. Anyaga a komi szókészlet szempont

jából igen értékes. 
e) FLJOROV nyelvtanának bírálata. 
f) Megjegyzések zűrjén könyvekről. 
KTJRATOV számos észrevétele ma is tudományos becsű. A zűrjén irodalmi nyelv 

és írásbeliség megteremtésére azonban még fél évszázadig, a szovjethatalom létrejöttéig 
kellett várni. 

A zűrjén nyelvtanírás és az irodalmi nyelv kialakulásának útját egyengette 
SZAWAITOV 1850-ben megjelent zűrjén—orosz és orosz—zűrjén szótára, valamint G. Sz. 
LITKIN munkái: zűrjén—orosz, majd orosz—zűrjén—udmurt szótára, végül a csak 1931-
ben kinyomtatott orosz—zűrjén szótára. SZAWAITOV és G. Sz. LITKIN munkáinak ma 
nyelvtörténeti forrásértékük van. Ugyanez vonatkozik a századfordulón megélénkülő 
szótárirodalom alkotásaira is. KOLEGOVA ezek közül megemlíti WIEDEMANÎÇ közismert 
zűrjén szótárát, MIHAJLOVSZKIJ kis terjedelmű gyakorlati szótárát, KRASZOV zűrjén— 
orosz és orosz—zűrjén szótárát (1900-ban jelent meg, kb. 1500 szót tartalmaz a közép-
vicsegdai nyelvjárásból) és A. A. CEMBER 1910-i orosz—zűrjén szótárát (kb. 3000 szót 
tartalmaz a közép vi csegdai nyelvjárásból). A felsorolt munkáknak nagy hiánya a kiejtés 
sokszor pontatlan jelölése. Gyakorlati hasznuk ma már nincs. 

2. A komi írásbeliség nagy jelentőségű új szakasza a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom után kezdődik. 1918-ban elkészül az első modern komi ábécé, s 1919-től 
kezdve ennek alapján tanítják a zűrjén betűvetést. Ezt az ábécét szűk szakmai kör 
állította össze, és számos gyakorlati fogyatékossága volt. Az alapul használt orosz íráson 
sokat módosítottak. így az orosz jés magánhangzók (H, W, ë) helyett betűkéttőzése-
ket alkalmaztak: ja, jy, jo (tehát a latin ábécé j betűjét -j- a megfelelő magánhangzó 
orosz betűjét). Az e betű az orosz 3 szerepét töltötte be, helyette a ja betűkapcsolatot 
alkalmazták. Az orosz lágyjelet (b) elvetették, a palatalizációt módosító jelekkel tün
tet ték fel. Az orosz d és ü helyett a latin d és j betűket vezették be. A mm affrikátát (hang
értéke fs) az orosz«/-val jelölték; egyes jövevényszavakban a tumbetűkapcsolatot alkal
mazták (pl. HMiumuK 'kocsis', HiumuK 'láda'). A komi e hangot a mindmáig használatos ö 
betűvel jelölték. Az orosz 0, x és u betűt teljesen elvetették, helyettük betűkapcsolato
kat alkalmaztak vagy hangcserét javallottak; pl. az orosz Í/K betűszót (a JJ,eHmpaAbHbiü 
KoMütnem 'Központi Bizottság' rövidítése) vagy a IJHK-t (a IjeHmpaAbHbiü. HcnoAbHUtnejib-
HUÜ KoMümem 'Központi Végrehajtó Bizottság' rövidítése) így írták: TÇK, illetve 
TCIR. Példák a hanghelyettesítésre: or. XÜMUH > zj. KUMUH, or. $ü3UKa > zj. nu3UKa 
stb. Meg kell jegyeznünk, hogy pl. az or. 0- > zj. n- hanghelyettesítés régi és általános 
jelenség (pl. or. cßamepa > zj. namepa, or. 0edop > zj. Ilodop ~ TJödöp, or. capacßaH > 
zj . capanaH vagy pl. or. xomb > zj. Kötnb ; or. OXOTUHÜK > zj. OKOTUHUK <<> oholnik stb.; 
vö. KAIJMA, Die russ. Lehnwörter im Syrjänischen: MSFOu. XXIX, 21). Ha pl. az 
1948-i kis zűrjén szótárt4 kézbe vesszük, az <jö, x és y betű alatt kivétel nélkül csak orosz 
átvételeket látunk (kis számmal, s anélkül, hogy javarészük hangtestével idomult volna 
az átvevő nyelvhez). A kb. 19l9-től 1930-ig használt írásiendszer megnehezítette az 
orosz nyelv, közelebbről az orosz helyesírás elsajátítását. 

1929-ben a zürjéneknél is, akárcsak más szovjet nemzetiségek körében, felvető
dött a latin betűs írás bevezetésének kérdése. Az 1929-i sziktivkari nyelvészeti kon
ferencia az újítás mellett döntött. Az 1930-tól 1935-ig használt új ábécé nagy bonyodal
makat okozott. Az analfabétizmust egy évtizede levetett komik tetemes része a régebbi, 
1918-as írást, illetve az orosz írást ismerte. Az új, latin betűs ábécét megtanulni nehéz, 
fáradságos többletmunka volt. Aki viszont nem vállalkozott erre, nem olvashatott zűr
jén nyelvű újságot, könyvet, mert ezeket az új írással nyomtatták. Ezért 1935-ben vissza-

4 KOMH-pyCCKHH CJlOBapb. CblKTblBKap, 1948. 
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állították a régi ábécét. Meglevő, föntebb említett hiányosságai, nehézségei miatt azon
ban írásreformra volt szükség. 1938-ban alkották meg a ma is használatos zűrjén ábécét, 
amelynek az orosz alfabétum az alapja, néhány, feltétlenül szükséges kiegészítő betűvel 
(ö, i) bővítve. Ez használatos több, mint húsz esztendeje. Kitűnően bevált, s meg
könnyíti az orosz nyelv és írás tanulását is. 

3. A forradalom és a polgárháború utáni népművelési munka egyik fő feladata 
az irodalmi nyelv megalkotása volt. A szakemberek 1920-ban az usztysziszolszki (ma: 
sziktivkari) vagy középvicsegdai nyelvjárást választották a zűrjén irodalmi nyelv alap
jául, ugyanakkor igyekeztek megfelelő kapukat nyitva hagyni a többi nyelvjárás ter
mékenyítő, gazdagító hatása előtt.5 

À fiatalnak mondható és máris virágjába szökkenő zűrjén nyelvtudomány fontos 
feladata volt tehát a nyelvjárások tanulmányozása. A nagy munka 1928-ban nyelvjárás
kutató bizottság alakításával indult. Az idevágó kutatások eredményeit néhány év 
múlva két, V. I. LITKIN szerkesztette kötetben összegezték és adták ki Moszkvában, 
illetve Sziktivkarban. Az 1930 —31-ben összeállított nyelvjárási szótárt (a szerkesztő
bizottság élén LITKIN állt) nem adták ki, s a kézirat végül 1941-ben elveszett. LITKIN 
professzor munkássága a nyelvjáráskutatásban is korszakalkotó: ő ad először nagyobb 
áttekintést a komi nyelvjárásokról,8 és az ő nyelvjárási kérdőívén alapszik az 1952-ben 
elfogadott új nyelvjáráskutatási tervezet.7 1942-ig — mintegy tíz esztendőn át — szü
netelt a nyelvjáráskutató munka. Ezt követően újra hathatósan megindult, s ma csak
nem az összes zűrién nyelvjárás — nagy általánosságban kielégítően — ismert (a felső , 
közép- és alsóvicsegdai, pecsorai, izsmai, udorai, vimi, felső- és középsziszolai, letkai, 
luzai). A zűrjén kutatók gyűjtötte terjedelmes anyag (fonetika, morfológia, szintaxis, 
lexika) felhasználásával készül a sziktivkari komi akadémiai filiáléban az új, nagyszabású 
nyelvjárási szótár (első kötetének a tervek szerint 1960-ban kell megjelennie). 

4. A zűrjén irodalmi nyelv megteremtéséért és fejlődésóért folytatott munka 
természetszerűleg nem volt hibáktól mentes. 

Néhány nacionalizmusra hajló szakember az 1920—1930-as években a friss iro
dalmi nyelvet kizárólag a zűrjén nyelv adta lehetőségek igénybevételével, mégpedig 
belső nyelvteremtés és nyelvújítás útján akarta gazdagítani. Iparkodtak gátat vetni 
az orosz szavak tömeges átvételének. A jövevényszavakat helyettesítették mesterséges 
szóalkotásokkal, pl. mucnybicb 'szamovár', 03up 'kapitalista', KOHböp 'pioletár', ntmac 
' terv'. Felújítottak feledésbe ment vagy nyelvjárásilag elszigetelődött komi szavakat, 
pl. eöpmac 'horizont', amiu 'hatalom', nypucb 'utca' stb. így aztán sok fontos, tartalma 
miatt politikailag időszerű orosz jövevényszót is megpróbáltak kiszorítani (K0AXO3, 
nnmuAemKa, ydapniiK, KOHcmumyuiiH, tcpacnoapMeeif, npedcedameAb stb.). 

Az állandóan csiszolódó, bővülő zűrjén szókészlet egyaránt gazdagodik belső 
nyelvteremtés útján keletkezett szavakkal és oroszból kölcsönzött jövevényszavakkal.8 

KOLEGOVA megállapítja, hogy a forradalom előtt csak korlátozott mennyiségben kerül
tek át orosz szavak a komiba, főleg az északi orosz nyelvjárásokból, 1917 után pedig 
«B KOMM H3MK IIIHpOKHM nOTOKOM CTaJlH npOHHKaTb pyCCKHe 3aHMCTB0BaHH5I» ( i . m . 5 3 ) 
(mégpedig politikai és nemzetközi szavak és kifejezések; a termelés, az új technika és 
munkaszervezés tárgykörének szavai; intézménynevek; közlekedési, híradási, távközlési 
és katonai szakkifejezések; mértékegységek nevei; foglalkozásnevek; igék stb.). 

Az átvételek KOLEGOVA szerint hang- és alaktanilag eredeti zűrjén szavakként 
hatnak, néha idomulnak az átvevő zűrjén nyelvhez. Pl. 

a) az -oeamb végződésű orosz igéket a zűrjén -yümnu végződéssel veszi á t : or. 
UcnoAb3oeatnb > zj. ucnoAb3yüm.HU. Nyilvánvalóan az orosz ige jelen idejű tőalakja 
(ucnoAb3yü- ; > pl. 3. ucnoAb3ywm lesz a zűrjén ige képzési, illetve ragozási töve-

b) az -amb (-Hmb) végződésű orosz igéket a zűrjén -aüm- (-nûm-) végződéssel 
veszi á t : npedAaeanib > zj. npedAazaünwu ; eyAnmb> zj. zyAHürrmu; 

c) az -umb végződésű orosz igéket a zűrjén -um- végződéssel veszi át : AWÖumb > 
z j . AWŐumHbi; 

5 Érről a kérdésről lásd részletesebben FOKOS DÁVID: Nyr. LIX, 227. 
6 B. H. JIumKun; 3anHCKH o6mecTBa H3yqeHHH KOMH Kpan. Bun. 5. 1930. 
7 riporpaMHa no co6npamiio CeeAemiH o AHajieicrax KOMH íöbiKa. LITKIN nagyszabású 

ós kitűnő nyelvjárási szöveggyűjteményét (fluajieKTOJiortmeCKaH xpecTOMaTHH no nepw-
CKHM H3biKaM. MaCTb I. H3Ä. AH CCCP. MoCKBa, 1955) KOLEGOVA később megemlíti. 

8 Vö. CoBpeMeHHbiö KOMH H3UK. CbiKTbiBKap. 1955. 89-90, 93-96. 1. 
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d) az -ou, -blü, -uu, -as, -oe végződésű orosz mellékneveket a zűrjén egyöntetűen 
-öü végződéssel veszi á t : couuaAUcmimecKUü > zj. coifucuiucmmecKöü. 

Az újabb átvételek közé orosz szóösszetételek, jelzős szerkezetek is tartoznak: 
cenbcöeem, nnmunemHöü ruian, u36a-numaAbHn stb. 

A zűrjén nyelvújítást KOLEGOVA észrevételünk szerint elsősorban társadalmi, 
művelődéspolitikai vagy politikai szemszögből ítéli meg, nyelvi szempontok láthatólag 
kevéssé játszanak szerepet cikkének említett utalásaiban. A zűrjén nyelvújítást termé
szetesen a maga sajátos körülményeinek megfelelően kell megítélnünk, másként tehát, 
mint a magyar, a finn vagy más nemzet nyelvújítását. Nyilvánvaló, hogy a zűrjén 
nyelvújításnak éppúgy vannak értékes, szép és nemes virágai, mint vadhajtásai (idéz
zük Kazinczyék és követőik emlékét?). Pl. az említett mucnyucb 'szamovár' szó sze
rencsés alkotás: az orosz minta ügyes zűrjén tükörszava (anuc 'maga' -\- ny 'forr, 
fő' -f- -blCb zj. participiumképző). Az 03blp- és KOHböp szavak esetében a zűrjén nyelv
újítók jelentésbővítést kezdeményezted; a két szó alartjelentése 'gazdag', illetve 'sze
gény', s ezeket kezdték a 'kapitalista', illetve 'proletár' jelölésére használni. Az utóbbi 
esetben nem tudjuk, eléggé szerencsés volt-e a beavatkozás; a jelentésbővítés nem a 
fogalmi pontosság rovására tet t engedmény-e. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy — KOLEGOVA val ellentétben — a nyelvtudo
mány, az irodalom és általában a művelődés munkásai n y e l v i szempontból és elvileg 
nem szoktak örülni az idegen szavak mértéken felüli bezúdulásának, a nyelv tisztaságát 
éppen a marxista nyelvtudomány hivatott leginkább védeni és ápolni. 

5. Az 1917 után hatalmas léptekkel meginduló írásos művelődés magával hozta 
a helyesírás, a szótár-, nyelvtan- és tankönyvirodalom problémáit és fejlődését. KOLEGOVA 
megemlékezik MOLODCOV úttörő helyesírási szabályzatáról az 1920-as években, és az 
1932-i helyesírási szótárról. 1936-ban a Komi Tudományos Kutatóintézet nyelv- és 
irodalomtudományi osztályának nyelvészbizottsága állított össze új szabálytervezetet, 
s 1939-ben jelent meg az új ROMU op0oapa0mecKöü cnoeapb, majd javított és bővített 
kiadásai 1942-ben, illetve 1953-ban. 

Rendkívül fellendült a zűrjén szótárirodalom is. KONOVALOV orosz—zűrjén szó
tára kb. 7000 szót ölel fel (megjelent Sziktivkarban, 1940-ben), az 1948-ban kiadott, 
föntebb említett komi (-zűrjén)—orosz szótár anyaga kb. 10 000 szó. LITKIN nyelvtörté
neti szójegyzéke (nagy ópermi monográfiájának9 melléklete) mintegy 456 tőszót tar
talmaz, nyelvjárási szójegyzéke pedig a föntebb említett nyelvjárási szöveggyűjtemény 
függelékeként jelent meg. Most készül a sziktivkari akadémiai filiáléban egy kb. 50 ív 
terjedelmű zűrjén—orosz, egy orosz—zűrjén szótár, valamint egy komi nyelvjárási 
szótár. A terminológia egységesítése céljából jelent meg 1953-ban a PycCKO-KOMH 
TepMHHOJIOrHMeCKHH CJIOBapfa. 

Végül megemlíti KOLEGOVA a zűrjén tankönyv- és nyelvtanirodalom jelentősebb
köteteit; többségükről már hírt adott folyóiratunk.10 

KOLEGOVA cikke nem a problémafelvető és megoldó értekezések sorába tartozik, 
inkább regisztráló jellegű írás. Nézőpontja nem nyelvészeti, hanem inkább művelődés
történeti és művelődéspolitikai. Mindenesetre ilyen vonatkozásban is tanulságos. 

* 

II. 3. H. Ky3Hei}oea: O03Op naMjiTHHKOB KOMH nncbMeHHOCTH XVIII B.: HCT.-OH.JI  
cöopHHK KOMH (JinjiHajia AH CCCP, Bbin. 4, 213—40. lap. CbiKTbiBKap, 1958. 

* A cikk előzetes közlemény a fiatal szerző kandidátusi értekezéséből, amely V. I. 
LITKIN professzor vezetésével készül. Nyelvtörténeti munkájának módszerén LITKIN 
szellemének jótékony hatását vehetjük észre. Nyilvánvaló, hogy KTJZNYECOVA kutatásai 
LITKIN ópermi monográfiájának folytatásául és kiegészítéséül fognak szolgálni. 

A X V n i . századi komi nyelvemlékeket KTJZNYECOVA három csoportra osztja: a 
Bo>KeCTBeHHaH JlHTyprHH kéziratos, orosz betűs, zűrjén nyelvű fordításai, ópermi nyelvű 
írásos emlékek, és végül zűrjén szó- és frazeológiajegyzékek. 

9 ß . M. JlbimKUH: ßpeBHenepMCKHH H3WK. H 3 A . AH CCCP, MoCKBa, 1952. 
1 0 Vö. FOKOS: Nyr. LIV, 139; LV, 86; LIX, 227; LX, 74, 144; ZSIBAI, Fgr. Rokon

ságunk, 220—2 (bibliográfia); RADANOVICS KAROLY: NyK. LX, 253. 
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1. Z ű r j é n n y e l v ű l i t u r g i a f o r d í t á s o k 
Permi István püspök működésének egyik gyümölcseként meghonosodott a zűrjén 

falvakban az anyanyelvű templomi éneklés. Ennek hagyománya néhol a XVIII. századig 
fennmaradt. így a Sziszola menti Votcse faluban is, amelynek István püspök alapította 
kolostora 1390-től 1764-ig állt fönn.11 Hogy az éneklés (komi) nyelvre ópermi vagy 
korabeli (XVIII. századi) zűrjén volt-e, nem tudjuk; egyházi emlékek a jelzett korból 
mindkét nyelven maradtak. 

A XVHI. századi zűrjén nyelvű egyházi emlékek közül megmaradt az orosz 
BoweCTBeHHaH JlHTyprHfl12 zűrjén fordításának négy szövege (szövegváltozata) : a Rum-
jancev- és Undolszkij-féle szöveg, valamint a Szavvaitov-féle I. és II. számú szöveg
változat. A négy fordítás feltehetően 1779—86 körül vagy előbb, Vologdában, illetve a 
vologdai kormányzóságban keletkezett. A szövegváltozatok tartalmilag megegyeznek, 
eltérő betűvetésük és helyesírásuk alapján azonban különböző forrásokra, illetve máso
lókra kell gondolnunk. A négy szövegváltozat XVIII. századi zűrjén nyelven íródott, 
orosz betűkkel. 

2. XVIII. s z á z a d i o r o s z b e t ű s , ó p e r m i n y e l v ű n y e l v e m l é k e k 
Ide tartoznak a Lepjohin- és Jevgenyev-féle szövegek (mindkettőt elemzi V. íj 

LITKIN a ,ElpeBHenepMCKHH H3MK C. munkájában). KUZNYECOVA egy harmadik óperm 
nyelvű emléket tanulmányoz. Ez egy miseszöveg részlete az Undolszkij-féle kéziratban" 
Az előbbi kettőhöz hasonlóan ez is önálló szöveg, nincs összefüggésben két egyidős 
nyelvemlék-testvérével. KUZNYECOVA közli a mintegy öt lap terjedelmű miseszöveg 
fényképmásolatát. 

3. XVIII. s z á z a d i s z ó - é s f r a z e o l ó g i a j e g y z é k e k 
a) Az 1608-i egyházi szabályzat 
Néhány zűrjén szó, nevezetesen a hónapok nevei találhatók benne. Tárgyalja 

G. Sz. LITKIN is, i. m. 22 — 3. 
b) WITSEN N., Noord en oost tatarye. Amsterdam, 1705. II. kötet 
A szerző holland követ volt Moszkvában 1664—67-ben. Holland nyelvű munká

ját 1692-ben, majd másodszor 1705-ben adta ki. A második kiadás II. kötetének 811. 
lapján található a Miatyánk latin betűs, zűrjén nyelvű szövege. Forrásáról semmit sem 
tudunk. WITSEN a továbbiakban a zűrjének életéről, kereskedelméről, vadászatáról 
stb. ír. 

c) MESSERSCHMIDT jegyzetei 
A német tudós (élt 1685-től 1735-ig) a pétervári akadémián működött. 1720-tól 

1727-ig sokat utazott Oroszországban. Jegyzetei között található néhány német betűk
kel lejegyzett zűrjén szó, ti. a számnevek 1 — 10-ig. Ezeket feltehetően szibériai útja 
során jegyezte fel. 

d) STRAHLENBERG, Das Nord und ostliche Theil von Europa und Asia. 1730. 
STRAHLENBERG összehasonlító szójegyzéke, mint tudjuk, 26 zűrjén szót tartalmaz, 

latin írással.13 

e) a) MÜLLER G. : Sammlung russischer Geschichte 
ß) MuAAep r. 0. : OnncaHHe >KHBymnx B Ka3aHCK0fi ryöepHHH jßbmecKHx HapOßOB. 

G. MÜLLER történettudós 1733—43-ban szibériai közigazgatási központok (To-
bolszk, Omszk, Tomszk) levéltáraiban működött. Összegyűjtött megfigyelései alapján 
1752-ben kezdte kiadni Sammlungját. A harmadik kötetben mintegy 300 zűrjén szót 
találunk, német betűs lejegyzéssel. 

Az 1791-ben kiadott OrrHcaHHe kevés többlettel ugyanezeket a szavakat közli, 
orosz betűkkel. Megjegyzése szerint az anyagot maga MÜLLER gyűjtötte Szibériából 
hazafelé jövet. A feljegyzett szavak í-típusú nyelvjárásra mutatnak, a nyelvmester 
— KUZNYECOVA szerint — feltehetően luzai vagy letkai komi ember lehetett. A szavak 
tárgykörök szerint csoportosíthatók: természeti jelenségek, tárgyak nevei, rokonság
nevek, hónapnevek, a ruházat, testrészek, ételek nevei. 

f) LEPJOHIN szójegyzékei 

1 1 Vö. r. C. JlbimtiuH: 3bipHHCKHÖ KpaS npH snHCKonax nepMCKHX H 3MPHHCKHÖ 
H3MK. Criö. 1889. 71. l ap . 

12 A. m. istentiszteleti rend. 
13 Lásd ZSIRAI, i. m. 484. 
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a) LEPJOHIN akadémikus ^HeBHbie 3annCKH-jében14 a zűrjén nyelvű miseszöveg 
után egy kb. 380 szavas szójegyzék található. LEPJOHIN forrását nem ismerjük, de 
KUZNYECOVA hangtani ismérvek alapján határozottan az alsóvicsegdai nyelvjárásra 
gondol. 

ß) ADELUNG kéziratos hagyatékában található néhány jegyzetlap LEPJOHusrtől, 
feliratuk: „Syrjänisch von Ditew, im mai 1773". Az öt jegyzetlap részben latin j gót, 
részben orosz betűkkel lejegyzett zűrjén szavakat és kifejezéseket tartalmaz (34 szám
név és több tucat mondat, illetve szintagma). Az anyag ugyancsak alsóvicsegdai. 

g) UNDOLSZKIJ szójegyzéke 
Az 1798-ból keltezett szójegyzék az Undolszkij-kézirat egyik részlete, a föntebb 

említett zűrjén nyelvű liturgia fordítás és az ópermi nyelvű miserészlet után található. 
Sok hasonlóságot mutat LEPJOHIN szójegyzékével, de egyes lényeges eltérései miatt 
KUZNYECOVA nem tartja azzal egyezőnek vagy rokonnak. 

h) PALLAS szójegyzéke 
PALLAS (1741 —1811) hatalmas összehasonlító szótárát15 az avatatlan cári tudo

mánypártolás hívta életre. A hatalmas, számtalan nyel\ü anyag között mintegy három
száz zűrjén szót is találunk. PALLAS komi forrásai ól nem tudunk semmit. Anyaga sok
ban hasonló MÜLLER említett jegyzékéhez, helyesírásuk azonban számos lényeges eltérést 
mutat. Ha fel is használta MüLLERt, úgy feltehetően csak kiegészítésképpen tette. 
PALLAS szógyűjteménye részben l-, részben «-típusú nyelvjárást tükröz. A szavak itt is 
tárgykörök szerint sorakoznak. 

Sok PALLAsnál a hibás szó, elírás; pl. cuHbKUM 'SpOBH' helyett KUHbKUM, zootceM 
'jieTO' helyett wotceMb, peeud 'CKOpo' helyett pezbiwb stb. 

i) ADELUNG és VATER Miatyánk fordítása 
ADELUNG és VATER ,,Mithridates oder allgemeine Sprachkunde" c. munkájában 

kb. 500 nyelven közli a Miatyánkot. A züi jén fordítást WITSEN említett művéből vehette 
át, tévesen permi kominak (permjáknak) tartva a zűrjén szöveget. Közöl egy ópermi 
nyelvű Miatyánkot is, ezt LEPJOHIN idézett útinaplójának zűrjén anyagából vehette át. 

KUZNYECOVA a fenti nyelvemlékekből származó tanulságokat így összegezi: 
István püspök munkálkodásától kezdve volt komi nyelvű irodalom. A korán kisarjadt 
egyházi irodalom a XVIII. századig tovább élt. Ezt követően viszonylag korán létre
jöttek a komi (zűrjén) világi irodalom kezdetei is. A XVII. században voltak zűrjén 
nyelvű kalendáriumok (innen az említett zűrjén hónapnevek). A XVHT. században 
először különféle kéziratos szó- és frazeológiajegyzékek, majd. nyomtatott szógyűjte
mények jelentek meg. 

KUZNYECOVA előzetes közleménye örvendetes tudományos alaposságról, nagy 
filológiai gondiól és nyelvészeti módszerességről tanúskodik. Érdeklődéssel várjuk az 
smertetett vázlatos ízelítő után a kandidátusi disszertáció elkészültét és publikációját. 

VÁSZOLYI ERIK 

Julius Mägiste: Woten erzählen 

Wotische Sprachproben. Gesammelt und herausgegeben von . Helsinki L959; 
Suomalais-Ugrilainen Seura. 225 1. 

JULIUS MÄGISTE „Woten erzählen" (SUST. 118) című szöveggyűjteményében 
minden eddiginél nagyobb terjedelmű, sok nyelvjárásra kiterjedő vót szöveggyűjte
ményt bocsátott a tudományos kutatás rendelkezésére. Anyagát Nyugat-Ingerman-
landban egy tudományos expedíció tagjaként 1943-ban, tehát a második világháború 
idején gyűjtötte. Az időben a harctér egészen közel volt a meglátogatott falvakhoz. 
Az időhiány és a harctér közelségével jáió nyugtalan légkör megakadályozta a szerzőt 
abban, hogy valamennyi vót faluba ellátogasson, de így is 14 falu többé-kevésbé külön
böző vót nyelvjárásából gyűjtött anyagot. A tizennégy falu között van öt olyan, mely
nek nyelvjárása az eddigi legjelentősebb gyűjtők, KETTUNEN—POSTI és ARISTE vót 
szövegeiben nem, illetőleg alig szerepel: Willikala, Pien-Rúdja, Suur—Rúdja, Liiwtschüäl 

14 flHeBHbie 3arraCKH nyTemeCTBHH HßaHa JlenexHHa no pa3Hbiiw npoBHHUMAM poccüft-
CKoro rocy/japCTBa B 1771. r. L-IIÖ. 1780. 

1 5 Vö. ZSIRAI, i. m. 489. 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXII. 
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és Luschitza. Kár, hogy a szerzőnek nem volt alkalma a gyűjtés idején még élő egyetlen 
keleti vót nyelvjárást beszélő Itsohäpäivä falut meglátogatnia. A vót nyelvjárásokon 
kívül megszolaltat egy nyugat-ingermanlandi finn nyelvjárást is a kötet végén közölt 
néhány népdal formájában. 

Mivel a gyűjtemény elsősorban a nyelvészeti kutatás céljait kívánja szolgálni, az 
anyagot nem tartalom vagy műfaj szerint, hanem falvak és közlők szerint csoportosítja 
a szerző, hogy az egyes vót falvak nyelvhasználata közötti eltérések világosabban ki
domborodjanak. A vótok kis számából következik, hogy a tehetséges mesélők száma 
korlátozott. Ezért érthető, hogy tartalmilag kevésbé érdekes szövegek is helyet kaptak 
a gyűjteményben, melyek — ha nem is mindig tartanak számot irodalmi vagy néprajzi 
értékük elismerésére — nyelvészeti szempontból értékesek. Kétszáz hosszabb-rövidebb 
szöveg-egység követi egymást az alábbi változatossággal: életrajzrészletek, személyes 
élmények, szokások, ünnepek leírása, babonák, halotti siratok, az anya siratja katoná
nak behívott fiát, háborús élmények, dalok, bölcsődalok, találós kérdések, játékok 
leírása, Pétervár szépsége, halászat, néhány mezőgazdasági munka leírása, vadász
történetek, különböző kalandok a medvével stb. Néha a szerelemmel, a féltékenység
gel ós az ebből következő harccal is találkozunk az elbeszélésekben. A témák kiválasz
tásában, amint a fenti felsorolás tarkasága mutatja, nem vezeti a szerzőt határozott 
cél; közlői a házi szellemről vagy az erdőben járó kísértetről szóló mesétől kezdve a 
fényképezésig vagy a cséplőgépig a legkülönfélébb dolgokról beszélnek. 

így a témák között szerepel maga a vót nyelv is, ill. a vót nyelv kihalásának 
kérdése. Égy vers felhívja ugyanis a vótokat a vót nyelv használatára, hangsúlyozva a 
derék, szorgalmas vótok emberi értékeit, munkaszeretetét. Helyet kap a vót asszonyok, 
hőstetteinek elbeszélése is, akik elkísérték férjüket a háborúba. 

Személyes élményeiket többnyire az öregek mondják el, akik szívesen mesélnek 
ifjúkori emlékeikről, mulatozásokról, verekedésekről, babonákról,, hiedelmekről, a do-mo-
vikkv nevű házi szellemről, amelyről sokan hallottak, amelyet azonban csak kevesen 
láttak. A babonákban maguk a mesélők rendszerint már nem hisznek. Többször kezdik 
vagy végzik így az elbeszélést: „régen így gondolták az emberek. • •". Szívesen mesélnek 
régi szokásokról, például lakodalmi szokásokról. Ezeknek egy része már ismert a régebbi 
vót szöveggyűjteményekből, de ugyanannak a szokásnak falunként újabb és újabb vál
tozataival találkozunk. 

Tekintélyes helyet foglalnak el a gyűjteményben a mesék. Ezek az Öreg vótok 
ajkáról elhangzó mesék a régi idők társadalmi ellentéteit tükrözik. Kedvelt mesehős 
a szegény ember, aki hőstettet követ el azzal, hogy ellop valamit az úrtól. 

A mesék gyakori motívuma a hármasság. Ez vonatkozik a mesehősökre, a három 
fiúra, a három leányra, de vonatkozik a mese szerkezetére is. A cselekmény gyakran 
három eseményből áll, a tolvaj háromszor fogad az úrral, hogy ellop tőle valamit, így 
fosztja meg sorban kutyájától, lovától és feleségétől. A szerkezeti egységet és a mese
záró csattanót azzal biztosítja a mesemondó, hogy fokozatosan növekszik az ellopott 
„tárgy" értéke. A más népek meséiből is ismert hármasság azonban nemcsak a mesékre 
jellemző. Valószínűleg a mesék hármasságának hatására kedvelik a közlők ifjúkori élmé
nyeik elmondásánál is a hármas számot. A nagy ünnep alkalmával három napig mulat
tak, a sört három zsák árpából főzték, az Illés-kereszt három keresztből állott stb. 

Hogy a mesékben mennyi az eredeti vót és mennyi a sok nép meséiben előforduló 
vándormotívum, azt nehéz megállapítani. Az utóbbi, a nemzetközi mesemotívum van 
többségben. Ilyen a Hamupipőke meséjéből ismert árva leány története, a kapzsi gazdag 
ember bűnhődése, a találós kérdést feltevő király, a kérdésre megfelelő szegény legény,, 
aki azután feleségül veszi a király lányát, a nyúl szájának megrepedése, a nagyapának 
vályút faragó unoka, a medve és az ember közös földművelése stb. De a nemzetközi 
vagy orosz mesetémát vót ruhába öltöztetik a mesélők. 

A dalokban itt-ott találkozunk a természettel, a medvével vagy valamilyen 
bogárral, de legtöbbször az emberrel és hozzátartozóival. Gyakori a meghalt anya, apa, 
leány-, fiútestvér vagy gyermek siratása. Sok dal búcsúztatja, siratja és látja el hasznos 
anyai tanácsokkal a férjhezmenő leányt. 

A vót szöveg fonetikai átírásában E. N". SETÄLÄ átírási rendszerét alkalmazza a 
szerző, melyet később F. ÄIMÄ és a vótra vonatkozólag P. ARISTE tökéletesített. A fone
tikai jelölésben néha egy kis ingadozás észlelhető, különösen a szóvégeken, ahol több
ször találkozunk zárójelben megadott második változattal vagy másik lehetőséggel. 

Amint a szerző előszavában megjegyzi, a vótban a nemelső szótag hosszú magán
hangzója hajlamos a megrövidülésre. Az idősebb vótok még a hosszú magánhangzót 
használják, a fiatalabbak már a félhosszút (tehát ä ~ à, ü ^ ù stb.). Ez a hosszúság 
és félhosszúság egy és ugyanannál a beszélőnél is ingadozik. Mivel semmiféle szabályos 
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váltakozás nem fedezhető fel a hosszú és félhosszú magánhangzók között, bizonyos, hogy 
egy megrövidülési folyamat kezdeti stádiumával állunk szemben. Talán helyesebb lett 
volna ezt a jelenséget csak az előszóban tisztázni, és a szövegben a hosszú 
magánhangzókat egyöntetűen hosszúnak jelölni, mint ahogyan P. ARISTE sem használja 
Matiban gyűjtött vót meséinek átírásában a félhosszú magánhangzó jelét (vö. ARISTE, 
Vadja rahvajutte Mati külast: Keele ja Kirjanduse Instituudi Uurimused II . Tallin, 
1958). > 

Az eddigi gyakorlattól eltérően, a vót szövegbe szőtt orosz szavakat nem fonetiku
san, hanem cirillbetűvel írja le a szerző. 

A gondos munka ellenére is becsúszott a szövegbe néhány sajtóhiba, pl. ze-ni%à  
helyesen: • . 'íe-ni%a> • •) '• • -des Bräutigams. • •' (130). 

A vót szöveg mellett párhuzamos német fordítást talál az olvasó. A német fordí
tásban arra törekszik a szerző, hogy németesen és szószerint is lefordítsa a vót szöveget. 
Ezt kétféle zárójel ügyes alkalmazásával el is éri. Bizonyára nem a szerzőt terheli, hogy 
néha egy-egy szükséges zárójel kimaradt a német fordításból. Pl. a hömikoTi küzüp^ 
kukkőa 'Am (nächsten) Morgen aber fragt der Fuchs nach dem Hahn [den H.] ' (217): 
a fordításban a „der Fuchs"-nak kerek zárójelben kellene állnia. 

Kár, hogy néha valamilyen technikai zavar következtében a vót szöveg nem egye
zik pontosan a németc ordítással. Pl. vi-etl ia-lt tü'ttäred mù-neitA / ka-na mù-neit(A) 
'Man brachte [hiervon] Eier (mit), Hühnereier' (66). Hiányzik a tü'ttäred szó fordítása. 
Ugyancsak hiányzik egy szó a következő mondat fordításából: mè-ni e:mä le-ntüo / pü--
tämä nà-ittè tsä-rpäzl 'Die Mutter begab sich auf den Flug [ging fliegen], (um) Fliegen 
zu fangen' (87). Nem pontos a fordítás a következő mondatokban: nä-mä i-néhmlzed^.aivüo 
ju-malüll:zed_e:livaD 'die Schweden [sie] waren sehr gottesfürchtige Menschen' (77); 
ava-éute:stêi u-hzi a-ve* Was ju aber öffnete [tut offen] die Tür ' (106), a szögletes zárójel
ben levő német szöveget így kellett volna írni : [tat offen] ; sïs^tà'ta / ó-vessa ki-litäb^ 
ain j je-ka ü'ö- • . 'so kitzelt es dieses, das Pferd, jede Nacht- • •' (126); nä'jjet^sl't vë-tï/ 
kwmpetsi ko-tto 'Man brachte sie beide nach Hause' (191). Egy helyen az 'év' főnév 
partitivusát (m-t) kétszer fordítja németre, először helyesen, majd mégegyszer: az orosz 
BOT 'íme' szónak értelmezve, vö. 'sieh mal' (142). 

A fent ismertetett vót szöveggyűjtemény jelentőségét növeli az a tény, hogy a 
vót kihalófélben levő nyelv volt már a második világháború előtt is, a háború pusztí
tásai pedig majdnem kihalt nyelvvé tették. Amikor a szerző szövegét gyűjtötte, még 
ötszáznál több volt a vótul beszélők száma. Ma már alig beszéli a vót nyelvet más, 
mint kb. 20 öreg ember. így minden vót szó feljegyzése anyagmentés a finnugor nyelv
tudomány számára. A vót nyelv eredményes kutatásához, különösen az annyira hiányzó 
vót szótár összeállításához szükség volna J. MÄGISTE gyűjtő munkájának folytatására, 
amíg a kevéske, vótul megbízhatóan beszélő öreg ember él. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

A magyar nyelv értelmező szótára 

Szerkesztette az MTA Nyelvtudományi Intézete. Akadémiai Kiadó. Bp., I . k. 
( A - D ) 1959., II. k. ( E - G y ) 1960. 

Tudományos kritikánkat általában joggal marasztalhatjuk el azért, mert nem 
eléggé fürge: a megjelent könyvekről, tanulmányokról sokszor csak nagy késéssel jelen
nek meg ismertetések, bírálatok. Erről mi magunk is tehetünk (nyelvtudományunknak 
a vita nem eléggé szerves része még), de oka ennek a helyzetnek az is, hogy folyóira
taink közül egy sem jelenik meg negyedévnél gyakrabban, s így egy tavasszal megjelent 
könyvről a legjobb esetben is csak ősszel (félév, háromnegyedév) elteltével olvashatunk. 
Űgy vélem azonban, hogy olyan nagy, korszakos vállalkozások esetében, amilyen 
a magyar nyelv értelmező szótára is (a továbbiakban ÉrtSz.), az alapos, tudományos
kritika késése egészen természetes, hisz ilyen művek erényeinek és hibáinak megítélé
séhez, a vélemények kikristályosításához nem egy-két hónapra, hanem esetleg évekre 
van szükség. Ez az oka annak, hogy az ÉrtSz.-ról eddig megjelent írások eddig még nem 
mentek túl néhány, már az első kötetből is levonható tanulság levonásánál. Melyek ezek? 

Az eddig napvilágot látott ismertetések szinte kivétel nélkül arra hívják fel a 
figyelmet, hogy az ErtSz. olyan vállalkozás, amilyenre a múlt század vége óta nem 
került sor Magyarországon, mert nálunk — ellentétben más országok polgári társadal
mával — az effajta szellemi feladatokkal nem törődtek (vö. H É R A ZOLTÁN: Népszabad-

11* 
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sag 1959. nov. 6.). Az új ÉrtSz.-ban az ismertetők az elmaradottságunkból való kiemel
kedés egyik állomását látják, régi mulasztások jóvátevését, amelyre nyelvészeinknek 
lehetőséget népi demokratikus államunk támogatása adott. Külön kiemeli ezt a szótár 
előszava is. Hangoztatják továbbá az ismertetések, hogy az ÉrtSz. lényeges tartozéka 
közműveltségünknek, nagy hiányt pótol, felbecsülhetetlen segítséget jelent az íróknak 
(vö. BÓKA LÁSZLÓ: Kortárs 1960. I, 139), pedagógusoknak (vö. JÁVOR OTTÓ: Magyar
tanítás III, 44) és általában mindenkinek, aki pontosan és szépen akarja magát anya
nyelvünkön kifejezni. Ismertetéseinkben az ilyen és hasonló gondolatok vissza-vissza
térése, annak fejtegetése, hogy miért van szükség egyáltalán értelmező szótárra; orosz, 
angol vagy francia szemmel nézve bizonyára furcsa, ám szükségszerű a mi viszonyaink 
között. Mint a Ludas Matyiban és másutt megjelent tréfás karcolatok, rajzok mutatják, 
és egyes ismertetésekben ki is mondják (vö. FÜLÖP JÁNOS: Élet és Irodalom 1959. okt. 31.), 
a magyar közönség nincs szokva ehhez a szótári műfajhoz, s egyelőre még szokatlan 
(olykor komikus) számára az anyanyelvi értelmezés. Ezért a napilapok és a nem szak
folyóiratok ismertetései szerintem helyes nézőpontból foglalkoztak eddig az ÉrtSz.-ral, 
s megelégedéssel állapíthatjuk meg azt is, hogy még a tréfás jellegű karcolatok (pl. 
NEMES GYÖRGY, Csau: Ország-Világ 1959. okt. 20.) sem voltak bántóak vagy séitőek, 
az igényes szándékú iiások pedig kivétel nélkül a legnagyobb elismerés hangján szóllak 
a szótárról. Nem következett hát be az, amitől többen tartottak nyelvészeink közül, 
hogy esetleg méltatlanul fogadja közönségünk kerek tíz évi fáradozás gyümölcsét. 

A félelem alaptalan volt, mégpedig elsősorban azért, mert a szótár valóban jó, 
minden szempontból előrelátóan megtervezett, gondosan kidolgozott, egyenletesen ki
csiszolt munka, olyan alap, amelyre a további lexikográfiái munkálatok nyugodtan 
építhetők. A szótárnak futó vizsgálata is meggyőzhet erről bárkit. 

Az eddig megjelent két kötet mindenekelőtt igazolja a szerkesztőknek azt a fel
fogását (amelyet az I. osztály is megerősített), hogy először egy bővebb értelmező szó
tárat kell készíteni (un. középszótárat), s csak ez után egy kisebb terjedelműt, egy kis 
magyar Larousse-t (vö. NÉMETH GYULA: Magyar Tudomány 1959 : 639—40). Miért? 
Azért, mert egy kis terjedelmű szótár nem elégíthette volna ki azt a sokféle (s igen 
magas!) igényt, amelyet az új értelmező szótárral szemben támasztott közönségünk; 
a kis szótárból egy nagyobbat nehezebb lett volna kifejleszteni, mint ebből a nagyob-
ból majd egy rövidebbet csinálni. Könnyen megeshetett volna az is, hogy egy kéziszótár 
közreadásával, a pillanatnyi szükség kielégítésével egy jó időre lekerült volna a nagyobb 
szótár elkészítése a napirendről, s a magyar szótárírás helyzete a tíz évvel ezelőttihez 
képest nem változott volna lényegesen. Alapvető változást, frontáttörést csak egy ilyen 
méretű szótár hozhatott, e nélkül nem értünk volna célt. 

De tényleg célt értünk-e, olyan-e az ÉrtSz., amilyennek képzeltük, amilyennek 
lennie kell, egy szóval: jó-e? Előbb már azt íi tam, hogy jó, de emez általános megálla
pítást szeretném egy kissé bővebben is kifejteni, érvekkel alátámasztani. 

Mindenekelőtt elégedettek lehetünk a szóanyag össze válogatása val: az első két 
kötet alapján is úgy látszik, hogy a szerkesztő közösségnek sikerült erősen megközelí
teni a kitűzött célt, s ,,a mai magyar irodalmi és köznyelv szókincsének törzsállománya" 
került bele az ÉrtSz.-ba. Ez nyilván annak az eredménye, hogy a szerkesztőség jókor 
tisztázta, szilárd elvi alapokra fektette a szóanyag összeválogatásának elveit (vö.: 
ORSZÁGH LÁSZLÓ, A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései: I. OK. VI, 
118—33). Persze, olyan szótár nincs, nem is lesz, amelyben a nyelvnek minden szava 
benne lenne, különösen ha a szótár erre nem is törekszik, mint ahogyan az ErtSz. sem 
akar a magyar nyelv teljes szótára lenni. Éppen ezért a szótár céljának és jellegének 
teljes félreismerését kell látnunk pl. a büntetőpont, delfinugrás, csatornaátúszás stb. szó 
hiányolásában (P. J. : Sport és Tudomány 1960. 1. szám), hiszen a szótár elvszerűen 
nem vette fel a csak szűk körben használatos szakmai szavakat, és számos más szócsoport 
is kimaradt. Persze az ízlések különbözők, egy-két szó felvételén vagy kimaradásán 

.lehetne vitázni, ám az ilyen viták nem vinnék előbbre az ÉrtSz. ügyét: lényegesen más 
szóanyagot, amely a szótár feladatainak jobban megfelelne, meggyőződésem szerint 
képtelenség lenne a jelenlegivel szembeállítani. — Az ÉrtSz. használhatóságát nagy
mértékben fokozza a szerkesztőknek az az eljárása, hogy összetételeket és származék
szavakat csak olyankor dolgoztak ki önálló címszóként, ha aira a szó gyakoiisága, vagy 
áz alkotóelemekétől, illetőleg az alapszóétól eltérő, új értelemárnyalatok miatt szükség 
volt. Ezzel az eljárással az I. kötetben 17 480, a II. kötetben 20 609 szó külön értelmezését 
takarították meg, s nyertek helyet fontosabbak számára. 

A szóra vonatkozó tudnivalók dolgában az ErtSz. a legkényesebb igényeket is 
kielégíti. Az értelmezésen kívül utal a szó homonima vagy álhomonima voltára; nyelv
helyességi szempontból való esetleges kifogásolhatóságára; jelzi a helyes kiejtést; meg-
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adja a problematikus alakokat; megtalálhatók a szó alakváltozatai és írás változatai; 
stiláris minősítéssel útbaigazít a szó használhatóságára nézve. A jelen ismertetésnek 
nem lehet a célja az, hogy e szempontok helyes vágy helytelen megvalósítását a szótár 
eddigi köteteiben végigelemezze. Tüzetes vizsgálatra nyilván apránként, probléma
körönként fog majd sor kerülni, különösen akkor, ha rendelkezésünkre fog állani a szótár 
készítésének elveit kifejtő tanulmánykötet is. Egyelőre (hely híján is), csak néhány 
megjegyzést kockáztatok meg az előbb említett problémákat illetőleg. 

A címszavak nyelvi helyessége szempontjából a szótár készítőinek azt az elvi 
problémát kellett tisztázniuk, hogy felvehetnek-e a szótárba címszavaknak nyelvileg 
helytelen alakulatokat is, vagy nem. A megoldás szerintem helyes volt : ha valamely szó 
nyelvhelyességi szempontból kifogásolható ugyan, de gyakran használatos eleme nyel
vünknek, belekerült a szótárba, de a szótár *-gal jelzi, ha valamely szó nyelvhelyesség 
szempontjából kifogás alá esik. Örvendetes, hogy a szavak megítélése ugyanazzal a 
mércével történt az ErtSz.-ban is, amellyel nyelvművelő mozgalmunk is méi. Nem kapott 
csillagot (holott az egykori nyelvhelyességi felfogás szerint rossz) az alátámaszt, de csil
lagos az alarmíroz ; s ez így jól is van: az előbbi szó már kiirthatatlan, szükséges része 
szókincsünknek, a másik magyar szóval könnyen pótolható felesleges idegen szó. Nyelv
művelésünk célkitűzéseit az ÉrtSz. a maga állandó jelerilétével az írók asztalán hatható
sabban fogja szolgálni a gyakorlatban, mint egy tucat tanulmány a könyvespolcon. 

A helyes kiejtés ügye a magyar nyelvművelők teendői között sohasem foglalta el 
azt a helyet, amely fontosságánál fogva megilletné. Ezen a helyzeten az ÉrtSz. sokat 
javíthat azzal, hogy problematikus esetekben megadja a szónak a mai magyar köz
nyelvben leginkább szokásos ejtését. Küzd ezzel az ÉrtSz. a betűejtés és más hibás 
ejtésmódok ©lien, s a zárt è'-re való utalással bizonyára szilárdítani fogja az e-ző ejtést. 
Minthogy köznyelvi kiejtésünk leírása és normája terén az ÉrtSz. vajmi kevés előmunká
latra támaszkodhatott, a kiejtést a szerkesztőknek sok gondot igénylő, úttörő munkával 
kellett meghatározniuk. Megfigyeléseik a köznyelvi kiejtés normájával és szabályozá
sával foglalkozó kutatások alapjául fognak szolgálni. 

A szótárba került szavak és szókapcsolatok helyesírásának kérdése is megér
demli, hogy külön essék szó róla. Ahogyan az ÉrtSz. pillanatnyilag legnagyobb helyes-
ejtési kézikönyvünk, úgy egyszersmind legbővebb helyesírási kódexünk is. Epperi ezért 
igen.nagy volt a szerkesztők felelőssége: ha az ÉrtSz. összhangban van az AkH. 1954.-
gyel, a helyesírási egység kialakításáért sokat tehet, ellenkező esetben lassíthatja az 
egységesülés folyamatát. A szerkesztőség (talán nem egy esetben belső meggyőződése 
ellenére is), pontosan tartot ta magát az érvényben levő helyesírási szabályzathoz, ebből 
szűrte le a szabályzat szójegyzékében meg nem levő szavak leírásakor alkalmazott 
helyesírási elveket, így tehát az ÉrtSz. szerint írva az AkH. 1954. elvei szerint írunk. 
S ez rendkívül jelentős körülmény a helyesírási egység megvalósulása szempontjából-
— A fentebbiek értelmében a szótárban alkalmazott helyesírás egyik lényeges kérdése 
az ÉrtSz. problematikájának. Kevésbé jelentős már az, hogy az ÉrtSz. a nehéz, vitás 
esetekben közölte az elválasztást is. Véleményem szerint ez — bármennyire is hasznos 
gyakorlatilag — nem tartozott az ÉrtSz. kötelességei közé: az elválasztásról tájékoz
tatni helyesírási szótárak feladata. 

Mai nyelvünk szókészletének feldolgozásakor nagy problémát jelenthetted a szer
kesztők számára az alakváltozatok. Az ÉrtSz. lemondott arról a kényelmes, megoldásról, 
hogy az alakváltozatokat egymásnak mellérendelt variánsokként közölje. Elve az, hogy 
a variánsok közül egyet kiemel mint irodalmi nyelvi-köznyelvi formát, s a többit vala
milyen minősítéssel (tájnyelvi, bizalmas, régi stb.) ennek alája rendeli. Irodalmi nyel
vünk egységesülése szempontjából egyelőre még fel sem mérhető jelentőségű az ÉrtSz. -
nak ez az eljárása, hiszen a címszói rangra emelés a szó eme formájának terjedését jelen
tősen elő fogja mozdítani, a változatokká való minősítés pedig a terjedés akadálya lesz 
(vö.: akác- • • (táj) akác). Gyakran tapasztalhatjuk azt is, hogy az ÉrtSz. egyes vál
tozatokat fel is adott, holott még élnek (vö.: / ed ezé &• •. (nép) födözék ; de: fede
zékharc; födözékharc már alakváltozatként sem szerepel). Úgy vélem, irodalmi és 
köznyelvünk mai fejlettségi fokán ez az eljárás már nemcsak megengedhető, hanem 
a jövő érdekében feltétlenül szükséges, az egyedül helyes út volt. 

A magam részéről az eddig említettekben látom az ÉrtSz.-nak egyik nagy értékét: 
a szótár józan és mértéktartó nyelvhelyességi állásfoglalása, a köznyelvi kiejtés normali
zálására való törekvés, az akadémiai helyesírás szerinti írásmód, az alakváltozatokkal 
szemben az irodalminak tekinthető alakok előnyben részesítése mind-mind a formák 
teljes egységének kialakítása irányában hatnak, s így évszázados viták mielőbbi eldőlését,; 
nyugvópontra jutását könnyíti meg a szótár. Ebben az irányban hat a szótár címszavai-
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nak nyelvtani szerelése is: a kötőhangzó, a birtokos személyrag, a vonzatok stb. felől 
adott tájékoztatásnak használatot egységesítő ereje vitathatatlan. 

Ám a szónak a forma csak egyik eleme, s hiába rendelkeznék egy nyelv egységes, 
szépen szabályozott formakészlettel, ha az ezekhez kapcsolódó jelentések dolgában a 
nyelvközösségen belül zavarok lennének. Éppen azért értelmez az értelmező szótár, hogy 
ezeket a zavarokat megszüntesse, illetőleg elejüket vegye. A mi értelmező szótártmk 
jól szolgálja ezt a célt. Az értelmezések differenciáltak, de nem feleslegesen bonyolultak. 
A jelentésárnyalatok szép rendben követik egymást, ahogyan egyik a másikból kialakult, 
illetőleg ahogyan mai nyelvünkben egymással összefüggnek. A gondos felépítés folytán 
számos szócikk valósággal kész jelentéstani értekezés, csak ki kellene bővíteni egy 
kicsit. — Az ismertető részéről nem lenne ildomos, ha bogarászni kezdené, melyik szó
cikknek melyik részletével nem ért egyet. A kisebb nagyobb hibák majd a használat 
során úgyis kiderülnek apránként. Célszerűbb, ha inkább arról esik szó, hogy ideológiai
lag általában hogyan sikerültek az értelmezések, hiszen a szótár az értelmezéseken 
keresztül a közgondolkozásnak nem kis hatóerejű tényezője. Erre a körülményre az eddigi 
ismertetők közül többen is felhívják a figyelmet. HÉRA ZOLTÁN szerint (Népszabadság 
1959. nov. 6.) „a világnézeti fogalmak magyarázata helyenként elnagyolt, bizonytalan 
vagy torz." Ebben H É R A ZoLTÁsrnak többször igaza van: egyes címszavak értelmezésé
ből valóban egyértelműbb és pártosabb állásfoglalásnak kellene kidomborodnia. E célból 
bizonyos szócikkek példamondatait is meg lehetett volna rostálni. Azonban annak a 
jelentőségét is meg kell látnunk, hogy az ÉrtSz. — BÓKA LÁSZLÓ szavaival — olyan mű, 
amely „egy évszázad történelmének gazdasági, társadalmi, művelődési változásait a 
technikai mérőeszközök pontosságával regisztrálja"; „ahol pedig az értelmezés még nem 
megnyugtató, nem elég világos, nem eléggé egyértelmű, ott a szótár a földrengésjelző 
érzékenységével jelzi, hogy ott a múlt kísértetei még belengik a közgondolkodás értelmes 
világosságát" (Kortárs 1960.1, 140). Megítélésem szerint a n a g y e g é s z e t tekintve 
sikeres volt a szerkesztőknek abbeli törekvése, hogy a múlt kísértetei minél gyorsabban 
eltűnjenek a nyelvi tudatból. Űgy tudjuk, az első két kötet tapasztalataiból a szer
kesztőség levonta a szükséges tanulságokat, és ezeket a következő köteteknél már hasz
nosítani fogja. 

Az értelmezéseknek szerves része az egész szónak, illetőleg a mellékjelentéseknek 
használhatóság szempontjából való minősítése. Ezek a minősítések utalnak a szó vagy 
e gy jelentésárnyalat szociális elterjedtségére, hangulatára stb., s ez óriási segítséget jelent 
különösen az írói munkában. — Az értelmezéseknek támasztékául szolgál, a stílusértéket 
is szemlélteti a példa, s az ÉrtSz. csak úgy ontja a szebnél szebb idézeteket. Érdemes 
volt a gyűjtést olyan kiterjedten végezni! De a költői példáknál is lényegesebb, hogy a 
szótár a szavak egymáshoz való kapcsolásának lehetőségeit oly nagy gonddal dolgozta ki. 
A gyakoribb jelzők, az igékhez kapcsolódó kifejezések fontos útbaigazításokkal szolgál
nak, ha pl. arra kíváncsi valaki, hogy a csinál igével helyes-e az a szerkezet, amelyet 
használni akar. Tapasztalhatjuk naponta, hogy a frazeológiai szókapcsolatok meg a szó
lások, közmondások használatában mennyi zavar van; az ÉrtSz. a több szóból álló lexikai 
egységek pontos felépítéséről is tájékoztat. Mindezen adatok birtokában egy-egy szó 
mai nyelvbeli helyzetéről a szótár adta lehetőségek határain belül teljes képet kapunk. 

Az ismertető ennyit elmondva a Magyar Nyelv Értelmező Szótáráról talán eleget 
is tet t feladatának. Mert folytathatná ugyan a szempontok felvetését : a szokásos jelzők 
megadásában bőkezű vagy szűkmarkú volt-e a szótár; az értelmezetten összetételek 
és származékszavak elég jellemzők-e, élnek-e; milyen a nyomdai előállítás; gondos-e a 
korrektúra; kiismeri-e magát a filológiailag képzetlen olvasó is a rövidítéstendszerben 
(azaz elég olvasható-e a szótár); stb., stb.; de mindezzel már olyan részletkérdések 
taglalásába bocsátkozna, ami ellene mond az ismertetés műfaja szokásos keretének. 
Hadd tegyek hát pontot írásom végére ez után a mondat után: Köszönjük a szerkesztők 
mindegyikének, hogy népünk és nyelvünk iiánti felelősségtudattól áthatva, egyéni ter
veik valóraváltásáról tíz évig csaknem teljesen lemondva, megalkották ezt a hatalmas 
művet, s jelentős értékkel gazdagították szocialista kultúránkat. 

FÁBIÁN PÁL 
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K. E . MafiTHHCKafi: BeHrepCKHíí H3WK -II 

rpaMiwaTHMecKoe cjiOBOo6pa30BaHne. Moszkva 1959. AH.226 1. 

1. A címben jelzett tárgykörnek azt az elnevezését, amelyet a szerző alkalmaz: 
g r a m m a t i k a i s z ó a l k o t á s , a magyar nyelvészeti irodalomban nem szokták 
használni. Az elnevezés találó, mert a vele jelzett szóalkotásmódot szembeállítja a másik 
fő típussal, a lexikológiai szóalkotással, azaz a jelentésváltozással. A grammatikai szó
alkotás körébe főleg a szóképzés és a szóösszetétel tartozik. Mindjárt a könyv elején 
fel is veti a szerző a kérdést: hol a helye a szóalkotástannak: a lexikológiában, a szin
taxisban, a morfológiában, vagy talán egyik helyen sem, hanem külön fejezetben, mint 
a grammatikának sajátos része ? Mivel MAJTYINSZKAJA a tisztán lexikológiai szóalkotás
sal, a jelentésváltozással nem foglalkozik, úgy látja, hogy a tárgyalt anyag részben a 
morfológiához, részben a szintaxishoz áll közel. Ezért sem itt, sem ott nem tárgyalja, 
hanem a nyelvtan sajátos külön fejezeteként kezeli. Ez a külön fejezet alkotja MAJ
TYINSZKAJA nyelvtanának második kötetét.1 

A több mint kétszáz lapos könyv egyik figyelemre méltó sajátsága maga a ter
jedelem. Ez ugyanis azt jelenti, hogy MAJTYINSZKAJA műve mind ez ideig a legrészlete
sebb áttekintést nyújtja a címben jelzett tárgyról, sőt nem egy részletében tüzetesebb 
lesz még az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült nyelvtannál is. Ezért most és 
még jó ideig nélkülözhetetlen forrás nemcsak az orosz, hanem a magyar nyelvészek 
számára is. 

A könyv az elvi bevezetésen kívül három nagyobb szerkezeti egységre tagolódik: 
a morfológiai szóalkotás ( = szóképzés), a szintaktikai szóalkotás ( = szóösszetétel) és a 
morfológiai—szintaktikai szóalkotás ( = szófaji átcsapás) fejezeteire. A harmadik fejezet 
felvétele új a magyar nyelvről szóló grammatikai irodalomban, ezért erről mint problé
máról is kell egyet-mást mondanunk. Ezt azonban majd alább tesszük meg, a kérdéses 
fejezet ismertetésekor. 

A tárgyalás módszere szinkronikus, a leírás a mai magyar nyelvállapotra irányul. 
Mindamellett kitér a szerző az egyes képzők kialakulásának a magyarázatára is, de nem 
volt szándéka, hogy ezen a területen kutatómunkát végezzen, csupán az ismertebb és 
hozzáférhetőbb magyar szakirodalom alapján summázza az ide vágó eredményeket. 
(D. BARTHA KATALiNnak „A magyar szóképzés története" című egyetemi tankönyve 
még nem állt rendelkezésére a könyv írása idején.) 

Már rámutat tunk a munka egyik fő értékére: gazdag anyagára. A másik nagy 
erénye MAJTYINSZKAJA munkájának az a sok termékeny szempont, amelyet a könyv 
bevezetésében mintegy elméleti előkészítésül felsorakoztat. Ezért további feladatunk 
mindenekelőtt az lesz, hogy ismertessük ezeket a szempontokat és rámutassunk, hogyan 
alkalmazza őket a szerző. Hiba, ha valamely munka bevezető részében szép és értékes 
tételeket találunk, de ezeket a mű részletei nem tükrözik — állapítja meg egy elméleti 
szempontból igen jelentős tanulmány M3B. AH. OJIMH. 1959. évf. 3. sz.). Nos, MAJTYINSZ
KAJA könyve példa lehet arra, hogy ha valamit a bevezetésben elméleti szempontból 
ígérünk, hogyan kell azt később a gyakorlatban lépésről lépésre megvalósítani. A „vezér
elvek" bemutatása után további feladatunk az lesz, hogy a könyv három nagy fejezeté
nek sajátosabb kérdéseit, problémáit ismertessük. Itt-ott arra is rá fogunk mutatni, 
mennyiben egyezik meg MAJTYINSZKAJA felfogása a mi akadémiai nyelvtanunkéval, 
illetőleg mennyiben tér el attól. 

2. a) MAJTYINSZKAJA egyik fő törekvése, hogy a magyar nyelvnek a szóalko
tással kapcsolatos jellegzetességeire felhívja a figyelmet. Ezt részben a finnugor nyel
vekre való kipillantás révén, részben az orosszal való szembeállítással próbálja meg
valósítani, így például rámutat arra, hogy az igenevek főnevesülésének (tanuló, dol
gozó) az oroszban korántsem olyan nagy a szerepe, mint egyes finnugor nyelvekben. 
Viszont : a produktív főnévképzők száma meg a magyarban kisebb, mint az oroszban. 
Összetételek tekintetében ismét nálunk gazdagabbak a lehetőségek. Az oroszban több 
a produktív kicsinyítő képző. Stb. Az ilyen összehasonlító megállapítások különösen alkal
masak a nyelvi struktúra jellegének a felismertetésére, nem utolsósorban a magyarul 
tanuló oroszok számára, s a nyelvművelésnek is hasznára lehetnek. 

1 Az első kötet, amely 1955-ben jelent meg; a fonetikát és a morfológiát tartal
mazza. Ismertette IMRE SAMU: NyK. LIX, 251 — 8. 
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b) MAJTYINSZKAJA művének egyik fő érdeme és tanulsága, hogy a k é p z ő k 
f u n k c i ó j á t , j e l e n t é s é t a t á r g y a l á s e g y i k v e z e t ő s z e m p o n t 
j á v á t e s z i . A funkció kérdése szoros összefüggésben van a produktivitás kéidésé-
vel, ez pedig a nyelv rendszerszerűségével. Említi a szerző, hogy VTNOGRADOV éppen a 
produktivitás figyelembevételével jutott el ahhoz a következtetéshez, hogy a szóképzés
ben is van rendszerszerűség. Az összefüggés a képzők funkciója, produktivitása és rend
szerszerűsége között érthető: a képzőfunkció, képzőjelentés adja meg azokat a kategóriá
kat, amelyek a nyelv ábrázoló—közlő funkciója szempontjából elsősorban számításba 
jönnek, s nem a képzők alaki megjelenésében, alakváltozataiban mutatkozó össze
függések. De az is világos, hogy egyidejű rendszert csak többé-kevésbé produktív (tehát 
új szavak létrehozására alkalmas) képzők alkotnak. A produktivitás mérlegelésével 
azonban MAJTYINSZKAJA nem áll meg ott, hogy megállapítja egy-egy képzőnek pioduk-
tív vagy improduktív voltát, mert fontosnak tartja leszögezni, hogy a produktív képző
nek is van improduktív használata. Azaz: a produktivitás vagy improduktivitás nem a 
képzőre mint olyanra, hanem a képzőre mint funkció, jelentés hordozójára vonat
kozik. Mivel pedig egy-egy képzőnek több funkciója, jelentése lehet, a produktivitást 
az egyes jelentésekhez, sőt ezeken belül, ha szükséges, egyes morfológiai kötöttségekhez 
mérten kell megállapítani. Például a -ság, -ség képző produktív főnévképző, az elvont 
tulajdonság kifejezésére (jóság, szépség), de -i képzős denominális melléknevekhez nem 
szokott járulni. Tehát ugyanaz a képző egyik jelentésében lehet produktív, a másikban 
improduktív. Sokszor a kivétel is szabályszerűséget mutat . Például az -ás, -és képző 
általában minden igéhez járul, de -hat, -het képzős igéhez rendszerint nem. (Ez csak a 
mai használat szabálya, mert régebben gyakran járult ehhez is!) De az, hogy az -ás, -és 
képzős ige minden igéhez járul, önmagában még mindig nem pontos megállapítás a 
képző produktivitását illetően, mert ez a produktivitás csak a „cselekvés" jelentésre 
vonatkozik, a „cselekvés eredménye" jelentésre nem, vagy ha igen, akkor csak nagyon 
korlátozottan. A produktivitás szempontja már eddig is ismerős volt a magyar szak
irodalomban, de ilyen következetes alkalmazására eddig még nem került sor. Készülő 
akadémiai nyelvtanunk MAJTYINSZKAJA müvével párhuzamosan, de tőle függetlenül 
szintén alaposan figyelembe veszi a képző produktivitását, sőt emellett még gyakorisá
gát is. A képzőproduktivitásnak a képző funkciójával, jelentésével összekapcsolt olyan 
pontos vizsgálatát azonban, amilyeme MAJTYINSZKAJA adott példát, ez idő szerint még 
nem végezte el. MAJTYINSZKAJA munkájában éppen ezt tartom a legjelentősebbnek, s 
talán nem véletlen, hogy könyve bevezetésében éppen ennek a kérdésnek szánja a leg
nagyobb teret a szerző, s táblázatainak beosztása is főleg ezt szemlélteti. 

c) Egy következő szempont, amelyet a szerző állandóan figyelembe vesz az egyes 
képzők tárgyalásakor, a szó grammatikai jellege, azaz alaktani vonatkozása a szókép
zéshez. Például a kötőhangzó minőségét sokszor nem a szó fonetikai jellege, hanem kép
zője határozza meg, így az -alom, -elem képzős szavak kötőhangzója nyílt a, e (nyugo
dalmat, engedelmet), de például a malom szó kötőhangzója már o (malmot), holott rag-
talan alakban éppúgy -alom hangsorra végződik, mint a nyugalom. Sokszor a tővégi 
hang másképpen viselkedik ugyanazon hangtestű toldalék előtt attól függően, hogy az 
képző vagy rag; például az a, e végű szavak végső magánhangzója változatlanul meg
marad az -i képző előtt (moszkvai, ?>elencei), de á-ra, é-re változik a birtokos személy
rag előtt (almái, körtéi). Az egyes képzőtípusok elhatárolásában, jellemzésében folyton 
szerepet kap MAJTYINSZKAJA könyvében a tőhöz való kapcsolódás és a kötőhangzó 
szempontja. A szerző i t t többnyire úgy jár el, hogy valamely képző és tőalak össze
függését egy másik toldalék kapcsolódásmódjára való utalással világítja meg, például 
azt mondja, hogy az -<s képző úgy kapcsolódik a szótőhöz, mint a -k többesjel. Ezen a 
ponton a mi akadémiai nyelvtanunk a nyelv rendszerszerűségét jobban feltáró eljárást 
próbál alkalmazni, a képzőnek a tőhöz való kapcsolásmódját nagyobb alaktani össze
függésben igyekszik bemutatni, amennyiben támaszkodhat a tövek és a toldalékok 
kapcsolódásának a szabályszerűségeit ismertető olyan bevezető fejezetre, amely a tövek, 
képzők, jelek és ragok problémáit közösen tárgyalja. Mert noha igaz az, amit MAJTYINSZ
KAJA az i toldalékkal kapcsolatban mond, a legtöbb esetben a tövek és a toldalékok 
kapcsolódásmódjában nincs különbség képző, jel és rag között, hanem éppen fordítva: 
a kapcsolódásmódot mai nyelvünkben lényegében a toldalék hangtestének fonetikai 
jellege dönti el (például az, hogy magánhangzóval kezdődik-e vagy mássalhangzóval, 
testes toldalék-e vagy egy mássalhangzóból áll-e stb.), függetlenül attól, hogy képző, 
jel vagy rag-e a toldalék. így az előbb említett -s képzőre az jellemző, hogy úgy kap
csolódik a tőhöz, mint általában az egy mássalhangzóból álló toldalékok (például a -k 
többesjel, a -t tárgyrag, az -m, -d birtokos személyragok stb.), A -ni főnévi igenévképző, 
a -na, -ne módjel, a -nak, -nek személyrag lényegében egyformán kapcsolódik a tőhöz, 
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bizonyos esetekben nyílt kötőhangzóval (mondani, mondana, mondanak), függetlenül 
funkciójuk és jellegük különbözőségétől. 

d) A képzők rendszerének bemutatásában fontos szerepet biztosít MAJTYINSZKAJA 
a szinonim és az antoním jelentésű képzők párhuzamba, illetőleg szembeállításának. 
A -z igeképzőnél például rámutat az -l hasonló szerepére (zongorázik, hegedül). Ugyan
így szembeállítható egymással a gyakorító -g és a mozzanatos -n : dörög : dörren ; a 
fosztóképző egyrészt szembenáll az igenévképzővel: éretlen : érett, másrészt a nomen 
possessoris képzővel: csillagtalan : csillagos. Hasonló szembenállásokat mutat be MAJ
TYINSZKAJA az improduktív képzők köréből is : a sül : süt esetében például -l visszaható 
és -t kauzatív képző szembenállását láthatjuk. Az -ít igeképző három más képzővel alkot 
ellentétpárt: az -ul, -ü/-lel (tanít : tanul), az -ad, -ed-del (szakít : szakad) és az -odik, 
-edik, -ödik-kel (világosít -.világosodik). 

e) Fontos és számunkra talán a legérdekesebb annak az átmeneti vagy komplex 
kategóriának a vizsgálata, amely mintegy hidat alkot egyrészt a lexikológiai szerepű 
toldalék (képző), másrészt a mondattani szerepű vagy mondattani szerepet is vállaló 
toldalék (rag, jel) között. Nem a magyar szakirodalomban jelkategóriának ismert toldalék
típusról van itt szó, hanem olyan képzőkről, illetőleg ragokról, amelyeket egy tőlünk 
távolabb álló nyelvtani szemléletmód másképpen minősít, mint mi: képzőkről, amelye
ket ragszerűeknek, és ragokról, amelyeket képzőszerűeknek is lehet tekinteni. I t t van 
mindjárt az igenévképzőknek a kérdése. A magyar nyelvtani szakirodalomban az ige
neveket alkotó toldalékokat képzőknek szokás tekinteni. Ezzel szemben az orosz nyelv
tani szemléletmód szerint — s ez lényegében megegyezik a más európai nyelvek nyelv
tanaiban megnyilvánuló szemléletmóddal — az igeneveket nem a képzett szavak között, 
nem a szóképzésről szóló fejezetben, hanem az igével foglalkozó morfológiai részben 
szokták tárgyalni. Az orosz nyelvtanok a ,,CJiOB006pa30BaHne", tehát „szóalkotás, szó
képzés" című részben sorolják fel a képzőket, és a ,,(})OpMao6pa30BaHHe", tehát „alak
képzés" című fejezetben, az ige szófajával kapcsolatban az igenévi toldalékokat. MAJ
TYINSZKAJA is így jár el: az igenév toldalékait az I. kötetben, a morfológiai részben 
tárgyalja, s itt, a szóalkotásról szóló kötetben már nem foglalkozik az igenevekkel, 
kivéve azokat, amelyek már valóságos főnevekké, melléknevekké, határozószókká ala
kultak, mert ezek a kötet harmadik fő részében, a szófaji átcsapásról szóló részben kap
nak helyet. (Ezekről később lesz szó.) Meg kell emhtenünk, hogy az igenévi toldalékok
nak ragszerű felfogására a magyar szakirodalomban is van példa (FOGARASI, Művelt 
magyar nyelvtan 1843. 239). Az igenevekről szóló munkámban magam is a következő
ket voltam kénytelen megállapítani: ,,az igenévképző funkciója közel áll a rag funkció
jához" (KÁROLY, Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában 17). S amit 
MAJTYINSZKAJA a finn -mise ; -minen-hépzŐTŐl mond, hogy tudniillik ezt mint a IV. 
infinitivus végződését tartják számon, holott az, mivel esetragokat vehet magához, inkább 
főnévképzőnek számít (17. lap), teljesen egybevág azzal, amit én a -ma, -ma képzős 
finn főnevekről írtam (i. m. 13). MAJTYINSZKAJA eljárását tehát a maga szempontjából 
és az európai grammatikai szemlélet szempontjából indokoltnak kell tartanunk, s amíg 
be nem bizonyítjuk, hogy a magyar szemléletmód a helyes, vagy legalábbis a magyar 
nyelvre vonatkozólag helytállóbb, addig nem emelhetünk kifogást ellene, bár hozzá 
igazodnunk sem kell. — A képző, jel, rag problémája még nem tekinthető tisztázott
nak szakirodalmunkban, s az elvi tisztázás előtt részletkérdésekben sem foglalhatunk el 
határozott álláspontot. Még nálunk sem teljesen egységes a felfogás a melléknevekhez 
járuló -n, -an, -en; -id, -ül, valamint a -lag, -leg; szór, -szer, -szőr toldalékoknak a minő
sítése (ragok-e, vagy képzők) dolgában: MAJTYINSZKAJA ezeket képzőknek tekinti, nálunk 
többnyire a ragok közé sorolják őket. Az igéből való igeképzést MAJTYINSZKAJA többé-
kevésbé átmeneti, közbülső kategóriának tekinti a szóképzés és az alakképzés között, 
különösen a -hat, -het képzőt: jelentése az igei alapszó jelentését nem változtatja meg, 
hanem csak a modalitás szempontjából módosítja, minden igéhez hozzájárulhat, s ige
név általában nem képezhető a vele alkotott szóból, csak -ó, -ő képzős, de ez is az álta
lános szabálytól eltérően következetesen passzív jelentésű (adható). A toldalékok jel
legének a mienkétől eltérő szemléletű vizsgálata (még akkor is, ha megmaradunk saját 
osztályozási hagyományunk mellett) igen tanulságos a magyar nyelvtanírás számára, 
mert az egyes képzők, képzőcsoportok olyan tulajdonságaira vet fényt, amelyek nálunk 
nem domborodtak ki eléggé vagy — a régi nyelvtani hagyományok elavulásával együtt — 
feledésbe merültek. 

f) A szerző nagy gondot fordít a szóösszetétel és a szóképzés, a szószerkezet és 
a szóösszetétel közti átmeneti jelenségek vizsgálatára is. Ezek a kérdések már nálunk is 
az érdeklődés középpontjában állanak, nem kis mértékben helyesírási vonatkozásaik 
miatt . 
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3. A következőkben a könyv egyes fő fejezeteiről mondanánk el lényegesebb 
észrevételeinket. 

A) Az első nagy fejezet a morfológiai szóalkotást tárgyalja, tehát a s z ó k é p 
z é s t - A képzők tárgyalásának rendjében a képzett szó szófajisága szerinti öt csoport 
alkotja a legfőbb kategóriákat: képzett főnevek, melléknevek, számnevek, igék, hatá
rozószók. Ez öt csoporton belül a további alosztályok MAJTYINSZKAJA rendszerezésében 
nem az alapszó szófaja szerint, hanem a képzett szó jelentése szerint alakulnak. A főnév
képzők például a következő három főbb jelentéstani csoportra oszlanak: 1. személyek 
megnevezése; 2. tárgyak és elvont fogalmak megnevezése; 3. emocionális jelentés: 
kicsinyítés, kedveskedés, nagyítás. E csoportokon belül a szerző előbb a produktív, 
majd a nem produktív képzőket tárgyalja, további jelentéstani alosztályok ismerteté
sére már az egyes képzőknél kerül sor. A főnévképzés fejezetének a végén szemléltető 
táblázat foglalja össze az összes képzőket, úgy, hogy it t a három jelentéstani főcsoportot 
ugyancsak jelentéstani alosztályok parcellázzák kisebb szakaszokra, s ezeken belül van
nak az egyes képzők felsorolva. I t t esik szó arról is, hogy milyen alapszóból képeznek 
főnevet. Az osztályozás fő szempontja tehát a jelentés, de a részletes tárgyaláskor az 
anyag nincs nagyon elaprózva jelentések szerint, hanem a fő jelentéseken belül képző
testek szerint halad a szerző. Elvi rendszerezés és gyakorlati célú tájékoztatás szövődik 
it t tehát egybe józan mérlegelés alapján. A produktív képzőkkel részletezőbben foglal
kozik a szerző. A -né képzőnél foglalkozik e képzőnek és a nő összetételi utótagnak az 
alaki viselkedése közti különbséggel. Az -ék képzőnél érdekesen elemzi azokat a saját
ságokat, amelyek e képzőt a -k többesjol rokonának tüntetik fel. E sajátságok: a) az 
utána következő kötőhangzó minősége; b) az, hogy birtokos személyragot nem kaphat 
a vele képzett szó, s c) hogy többes számú állítmánnyal jár együtt, ha alany. Az -ás, -és 
képzőnél tüzetesebb elemzést találunk arra vonatkozólag, hogy ez a képző mennyiben 
áll közel az ige formaképző toldalékaihoz. Érdekes annak a megemlítése, hogy nem 
minden alapszóhoz járul egyforma gyakorisággal. (Értelmező szótárunk gyakorlata is 
ezt látszik igazolni!) 

A melléknévképzők két fő jelentéstani csoportja: 1. emocionális jelentésárnyalat 
nélküli és 2. emocionális jelentésárnyalatú (kicsinyítő és nagyító) képzők. E két fő cso
porton belül a két alcsoport morfológiai jellegű: 1. tisztán toldalékkal való szóalkotás; 
2. toldalékkal és összetétellel kapcsolatos szóalkotás. Ez utóbbi csoportba azok a képzők 
tartoznak, amelyekkel ellátott szó mindig csak jelzővel együtt fordul elő: jószívű, egy
szemű, kétéves, százoldalas, földalatti, névszerinti stb. A képzett szó és jelzője sokszor 
nem szóösszetételt, hanem szószerkezetet alkot: kitűnő elömenetelű (hallgató). E cso
portokon belül az egyes képzőtestek szerint tárgyalja a szerző az anyagot. Az igéhez 
járuló fosztókéüzőt (-tlan, -tien; -talán, -telén) nem tekinti igenévképzőnek (hasonló 
vélekedésre vö. KÁROLY, i. m. 18; bár más vélemények is vannak). Számtalan olyan 
finom megfigyelés található a könyvben, mint például az, hogy a -hatatlan, -hetetlen 
képző igazi műveltető igéhez nem szokott járulni (nincs például főzethetetlen). 

Az igeképzés két fő csoportja megfelel az alapszó szófajisága szerinti tagolásnak, 
mert az első csoportba az igei alapszóból, a másodikba a névszói alapszóból képzett 
szavak tartoznak. Az osztályozási szempont megváltozása MAJTYiNSZKAJÁnál csak lát
szólagos. Az igéből való igeképzés ugyanis jelentéstani szempontból is lényegesen más 
jellegű, mint a névszóból való. Az igéből való igeképző az igének nem annyira szótári 
jelentését, mint inkább csak a grammatikai jelentését változtatja meg, még pedig a 
modalitás (ható képző), a cselekvés alanyához és tárgyához való viszony (tárgyas — 
műveltető, szenvedő, visszaható—mediális képzők) és az időhöz való viszony (gyakorító, 
mozzanatos képzők) szerint. így ezek a képzők közbülső helyen állnak az ige alak
képzése és a szóképzés, a morfológia és a lexikológia között. Ez a világos és funkció 
szerinti tagolásmód nálunk nem szokott érvényesülni. A mi nyelvtanainkban az igék 
jelentéstani osztályozása és a képzők osztályozása között nem egyszer éles ellentmondás 
mutatkozik, mintha a kettő nem tartoznék szorosan össze, s a képzők csoportosításában 
heterogén szempontok szerint kerülnek egymás mellé a képzők, a fent említett három 
funkcionális sík határainak az elmosásával. MAJTYINSZKAJA valódi igeképzőknek, tehát 
lexikológiai értelemben új igék képzőinek csak a névszókhoz járuló igeképzőket tekinti. 
Ezeket kisebb jelentéstani csoportokra csak a táblázatban osztja, a részletes tárgyalás
kor képzőtestek szerint halad. Az igéhez járuló igeképzők funkcióját illetően MAJTYINSZ-
KAJÁ felfogását — amely megfelel az orosz nyelvtanirodalomban tükröződő felfogásnak — 
támogatja az a körülmény is, hogy az ismertebb európai nyelvekben a modalitást, a 
cselekvés alanyához és tárgyához való viszonyt (műveltetés, visszahatás) és a tartós
ságot, mozzanatosságot többnyire nem képzőkkel, hanem szintaktikai eszközökkel fejezik 
ü (segédigével, névmás és határozó segítségével). Az orosz nyelv ilyen szempontból 
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némi hasonlóságot mutat a magyarhoz, amennyiben gazdag visszaható és mediáb's ige
képző-rendszere van, s a tartósság—mozzanatosság kifejezése is következetes, még a 
magyarnál is következetesebb morfológiai rendszer (praefixumok és szuffixumok) útján 
valósul meg benne. 

A határozószók képzéséről szóló fejezetben felsorolt képzők két fő osztálya az 
alapszó melléknévi, illetőleg számnévi jellege szerint alakul. Az it t felsorolt képzőket 
a magyar nyelvtanok általában az alakképzés (ragozás) körébe utalják. Melléknevek
hez jáiuló képzők: -n, -on, -an, -en ; -ul, -ül ; -lag, -leg. Számnevekhez járuló képzők: 
-szór, -szer, -szőr; -ónként, -anként, -énként; -osával, -asával, -esével. A kérdés elméletileg 
tisztázatlan voltára már utaltam fentebb. 

B) A könyv második fejezete az ö s s z e t e t t s z a v a k k a l foglalkozik. 
A bevezető részben a szerző az összetett szó és a szószerkezet elkülönítésének nehézségei
ről tesz említést. Igen figyelemreméltó, hogy MAJTYINSZKAJA az összetett szavak tár
gyalásában is állandóan tekintettel van a produktivitás szempontjaira, s a legrészlete
sebben éppen ezért a jelzős összetételekkel foglalkozik. Ezek jelentéstani elemzése sok 
tanulságot rejt magában. Az összetett szavak felosztása világos és egyszerű, szófajok 
szerint történik: összetett főnevek, melléknevek, stb. Ez osztályokon belül különülnek 
el a mellérendelt és az alárendelt összetételek. Ennek az osztályozásnak az az előnye, 
hogy általa könnyen megtalálható minden típus. Nálunk már jó ideje az összetételi 
előtag mondattani funkciója szerinti osztályozás a szokásos (jelzős, határozós stb. össze
tétel), s csak az így kapott kategóriákon belül vétetik figyelembe a szófaji szempont. 
A mellérendelt és az alárendelt összetett szavakat is jobban elkülönítjük. MAJTYINSZKAJA 
az összetett szavak között tárgyalja az igekötős igéket is, sőt ezeknek jelentékeny teret 
szán. J . SOLTÉSZ KATALiNnak „Az ősi magyar igekötők" című munkáját, mivel ez később 
jelent meg, nem ismeri. Az igekötők bizonyos általánosabb problémáinak és a hat leg
régibb igekötőnek az ismertetésében SOLTÉSZ munkája részletesebb. Érdekes MAJTYINSZ-
KAJÁnál az igekötők osztályozása és az igekötős igéknek a nem igekötős összetett igéktől 
való elkülönítése. A grammatikai elvontság szempontjából az igekötőknek három típusát 
különbözteti meg: az első típusba a meg tartozik, mint a leginkább grammatikalizált 
igekötő. A második típusba lényegében a többi ősi igekötő tartozik, a harmadik típusba 
az át-, a túl- és az ide-, oda-, A bele-, neki- stb. előtagokat nem számítja igekötőnek, mert 
ezek jobban elkülönülnek az igétől, például az első személyben felveszik az első személy 
ragját: belém, nekem. Nem veszi igekötőnek MAJTYINSZKAJA az élő esetragos határozó
szókat, amilyen például az abba-, a végig-, a félre-, s az olyan megcsontosodott szó
alakokat, mint körül-, fenn-, haza-. Az igekötőknek a nem igekötőktől való elválasztása 
egyes esetekben nem elég meggyőző, például az, hogy miért igekötő a vissza-, és miért 
nem az a félre-. 

^ O) Mint már ismertetésem elején említettem, a könyv harmadik fejezetében a 
szerző olyan típust tárgyal, amely a magyar nyelvtani szakirodalomban mint a gram
matikai jellegű szóalkotás típusa nem szerepel. A fejezet címe: M o r f o l ó g i a i — 
s z i n t a k t i k a i s z ó a l k o t á s , alcíme: S z ó a l k o t á s s z ó f a j i á t c s a p á s 
ú t j á n . Az i t t tárgyalt eseteket nálunk részben a szóról szóló tudományág, pontosab
ban a szójelentéstan hatáskörébe utalják, részben a szóképzéstan keretébe illesztik. 
Lássuk csak, mi tartozik ide ! Ide tartoznak először is azok a főnevek, amelyek mellék
nevekből vagy igenevekből (főleg -s képzős melléknevekből és -ó, -ő képzős igenevekből) 
váltak főnévvé : lakatos, sertés, bükkös, üstökös ; arató, tanuló, bolygó, itató stb. A szóalko
tásnak ezt a módját nálunk a szójelentéstannak abban a szakaszában szokták tárgyalni, 
amely a szavak szintagmatikus kapcsolatain alapuló jelentésváltozást, az ellipszissel 
párosult tapadást foglalja magába. (Vö. GOMBOCZ, A magyar történeti nyelvtan vázlata 
IV. Jelentéstan 1926, 103—9.) A szerző is rámutat arra, hogy az i t t tárgyalt szavak 
mondattani tapadás útján keletkeztek, illetőleg az így keletkezettek analógiájára jöttek 
létre. A szerző helyesen ismeri fel, hogy ezek a szavak egy-egy produktív szóalkotási 
típust alkotnak (például -* képzős melléknevek foglalkozást jelentő személyek nevének 
a képzésére: asztalos), s ennek megfelelően helyet kell kapniuk a grammatikai szóalkotás
tanban. Ezen az állásponton van akadémiai nyelvtanunk is, azzal a különbséggel, hogy 
ezt a képzőfunkciót nem külön fejezetbe utalja, hanem a képzők ismertetéséről szóló 
részben tárgyalja, úgyhogy például az -s képzőt kétszer veszi számba: egyszer mint 
melléknévképzőt és egyszer mint főnévképzőt. MAJTYINSZKAJA eljárása is indokolt, sőt 
az a tény, hogy ő az igenév végződését alakképző szuffixumnak, nem pedig képzőnek 
tartja, rá is kényszeríti őt arra, hogy az -ó, -ö végződésnek képzőszerű funkcióját a többi, 
általa is valóban képzőnek tekintett formánstól elkülönítve tárgyalja. 

Kevésbé meggyőző, hogy a melléknévi igeneveknek a melléknévi használatával is 
i t t foglalkozik, mert a zavart, vontatott, visszataszító, csikorgó, állandó, mulandó-féle ige-
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nevekből lett melléknevek típusa már valóban inkább a jelentésváltozások körébe 
utalandó, s alig beszélhetünk itt produktív szóalkotási módról, még azokban az esetek
ben sem, amelyekben a szerző ilyet lát (például átkozott, áldott). Az említett igenevek
nek ugyanis e g y e d e n k é n t kell elszenvedniük a jelentésváltozást, s nem tudunk 
megnevezni olyan funkciót, amelyben ez a jelentésváltozás — éppen a funkció miatt — 
szokásos vagy gyakori volna. Viszont annyiban megint csak a szerzőnek van igaza, hogy 
a szófajkategória-változással járó jelentésváltozások némileg elkülöníthetők a többi jelen
tésváltozástól a grammatikai aspektus szempontjából — lévén a szófaj grammatikai 
kategória is —, s így a grammatikai szóalkotás keretében való tárgyalásuk indokolt lehet. 

Ugyanezt kell mondanunk a ragos főnévből vagy igenévből lett határozókszónak 
(módjával, végre, kapásból, kötve) az ide sorolásáról is. 

4. MAJTYINSZKAJA könyve tehát igen hasznos és tanulságos mű. Legyen szabad 
most egy-két megjegyzést tennünk olyan részletekre, amelyekkel nem értünk egyet. 
Úgy gondolom, e megjegyzésekhez elsősorban az szolgáltat okot, hogy a szerző egyrészt 
már régebben nem magyar környezetben él, s így az egyes szavak használatát értékelő 
megállapítása itt-ott nem vág egészen egybe a mai magyar átlagos nyelvérzékkel, más
részt a — különösen nyelvünk történetére vonatkozó — szakirodalom nem áll kellő 
mértékben rendelkezésére. így például nem egészen helytálló az a megállapítása, hogy 
a kezdés főnév gyakorlatilag szinte alig használatos (30), gondoljunk csak a kezdés idő
pontja szókapcsolatra, amely lépten nyomon felbukkan. Nem állíthatjuk a szerzővel 
együtt azt, hogy a -ság, -ség képző a -féle képzős szavakhoz csak olyankor járul, ha az 
alapszó számnév (ezerféleség), mert az ilyenek sem ritkák: árú féleség, asztalféleség (35). 
Nem fogalmazhatjuk meg merev szabályként, hogy a -mány, -meny "képző egyszótagú 
szavakhoz kötőhangzóval kapcsolódik, mert ilyenek is vannak: élmény, festmény (43). 
Olykor szembetűnő a könyvnek az a hiányossága, hogy nem tesz különbséget p r o d u k 
t i v i t á s és g y a k o r i s á g között. így megállapítja, hogy az -ás, -és képző érzék
szervek tevékenységének megnevezésére szolgáló főnevek képzőjeként nem produktív 
(32), pedig az összes ismertebb ilyen cselekvésfolyamatot ennek a képzőnek a segítségé
vel nevezzük meg: látás, hallás, szaglás, ízlés, tapintás már mintegy félévezred óta (pél
dául a Vitkovics-kódexben ezeket a neveket találjuk, a mai elnevezésektől némileg 
eltérőleg, de az -ás, -és képző használata szempontjából a maival egyező módón: látás, 
hallás, kóstolás, illatozás, illetés). Produktívnak tehát produktív ez a képző ebben a hasz
nálatban, csak az ide tartozó esetek száma nagyon korlátozott ós előreláthatólag a dolog 
természetéből kifolyólag az is marad. A produktivitás és a gyakoriság szempontjának a 
keverését látjuk abban a megállapításban, hogy a -ság, -ség képző -s képzős mellék
nevekből csak kis produktivitással képez foglalkozásneveket, mivel az -s képzős foglal
kozásnevek nem gyakoriak (36). Egyrészt nem is ritkák, másrészt ha azok volnának is, 
ez csak azt jelentené, hogy képzőnk ilyen szerepben nem gyakori, de produktivitásához 
akkor sem férne kétség, hiszen ma is alkotunk vele ilyen szavakat. Ugyanez áll az -s 
képzőnek arra a funkciójára is, amely valamilyen minőséget, sajátságot fejez ki (64), 
hiszen ma is gyakran járul így az -s képző idegen szavakhoz is: heurisztikus, rezignábiós, 
kleplomániás. (A képző produktivitásának a megállapítása szempontjából az idegen szó
hoz való járulás vagy nem járulás igen termékeny szempont!) Nem pontos megállapítás, 
hogy hulla szavunk a nyelvújítás korában megalkotott képzővel létesült, s hogy olyan 
képzők, mint az -or, -ap, -ep stb., ebben a korban keletkeztek (48). E képzőket a nyelv
újítás csak felelevenítette. Hibás feltevés, hogy bíró főnevünk akkor szakadt el a bíró 
melléknévtől, amikor bírni igénk elvesztette „ítélni" jelentését (203). Ilyen jelentése 
igénknek soha nem volt. Ilyen nyelvtörténeti jellegű tévedés még akad egy-kettő a 
könyvben, de az ilyen irányú vizsgálat — mint már említettük — nem volt fő törekvése 
a szerzőnek. 

Túlságosan kategorikus az a kijelentés, hogy összetett szavak csak szószerkeze
tekből keletkezhetnek (147). Ma már világosan látjuk, hogy az összetett szavak kelet
kezése nemcsak — sőt talán nem is elsősorban — a szavaknak a mondatban való lassú 
összetapadása útján megy végbe, hanem újabban.inkább analogikusán, kész minták 
szerint. A szerző nagyobb fontosságot tulajdonít az összetett szó összetétel-jellegének 
a megállapításakor a hangsúlynak, mint ahogy ezt mi tennők (149). Nem szabad elfelej
teni, hogy egyrészt hosszabb összetett szavaink nem feltétlenül csak szóeleji hangsúlyt 
kapnak, másrészt azt, hogy a megkülönböztető jelző jelzett szava többnyire közös nyo
maték alá esik jelzőjével, csakúgy, mintha összetett szó volna: A barna ruhámat add ide,, 
ne a szürkét! mondat barna ruhámat jelzős szerkezete hangsúly szempontjából nem külön
bözik a vászonruhámat összetett szótól. Végül még egy megjegyzés: nem értem, miért 
tekinti MAJTYINSZKAJA a sietve, futva stb. igeneveket határozószóvá vált igenévnek a 
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többiekkel szemben (216). Csak azért, mert nincs az igenévnek névszói bővítménye? 
Ez — véleményem szerint — nem elégséges ok a szófajkategória-változáshoz. 

5. Befejezésül megemlítjük, hogy MAJTYINSZKAJA munkája mint tankönyv is 
figyelmet érdemel. Világos szerkezete, eléggé részletező előadásmódja, az orosz nyelvvel 
való állandó párhuzamok a magyar adatokat értelmező példák révén, a kitűnő áttekin
tést nyújtó szemléltető táblázatok jó segítséget adhatnak azoknak az orosz egyetemi 
vagy főiskolai hallgatóknak, akik meg akarnak ismerkedni a magyar nyelvvel, sőt 
fordítva: mindez az orosz szóképzést tanulmányozni akaró magyaroknak is hasznos. 
Még tudományos szempontból is értékesíthetők az egymással párhuzamba állított orosz 
és magyar adatok, mivel alkalmasak a két nyelv strukturális megfeleléseinek és külön
bözőségeinek a megfigyelésére.2 Az orosz és a magyar megfelelések és meg nem felelések 
gyakorlati, például műfordítási szempontból is figyelmet érdemelnek. Hogy a szerző 
gondolt ilyesmire is, annak közvetlen bizonyságai az olyan megjegyzések, amilyenekre 
példa lehet a magyar gyakorító képzős ige és az orosz folyamatos igealak közti különb
ségre való rámutatás (109). A szerző a szóalkotás és a nyelvművelés összefüggéseinek 
néhány elméleti kérdésével külön foglalkozott az 1960. évi pécsi nyelvművelő konferen
cián elhangzott hozzászólásában (lásd a konferencia anyagát magában foglaló kiadványt)^ 

KÁROLY SÁNDOR 

Balázs János: Sylvester János és kora 

Budapest 1958, Akadémiai Kiadó. 473 ( + 2) 1. 

1. Jïylvester János ,,vala az" — mint Kazinczy írta — ,,a' ki ' , kilesvén nyelvünk
nek tulajdonságait, mellyet őelőtte senki nem merészlett, • • • annak törvényeit • • • tudo
mányos rendbe ízedte. 0 • • • áz, a' ki a' tetrachordont el vetvén, fülünket azon mennyei 
zengzethez fzoktatta, mellyet a' ízép-egú Helláfz' boldog fijai az Istenek' magzatjaiktól 
tanultának- • •" (Kazinczy: MRég. XI; vö. BALÁZS 378). Ő az, akinek nevéhez fűződnek 
az első magyar nyelvű nyomtatványok, s ő az első, aki kétségkívül a görög textus alapján 
tolmácsol bibliai szövegeket (250). Kezdeményező a magyar etimológiai kutatásokban is 
(290), sőt stílusvizsgálatunk (284—5) és nyelvművelésünk (283—4, 288) benne, Sylves
terben tisztelheti egyik legrégibb munkását. Ő ,,az első, európai mértékkel mérve is 
kimagasló magyar filológus" (294), ő az erazmusi humanizmus magyarrá váltója (378). 

BALÁZS JÁNOS monográfiájában nagy humanistánk műveinek, életének és a kor 
mozgalmainak rajza egységes képben tárul elénk. 

A szerzőnek tudományunkat érdeklő eredményei közül h e l y e s í r á s t ö r t é 
n e t i megállapításait és Sylvester n y e l v t a n á r a vonatkozó kutatásainak fogla
latát emeljük ki; ezeket ugyan — legalábbis részben — közölte már több folyóirat 
hasábjain és egy berlini tanulmánygyűjtemény lapjain, de jelentőségük és a Sylvester-
monográfia adta időszerűség megokolja ismertetésüket. 

2 Talán nem lesz tanulság nélküli, ha egy-két példát bemutatunk. A fájdalom 
'ŐÓJit.':' fájni '6oJieTb'; borzalom 'y>Kac' : borzadni 'y>KacaTbCH'; ártalom 'Bpe/j' : ártani 
'BpeßHTb' stb. adatmegfelelésekből az látszik, hogy amikor a magyarban egy ige és a 
belőle képzett főnév áll egymással szemben, illetőleg amikor a főnévnek és az igének 
közös töve van, akkor az oroszban — legalábbis látszat szerint — főnév és belőle képzett 
ige található. (Az adatok mögött meghúzódó történeti valóság az, hogy az ilyen esetek 
egy részében a főnév az igéből való elvonás útján alakult ki.) Más eset: a felvirágozni 
'yKpamaTb UBeTaMH'; bekeretezni 'BocTaBHTb B paMKy'; bimbózni 'noKpbreaTbCH ôyTOHaMH' 
stb. egymással szembeállított magyar és orosz adatok azt mutatják, hogy ebben a funk
cióban sokszor nincs megfelelő orosz képző, tehát amit a magyar egyetlen szóval, képző 
segítségével fejez ki, azt az orosz csak szószerkezettel tudja megvalósítani. Végül egy 
harmadik példa: a magyar -s képzős főnévnek az oroszban nagyon sokszor praepozíciós 
főnév felel meg, például fiókos szekrény 'uiKatj) c nmHKaMH', cukros kávé 'Ko4>e c caxapoM' 
stb. A képző egyik funkciójának az ismertetésében (valamilyen minőség, tulajdonság 
megjelölése elvont jelentésű főnévi alapszóból képzett szó segítségével) azonban az 
derül ki a példákból, hogy ebben a kategóriában az oroszban is mindig képzett szó felel 
meg a magyarnak: dallamos jMeJioAJMHbiií' ; dallam ,MeJiOAHfl'; bűnös ,npeCTynHHH' : 
bűn ,npeCTynJieHHe' stb. 
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2. Helyesírástörténeti kérdéseket többször is tárgyal BALÁZS: Húsz Oithographia 
Bohemicájáról szólván (43 — 4), a német ortográfia kialakulását tárgyaló részben (109— 
15), Dévai Bíró szabályzatának ismertetésében (164—74) s nem utolsó sorban Sylvester 
írásmódjának vizsgálatában (199 — 204, 424—6). 

Nemcsak a magyar, hanem általában a latin betűs helyesírás történetének szem
pontjából is figyelemre méltók az európai írásrendszerek tipológiáját illető megállapításai. 
Fölveti azt az érdekes kérdést, hogy milyen jegyekkel jelölték a vulgáris nyelveknek 
azokat a hangjait, amelyeknek a latinban külön jelük nem volt; a szokásos betűkapcsolást 
(például a c -f- s = cs-t, s -\- z — sz-et) és új jel alkotását ezúttal számon kívül hagyva, 
a következő táblázatban mutatja be a megoldási módok alapgondolatát és eredetét (115) : 

Helyesírási 
rendszer Az újítás módja Az újítás forrása 

1. német- föléírás a latin írás módosítása 

2. olasz görög betűk alkal
mazása 

a görög írás 

3. cseh mellékjelek használata a hébei írás 

Ezt a kérdést különben a szerző részletesen kifejti ,,Zur Frage der Typologie 
europäischer Schriftsysteme mit lateinischen Buchstaben" című, ugyancsak 1958-ban 
megjelent jeles dolgozatában (StudSlav. IV, 251 — 91). A cseh helyesírás mellékjeleinek 
használatát csak részben származtatja a héberből, a magánhangzók hosszúságának a 
latin eredetű apexszel való jelölése ugyanis régi európai hagyomány (i. h. 258—9, 282). 
BALÁZS eredményei — bár külön nem mondja ki — világot vetnek a fonetikus írás 
diakritikus jeleinek eredetére is. 

Talán nem fölösleges megemlítenünk azt a különben ismert ortográfiai reformot^ 
amely szerint az i és a j (%) hangot a XV. század vége óta (a magyarban az 1590-es 
évektől) mind a mai napig úgy különböztetik meg, hogy az i ős a j (%) hang (régi) közös 
betűjének két változata közül az egyiket a magánhangzó, a másikat a mássalhangzó 
jelölésére foglalják le (hasonló újításnak köszönhetjük mai u és v jelölésünket); nem 
lenne érdektelen kijelölni ennek a hangjelölési reformnak a helyét sem BALÁZS gondolat
ébresztő tipológiájában. 

Az i és a j (%) hang jelölésének története már csak azért is érdekes, mert Sylves-
ternek egy helyesíiási reformja is beletartozik. Mint ismeretes, Grammaticájában fel
sorolja a latin betűknek azokat a mellékjeles alakjait, valamint kapcsolatait, amelyek 
alkalmasabbá teszik írásunkat a magyar nyelv hangjainak jelölésére (Ab; CorpGramm. 7, 
XVII); ezek között látunk (a gh után) egy különös alakú betűt, amely abban különbözik 
a gót y ismertebb alakjától, hogy két pont van vájta, és jobb szárának a vége (majdnem 
vagy egészen vízszintesen) jobbra hajlik (i\). A jel alakját leírta TRÓCSÁNYI (MNy. 
XLI, 224) is. Azokban a szövegi eszekben, amelyeket átnéztem, e jel majdnem mindig 
az % -+- j hangkapcsolatot (vagy az i% diftongust) jelöli (például: ÍJT. I, 72»: ijfelbe) ; e jel 
párja alakra abban különbözik tőle, hogy jobb szárának a vége nem jobbra, hanem 
(majdnem vagy egészen vízszintesen) balra hajlik (1. a BALÁZS könyv«- 255. lapján levő 
fakszimile 8. sorát); ez — legalábbis igen sokszor — a ji hangkapcsolatnak (vagy ii 
kettőshangzónak) a betűje. Sylvester részben ezzel az újításával érte el, hogy ortográfiá
jában az i hangot a /-tői majdnem mindig meg lehetett különböztetni. 

Sylvester kvantitás-jelöléséhez is ryúj t adalékot BALÁZS; szerinte az d-t az o-tól 
nem különbözteti meg, szövegeiben az ó hang jelölésére használt d igen íitka, az w-ra 
sárvári nyomtatványokban nem talált példát (425. — KNIEZSA ezzel szemben úgy véli, 
hogy Sylvester e hosszú magánhangzókat ö-val, illetőleg w-val írja: A magyar helyesírás 
története. 1959.2 15). 

Hadd utaljunk még a szeizőnek Dévai Bíróval kapcsolatos helyesírástörténeti 
megjegyzéseire is. Véleménye szerint a vagylagos hangjelölés szokásos volt a német 
ortográfiai irodalomban, és Dubois latin—francia nyelvtanának első részében is hasonló 
elven alapuló rendszert talált (172—3); úgy gondolom, Dévai Bíró helyesírása előzmé
nyeinek kutatása szempontjából hasznos lenne egyszer bővebben ismertetni az említett 
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német és francia jelölésmódot. Ugyancsak az OrthVng.-ra vonatkozik egy másik meg
állapítása: e szerint Dévai Bíró ismerte Stanislaw Zaborowskinak, a neves lengyel huma
nistának Orthographiáját (170; vö. BALÁZS, Zur Frage des Erwachens der osteuropäi
schen Nationalspracben: Kny. a „Deutsch—slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahr
hunderten" című, Berlinben megjelent kötetből. 38, 59 — 60). 

3. Nemcsak it t deríti föl XVI. századi n y e l v t u d o m á n y u n k e u r ó p a i 
k a p c s o l a t a i t , ez a szándéka végig vonul az egész köteten, s különösen a Sylvester 
Grammatica Hungarolatináját tárgyaló V. fejezet (185 — 237) több részében. 

A Grammatica mintáinak kutatásában főleg Reuchlin hatásának kimutatásával 
gazdagította tudásunkat a szerző. Megállapította, hogy Sylvester a magyar magán
hangzók rendszerezésében a „De rudimentis Hebraicis" írójának nyomdokain haladt 
(204—7; erre 1. BALÁZS: MNy. LIT, 185—92; AO. VII, 65 — 75). Sylvester grammatika
meghatározásának mintáját is új úton kereste : BALÁZS szerint nem Melanchton, hanem 
Guarino vagy valamely más, Guarinót követő humanista hatott ebben a latin—magyar 
nyelvtan írójára (196). 

Szerzőnk — helyesen — nemcsak a mintákat igyekszik számba venni, hanem azt is,. 
hogy belőlük merítve, a négyszáz év előtt dolgozó tudós mennyire „ tudta a nyelvi tények
hez alkalmazkodó, öncélú rendszerbe foglalni anyanyelvének grammatikai elemeit" (236): 
Sylvester állást foglalt a szóelemző írásmód mellett, s a mellékjeles rendszer elveit sza
bályokba foglalta; a magyar nóvragozásnak a latin deklinációktól való különbözőségét 
„elég jól látta, de a latin ca«MOTendszer szorításából még nem tudott teljesen kiszaba
dulni"; jelentős még a magyar alanyi és tárgyas igeragozás megkülönböztetésére irányuló 
kísérlete és több más elméleti észrevétele. 

BALÁZS Sylvesternek az e u r ó p a i n y e l v t a n i r o d a l o m fejlődéstörté
netében való helyét is kijelöli: arra a fokra helyezi, amelyen Dubois latin—francia 
nyelvtana van; az olasz és a spanyol vulgáris nyelvű grammatikai irodalom akkor már 
előbbre haladt, a német és lengyel viszont csak ott tart , ahol Hegendorfernek vulgáris 
tolmácsolatú latin nyelvtana (232). 

4. A monográfia számos részlete közül ne hagyjuk említetlenül a ritmikai (294— 
310) s különösen az összehasonlító ritmikai (299—303) megjegyzéseket, a Krakkóban 
1527-ben kiadott nyelvgyakorló könyv magyar részének (78—84), Sylvester bibliafordí
tása stílusának, fordítói módszerének (248—60, 420— 1) jellemzését s a sok forrás alapján 
megalkotott színes korképet. Nincs terünk az irodalomtörténeti és pedagógiatörténeti 
érdekű fejezetek vázolására, S le kell mondanunk a krakkói és a wittenbergi humaniz
mus szemléletes rajzának, Nádasdi plasztikus arcképének bemutatásáról. 

A könyv értékes nyelvtudományi eredményei, a szerzőnek a klasszikus és modern 
nyelvekben való nagy jártassága, széles látóköre, Sylvester és más humanisták vers
részleteinek művészi fordítása: mind arról tanúskodik, hogy BALÁZS JÁNOS nemcsak 
kitűnő ismerője, hanem méltó monográfusa is nagy humanistánknak. , 

VERTES O. ANDRÁS 

Peter Hartmann: Wortart und Aussageform 

Heidelberg é. n. (1956), Carl Winter. 185 [ + 2] 1. 

Magától értetődő, de gyakorlatilag sokszor figyelmen kívül hagyott igazság, hogy 
általános nyelvészeti kérdésekről és általában a n y e l v r ő l nyilatkozni csupán kor
szerűen értékelt széleskörű n y e l v i a n y a g alapján lehet; a nyelv életének efféle 
konkrét megfigyelését semmiféle elvont, adatok nélküli okoskodás nem pótolhatja. Ezért 
kell érdeklődéssel fogadnunk minden olyan kísérletet, mely eddigi általános nyelvészeti 
látóhatárunkon bizony alig megjelenő nyelvi rendszerek felé fordítja a kutat ók figyelmét. 
P. HARTMANN, e rendkívül szorgalmas nyugatnémet indoeuropeista, bevallottan az álta
lános nyelvészeti dokumentáció gazdagítása céljából tette közzé „Untersuchungen zur 
allgemeinen Grammatik" című, többkötetes kiadványának első részeként a jelen mun
kát, melyben megbízható standard-összefoglalások, sőt bizonyos mértékben személyes. 
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tapasztalat alapján1 tárja fel három nyelvrendszer, a maláji, az évé (Ewe) és az eszkimó 
szerkezeti sajátságait. A kiválasztás szerenesésnek mondható már csak azért is, mert e 
mű áttanulmányozása után az olvasónak valóban az a benyomása, hogy nem csupán 
az aránylag csekély számú logikai-szintaktikai viszonyok2 különböző kifejezési módjaiba 
nyert betekintést, hanem egyszersmind a glottogonikus fejlődés három szakaszába is. 
A három rendszer összehasonlíthatóságát a könyv három részének azonos szempontjai, 
sőt azonos címei biztosítják: mindhárom szakaszban — rövid általános tájékoztatás 
után — előbb a nyelvi eszközök alkatával és változásaival ismerkedünk meg (Bildung 
und Abwandlung der Sprachmittel; alfejezetek: a) Dingbezeichnungen, b) Eigenschafts
bezeichnungen, c) Bezeichnungen für Vorgänge, Zustände, Tätigkeiten), majd pedig a 
nyelvi eszközök szintaktikai alkalmazásával előbb az egyszerű, majd az összetett mon
datban (Die Sprachmittel im Satz; alfejezetek: a) Attributbildung, b) Zur Prädikat
bildung, c) Satzgefüge). E rendszernek vannak ugyan „indoeurópai" jellegű korlátai: 
ilyen például ,,tárgyjelölések" és „tulajdonságjelölések" szétválasztása. Ne feledjük 
azonban, hogy az utóbbi rész voltaképpen az attributiv szintagmák tárgyalására szolgál, 
bár HARTMANN-nak, ami kissé meglepő, szilárdan megalapozott szintagmatana nincs, 
tehát könyvében nem egyszer éppen azok az alapkategóriák homályosulnak el, illetve 
igényelnének világosabb kifejtést, amelyeknek bemutatásához a szerző új szemléltető 
anyagot kíván szolgáltatni. Nem kevésbé akadályozza HARTMANN előadását az a jófor
mán ki sem küszöbölhető körülmény, hogy példáit németre, tehát egy fejlett flexiójú 
indoeurópai nyelvre kénytelen fordítani; amint különösen néhány eszkimó példával 
próbáljuk igazolni, magyarra, vagyis egy finnugor nyelvre fordítva sokkal könnyebben 
lehet egyes nem-indoeurópai nyelvi típusokat legalább valamelyes mértékben megértetni. 

* 

1. A maláji, pontosabban az indonéz nyelv leírásához HARTMANN legfontosabb 
forrása O. DEMPWOLFF kézikönyve (Einführung in die malaiische Sprache. B e r l i n -
Hamburg 1941); ezenkívül figyelembe vette E. PINO újabb művét (Bahasa Indonesia. 
Groningen-Djakarta 1950), s olykor, de inkább csak kitekintésképpen FR. MÜLLER 
egy-két adatát (Grundriss der Sprachwissenschaft. H/2. Wien 1882). Feltűnő — mind 
itt, mind pedig a két másik fejezetben — a Les langues du monde 2. kiadásának teljes 
mellőzése, továbbá a különböző kétnyelvű szótárak szó- és kifejezéskészletének kirekesz
tése, ami különösen azért meglepő, mert HARTMANN nemcsak szintaktikai, hanem 
lexikológiai kérdésekkel is (szóképzés, szóösszetétel) rendszeresen foglalkozik. Lexikoló
giai alapvetés nélkül egyébként éppen a malájihoz nyúlni nem is lehet : amint egy össze
foglaló táblázat (1. számozatlan lap) igen jól mutatja, a változatlan alakú lexikális 
egységet („unverändertes lexikalisches Wort") csupán számos, flexiómentes praefixum 
és szuffixum teszi alkalmassá különböző nyelvtani kategóriák jelzésére. Ezek közül 
elsőnek (a ,,Dingbezeichnungen" c. fejezetben, 19 kk.) az attributiv szintagmák egyik 
faja kerül bemutatásra, hiszen pl. a 'hüvelykujj' neve, ibu djari szó szerint a. m. 'anya-
ujj ' , HARTMANN fordítása szerint 'Mutter der Finger' (19). Ami azonban már itt némileg 
zavaró, az a kérdéses szókapcsolat nem eléggé beható elemzése: a kommentár oly szűk
szavú, hogy a nyelvben gyakorlatilag nem járatos olvasó egyelőre azt sem tudja meg 
belőle, melyik szó jelenti az 'anyát' és melyik az 'ujjat', s hogy a djari szón a szám 
(plurális) és az eset alak (genitivus) van-e valamiképpen jelezve vagy sem. Ami a két 
szó jelentését illeti, szerencsére hamar előkerül (i. h.) egy 'szülők' jelentésű, lexikalizáit 
szókapcsolat: ibu-bapa 'anya-apa' (s nem 'Mutter und Vater', amint H. nem éppen 
szerencsésen fordítja); ha mármost ezt összevetjük a 61. lapon (!) olvasható bapa saja 
'Vater mein' mondatkezdettel, akkor végre megtudjuk, hogy ibu csakis 'anya' jelen-

1 Amint az előszóból kiderül, HARTMANN mindhárom nyelvtípussal gyakorlatilag 
is foglalkozott: az alaszkai eszkimóval ALFRED SCHMIDT münsteri, az évé-vei (Ewe) 
nem kisebb afrikanológus, mint D. WESTERMANN berlini, s a malájival O. KAROW bonni 
professzor vezetése alatt. 

2 Hogy minden „grammaire générale"-nak csakis ezek a viszonyok lehetnek biztos 
alapjai, arra HARTMANN korábban is rámutatott : amint mindjárt jelen műve 1. jegy
zetében hangsúlyozza, „schon in einer fiüheren Untersuchung (Nominale Ausdrucks
formen im wissenschaftlichen Sanskrit, Heidelberg 1955) konnte vermutet werden, dass 
die menschliche Art in formal-geistiger Hinsicht, trotz mannigfaltigster Variations
möglichkeiten im einzelnen, doch a u f v e r h ä l t n i s m ä s s i g w e n i g e n [én 
ritkítottam] syntaktisch-logischen Grundkonstituenten beruht" (9). 
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téssel bírhat. Persze mindeme keresgélést szintaktikailag csak akkor tudjuk haszno
sítani, ha egy negyedik helyen (20) megtaláljuk az ibu djari kifejezés szerkezetét 
megértető alaptörvényt is, ti., hogy a malájiban mindenféle jelző feltétlenül a jelzett szó 
után áll, tehát — BALLY terminológiájával élve — a déterminé -f- déterminant képletből 
kell kiindulnunk. Nem lett volna helyesebb ezt a szóképzésben is érvényesülő elvet 
mindjárt akkor közölni, amikor az első konkrét példákra került sor, s nem vallott volna-e 
óvatosabb eljárásra, ha a nem attiibutív jellegű, de ugyanitt említett ibu-bapa 'szülők' 
kifejezéssel kapcsolatban mindjárt közli a szerző: kötőszó nélküli parataktikus szerkezet
tel vagy, ha tetszik, hendiadysszal van dolgunk (vö. ia-jia) ? — A magyarázatok hiá
nyosságára, nehezen összekereshetőségére íme még egy példa. A 22. lapon, DEMPWOLFF 
nyomán, ezt a nem éppen népmesei egyszerűségű, hanem nyilván nyelvmestertől szár
mazó mondatot olvassuk: orang pen-jurát itu lain daripada jang men-jurát 'Mensch 
Schreiber der (ist) verschieden von (dem) der (gelegentlich) schreibt', vagyis 'az írnok 
nem olyan ember, mint az, aki éppen ír'. E mondattal kapcsolatban HARTMANN sajnos 
csak a pen*jurat nomen agentis-t és a men-jurát nomen actionis-t magyarázza (az utóbbi 
itt a ragozott igét pótolja), de sem azt nem tudja meg az olvasó azonnal, mi is itt az itu 
szóelem, sem pedig azt, miféle szó lain, daripada és jang. Ismét csupán a példák egymásra 
vonatkoztatása és szinte az egész első fejezet kicédulázása segít: a 24. lapon a tuan itu 
'jener Herr' szintagma elárulja, hogy itu nem vonatkozó, hanem távolra mutató név
más, tehát a közelre mutató ini (vö. 57) párja3 (32—33). A keresgélés további részleteit 
talán fölösleges is előadni: csak annyit még, hogy a daripada partikular ól először csak 
jóval távolabb, a 68. lap egyik jegyzetében hallunk (daripada 1. 'vom Ort', 2. 'seit', 
de az elrendezés már tőlünk származik!), s hogy a ,,melléknévi" és ,,igei" jelzőt (vagy 
értelmezőt)4 kapcsoló jang-iól ismét másutt van szó, a 34. lapon, persze utalás nélkül a 
korábban magyarázat nélkül hagyott jang men-jurat mondatpéldára! Ehelyett hamisí
tatlan indoeurópai szemléletről tanúskodik a szerző következő megjegyzése: „Interes
sant ist auch [!], dass die 'nota relationis' jang nicht nach Genus, Numerus veränderlich 
ist wie unsere Relativpronomen" (i. h.). Alakilag változatlan vonatkozó névmásokat 
igazán nem kell még indoeuropeistáknak sem Indonéziában keresniök; elég a román ce 
vagy az olasz che hasonló sajátságaira gondolniuk. • • 

Természetesen senki sem kíván a szerzőtől, alig 50 lapon, rendszeres indonéz' 
nyelvtant; mindössze azt óhajtanok, hogy vagy tartalmazzon a szöveg pontosabb utalá
sokat, vagy pedig az indoeurópai szellemű fordítást mindenkor kísérje megfelelő szó 
szerinti átültetés, az egyes szavak magyarázatával és a lehető legkevesebb betoldással. 
Új-e ez a kívánalom? Mintha már FiNCKnél (Die Haupttypen des Sprachbaus) és a"Les 
langues du monde szövegközléseiben is láttunk volna effélét. 

Mindeme nehézségek ellenére HARTMANN összefoglalása persze bőven tartalmaz 
érdekesnél érdekesebb részleteket; ezúttal csak néhányra óhajtunk utalni. A nemek 
megkülönböztetésére csupán nominális attributiv szintagmák szolgálnak (29: a 'kakas' 
ajam djantan 'Huhn-Mann', a 'tyúk' pedig ajam belina 'Huhn-Weib' (HARTMANN pontos
kodó fordítása szerint : „Huhn-Weibchen', de az indonéz szóban nincs diminutiv képző). — 
A többes alak (30) puszta szóismétlés, esetleg gyűjtőnév-képzővel: buah 'gyümölcs', 
buah-buah 'gyümölcsök', buach-buah-an 'mindenféle gyümölcs'. A plurálist — a beszéd
helyzetnek megfelelően — sokszor beleértik a mondatba: buah itu nanas dan pisang 
'a gyümölcs ananász és banán' (persze több darab mindegyikből). — A legegyszerűbb 
mondat szerkesztése is tele van, főleg az indoeurópai nyelvekhez képest, különös buk
tatókkal; e kérdést: ki járadtt így kell megfogalmazni: siapa-kah jang lelah, vagyis 
'ki vajon, aki fáradt?', s a felelet így hangzik: saja-lah jang lelah ini 'én vagyok fáradt', 
vagyis maláji gondolkodás szerint: 'én bizony, aki fáradt itt' (33). Ebből a példából 
egyébként az is kiderül, hogy ini 'ez' szócskának 'itt' jelentése is van, sőt nyilván az 
utóbbi volt az eredetibb. — A lelah 'fáradt' jelentésű tőből ber- praefixummal 'fáradozni' 
jelentésű szó képezhető, ez azonban nem ige, hanem csupán állapotjelölés, hiszen pl. 
'tegeződni vkivél' így fejezendő ki: ber-aku dan ber-engkau (50; vö. aku 'én', engkau, 
kau 'te' (32), a kifejezés jelentése tehát: 'én-te állapotban levés'). — S végül még egy 
gyöngyszem: ezt a mondatot „beismered-e bűnödet ?" így mondják: kau-aku-kah dosa-mu, 
ahol is kau 'te', aku 'én', kah kérdő partikula, dosa-mu pedig 'bűn-tied' (vagy 'bűn-

3 Megjegyzendő, hogy e deiktikus elemekről még a „Pronomen" című alfejezet 
sem mond semmit! 

4 E fogalmakra HARTMANN E. LOCKER nyomán hivatkozik: Nominales und ver
bales Adjektivum. Wien, 1951. 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXII. 
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tieid'). Ennek alapján a maláji mondatot HARTMANN így próbálja megértetni: 'du-ichst- ? 
Sünden deine' (67), vagyis 'te *énezed-e [magadénak ismered-e el] a bűneidet?'. 

2. Az elsősorban lexikális és szintaktikaiadé nem morfológiai!) eszközöket hasz
nosító, indonéz állapot után több tekintetben fejlettebb grammatizálást mutat az egyik 
ismert szudáni nyelv, az évé. HARTMANN kalauza ezúttal elsősorban mestere, D. W E S -
TERMANN, akinek három művére történik utalás, köztük évé-német szójegyzékére 
(Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin 1907; Die Sudansprachen. Hamburg 1911; Wör
terbuch der Ewe-Sprache. Berlin 1905, 1954). Ezenkívül a szerző hasznosított számos 
fontos feldolgozást, például P. MERIGGI egyik érdekes cikkét (La structure des langues 
groupantes: Psychologie du langage. 1933, Paris, 185 kk., az évé-ről: 212 kk.), amely 
jórészt szintén WESTERMANN megfigyelésein alapul. HARTMANN azonban számos tekin
tetben merészebben fogalmaz, mint a csupán gyakorlati célokat szem előtt tartó W E S -
TERMANN, s míg emez még hol 4, hol 8 „szófajt" vélt felismerni ebben az afrikai nyelv
ben is, HARTMANN utal egyrészt nomen és verbum alaki azonosságára (vö. kú "Tod' 
és 'sterben', zo „Fuss, Geher' és 'gehen' 78), másrészt pedig arra a tényie, "hogy a mi 
igéinknek megfelelő töveket elsősorban kísérőszók (névmások, valamint temporális 
vonatkozású igék) különböztetik meg a világosabban nominális jellegű szavaktól (79). 
Mindezt persze HARTMANN azzal is érthetőbbé tehette volna az indoeurópai nyelvek 
ismerői számára, ha legalább itt-ott utal az évé-típusú afrikai nyelvek közép-amerikai 
„vetületeire", többek közt a francia-kreol nyelvjárásokra, melyeknek nyugat-afrikai 
szubsztrátuma régóta közismert.6 Mindenesetie az évében egész sor olyan jelenséget 
találunk, aminek a malájban nyoma sincs. Ilyen mindenekelőtt a fonológiai értékű zenei 
hangsúly (80 kk.), mely különösen a szóképzésben jut nagy szerephez; az enklitikus, 
vagyis a tárgyszók végéhez járuló artikulus, amely itt is deiktikus elemből, mégpedig 
közelre mutatóból fejlődött ki (pl. ame 'Mensch' ame-á vagy ame-lá 'der Mensen (da, 
hier)' (87), a pluralist jelző -wo 'Ők' névmás, amely a főnevek végéhez járul (vö. ame-wo 
'Mensch-en'; ame-á-wo 'Mensch-die-en, die(se) Menschen 87);6 az attributiv és praedi-
katív szintagma világos elválása, esetleg külön alakkal (ati Iá ko 'der Baum [ist] hoch'; 
ati koko Iá 'der hohe Baum' 92); a nyugalmi állapotot jelölő szó (le), amely betölti 
a létige (97, 111) és a vhol levésre, tartózkodásra mutató elöljárószó funkcióit (118), stb. 
Meglepő módon nem említi HARTMANN a maga helyén a fokozás kifejezését valamely 
'felülmúl' jelentésű „ige" (pl. wú) segítségével,7 részletesen foglalkozik azonban azokkal 
a cselekvésszó-csoportokkal, melyek a különböző idők grammatikai jelölésére szolgálnak. 
A puszta cselekvésszó többnyire aoristos-értékű (100); a szokásosan ismétlődő cselek
vés jelzésére az „igetőhöz" járuló na 'weilen, sich aufhalten' szolgál (103), a befejezett 
cselekvés jelzésére a vo 'fertig sein' szó (i. h.), végül a jövő idő kifejezésére vá (á) (i. h.), 
mely 'kommen' jelentésű, és funkció szempontjából a francia il va pleuvoir típusú szer
kezetekben jelentkező «a-val vethető össze. Érdekes módon egyes bővítménytípusok
nak is cselekvésszók felelnek meg: az 'adni' jelentésű ná fejezi ki,8 az instrumentalist 
(eszköz- és állapothatározót) pedig a 'venni' jelentésű tsó (119); a 'das Kind kam m i t 
W e i n e n . . . ' mondatkezdet tehát mellérendelésszerűen így szerkesztendő: „Kind-
das n a h m W e i n e n kam- • . ' (i. h.). Az ún. „Akkusativ des Zieles" (nach, hin zu, 
bis) kifejezésére szintén ige szolgál, az 'elérni' jelentésű dé. Mindez arra mutat, hogy az 

5 A régebbi irodalmat idéztem Esquisse de la structure grammaticale des patois 
français-créoles c. tanulmányomban (Zeitschr. f. franz. Sprache u. Lit. L VHI, 257 — 95); 
az afrikai szubsztrátum kérdésével először a HI. romanisztikai kongresszuson foglalkoz
tam (Revue de Linguistique Romane I X , 336—45), majd később a kopenhágai néprajzi 
kongresszus nyelvészeti szakosztályában (1938) és a párizsi általános nyelvészeti kong
resszuson (1948). A szubsztrátum jelentőségét kissé túlozza, de megbízható új francia
kreol adatokat közöl S. SYLVAIN, Le créole haïtien. Port-au-Prince 1936. Vö. még É\ 
JOURDAIN, D U français aux parlers créoles. Paris, 1956, 288 kk. (a Martinique szigetén 
beszélt francia-kreol nyelvről). 

« Vö. a Haiti szigetén beszélt francia-kreolban is: bét 'állat', bét-la 'az állat', bét-yo 
(vö. fr. nyelvjárási ieux, a. m. 'eux') 'állatok', bét-la-yo 'az állatok' (SYLVAIN, i. m. 27). 

7 Vö. SYLVAIN, i. m. 50; a haiti francia-kreolban is: ti Hê passé-m „il est plus 
riche que moi". A wû szóelem használatáról HARTMANN-nál másutt esik szó, az eszkimó 
fokozással kapcsolatban. 

8 Vö. é'ná ga-m 'er gab Geld mir'; é'gblb nya ná áme 'er sagt(e) Wort gab Mensch', 
vagyis 'er sagte dem Menschen das Wort' (115). A haiti kreolban a francia (nyelvjárási) 
baiüer ige játszik hasonló szerepet : Pa poté-l ba zót 'il le leur apportera' (SYLVAIN, i. m. 62,. 
szó szerint: 'il va porter le bailler autres'). 
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évé par excellence dinamikus, főleg cselekvésmozzanatokat festő nyelv: bár nincs sem 
flexiója, sem igazi igéje, cselekvésszavai az egész nyelvtani rendszer egyik gócpontját 
alkotják. 

3. Az e s z k i m ó v a l , pontosabban e nyelvnek az alaszkai (és kisebb mérték
ben grönlandi) nyelvjárásával foglalkozó harmadik fejezetben HARTMANN-nak kétség
telenül az a legnagyobb érdeme, hogy — észrevehetően mesterének, A. ScHMiTTnek 
útmutatása nyomán (145)9 — a lehetőséghez képest igyekezett az eszkimó nyelv rend
szerét mintegy b e l ü l r ő l megragadni s nem indoeurópai sémákba szorítani.10 Sokszor 
azonban a németre fordítás kényszere a valóságos állapot megragadását Hartmann-
nak mégis nagyon megnehezítette; éppen ezért az alábbiakban — anélkül, hogy az 
eszkimó-uráli kapcsolatok kérdését újra felvetnők11 — hadd fordítsunk le magyarra 
néhány HARTMANN idézte példamondatot és szószerkezetet. 

Az egész i t t leírt eszkimó nyelvállapotra a j e l z ő + j e l z e t t s z ó kapcsolat 
jellemző; közvetlenül ezzel a szintagma-típusfal magyarázandó persze nemcsak számos 
összetétel, pl. igdlo-mio 'Haus-Bewohner'; igdlo-ko 'Haus-Rest, Ruine' (133), hanem a 
birtokviszony kifejezése is, vö. igdlu-ma gula-a, ami magyarul pontosan annyi mint 
'házamnak [a] teteje', bár HARTMANN kénytelen a következő bonyolult magyarázathoz 
folyamodni: ,,'Haus-es mein-es Dach dessen' ; -ma bezeichnet, dass 'mein Haus' Unter
glied [Attribut] zu 'Dach' ist" (135). Ugyanezen szintagma határozza meg a tárgyat 
tartalmazó mondatok szerkezetét is: a jelöletlen tárgy ugyanis az állítmányként használt 
nominális alak e l ő t t áll, az állítmány végén pedig a birtokos személyragokhoz hasonló 
személyjel utal az alanyra: atanera-me piskutsi-a atora-a, HARTMANN nehézkes magya
rázata szerint a. m. 'Herrn-seines (eigenen) Willen dessen Tun-sein' [ = 'er ta t den 
Willen seines Herrn'] (135), vagyis 'ura akaratai [szó szerint: akarata] tette ' [szó szerint: 
'az ő te t te ' ] . Vagy egyszerűbb példában: pami'd tangerra[q~]ka 'Tochter'seme Sehsache-
meine' anstatt 'ich sehe seine Tochter' (136), vagyis 'a lányát [szó szerint: 'lánya'] 
látom' [szó szerint : látásom']. Voltaképpen mintha az eszkimó nyelv egész ún. tárgyas 
ragozásában efféle 'széna-kaszálni' típusú szerkezetek lappanganának. Ezzel kapcsolat
ban hadd hivatkozzunk PINCK régebbi példájára is : teriangniap orssojz takuvá 'der Fuchs 
sieht (oder sah) den Speck' (SB. Akad. Wien 1905, 285), ami kb. a. m. 'a rókának szalonna
látása' (a „relativus" grönlandi -p, alaszkai -m ragjáról ld. még HARTMANN-nál: 164 kk.). 
Még az a — nálunk újabban elvi szempontból is megvizsgált — tény (vö. ANTAL L., 
Mily. LV, 19—21), hogy a magyarban a fiaim-féle alakokban a többesjel megelőzi a 
birtokos személyragot, pontos párhuzammal igazolható az eszkimóban: itt is — 
HARTMANN példáját idézve (157) — gitunneraq 'vkinek a fia', qüunnera-ka ( < -aq-ka) 
'fiam', qitunneran-ka ( < -at-ka) 'fiaim' (többes számban) és qitunnerag-ka ( < -ak-ka) 
'fiaim' (duálisban). Mondanunk is felesleges, hogy pl. a fiaim alak mennyivel világosabb 
magyarázatot nyújt, mint ha HARTMANN-nak ezt kell írnia: 'S^hne-mir-zugehörig' (i. h.). 

Még számos részletet idézhetnénk HARTMANN-nak az eszkimó nyelvek szerkeze
tére vonatkozó elemzéséből; számunkra természetesen azok a legérdekesebbek, amelyek 
strukturális egyezéseket mutatnak az uráli nyelvekkel is. Nem annyira „névszó" és ,,ige" 
számos egyezésére gondolunk ezúttal (146; e^zel kapcsolatban maga HARTMANN is meg
jegyzi, hogy minden eszkimó ige voltaképpen nomen actionis vagy participium), hanem 
például az eszkimó esetrendszerre, amelyet — a már érintett relativus-on kívül, melynek 
többnyire geniti vus-féle jelentése van — négy ,,adverbialis eset" alkot: localis, ablativus, 
vialis és terminális (166). Valamennyinek — a localis kivételével, melynek végződése a 
sing.-ban -me, a plur.-ban -ne (i. h.) — terjedelmes, hogy úgy mondjuk hangtanilag 
i , tartalmas" ragja van: (abl. -mik, -nik ; vialis: -kun, -gun, pl. qaya-kun 'kajakkal, kajak 
segítségével'; terminális: -mun, -nun), ami talán arra mutat, hogy a névszókhoz eredeti -

9 A legfontosabb elvi szempontokat szerzőnk A. SCHMITT következő cikkéből 
merítette : Der nominale Charakter des sogenannten Verbums der Eskimosprache : Kuhn's 
Zeitschr. 73 (1956), 27—45. Egyéb forrásai L. L. HAMMERICH, Personalendungen und 
Verbalsystem im Eskimoischen. Kopenhagen 1936; J . H I N Z , Grammar and Vocabulary 
of the Eskimo Language, Betlehem PA. 1944, 2. kiadás 1955; W. THALBITZER, Eskimo: 
BOAS: Handbook of American Indián Languages. Bulletin 40/1, 967 — 1069. Washington 
1911. 

10 Persze nagyon tanulságos lett volna az ázsiai eszkimók egyszerűbbnek vélt 
mondatszerkesztését is összevetni az alaszkai és a grönlandi szintagmatípusokkal; erre 
az érdekes kérdésre azonban egyelőre csupán egyetlen jegyzet utal (126 1., 193. j . ) . 

11 Ld. e kérdés bibliográfiáját a 125. 1. 188. jegyzetében. 

12* 
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leg önálló adverbiumok ízesültek; ez a folyamat egyébként napjainkban is folytatódik, 
amennyiben számos térszínnevet jelentő szó mintegy névutóként járulhat a relativus-
ban álló alapszóhoz (169). Tisztázottnak mondható az esetrag és birtokos személyrag 
sorrendje is: a sorrend a magyarból ismertnek felel meg, tehát ilora-n-ka-ne 'Freund-en 
meinen-bei' olyanféle alakulat, mint barátaimnál (169). 

Nem követhettük minden részletében HARTMANN három párhuzamos elemzését; 
anyagfeltáró módszerét azonban talán az elmondottak is érzékeltették. Most befejezésül 
fe lke l i vetnünk egy gondolatot. Mindazoknak, akik — mint HARTMANN — egy-egy 
nyelvállapot leírását nem ama szigorúan strukturalista elvek szerint végzik, melyeknek 
alkalmazását például a Language mellékleteiként közölt leíró nyelvtanokban találjuk, 
tehát akiknek már előadásuk módja következtében is kevésbé kell ragaszkodniuk a 
kizárólagosan szinkron leírásnak kissé rideg szempontjaihoz, érdemes lenne fontolóra 
venniük, nem világítaná-e meg Jobban mindeme kevéssé ismert nyelvi rendszerek miben
létét legalább egy-egy nyelvtörténeti kitekintés, egy-egy jelenség előzményeinek és eset
leg eredetének diachronikus feltárása. Azt hisszük, szinchronia és diachionia efféle óvatos 
összekapcsolása nem bontaná meg az elemzés egységét, sőt éppen ellenkezőleg, legalább 
részben magyarázatát adná a szigorú diachroniában csupán l e í r h a t ó , de alig 
m a g y a r á z h a t ó jelenségeknek. S még egy elv alkalmazása lenne hasznos: folya
modjunk lehetőleg mindig b e s z ó l t n y e l v i példákhoz s ne bibliai példamondatok
hoz, melyeknek távoli nyelvekre fordítása sokszor lehet erőltetett és mesterkélt, anélkül 
azonban, hogy e szinte stilisztikai jellegű mozzanatokat az általános nyelvészet művelője 
észrevenni és kiküszöbölni képes volna. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

Cercetári de Lingvisticá 

Anul IH. Ianuarie—decembrie 1958. Academia Repűblicii Populäre Romíné. Filiala 
Cluj. Institutul de Lingvisticá. 327 1. 

A Román Népköztársaság Akadémiájának kolozsvári fiókja gazdag tartalommal 
adta ki évkönyvének harmadik kötetét, amely egyben megemlékezés EMIL PETROVICI 
akadémikus 60. születésnapjáról. Amint D. MACREA köszöntője (11 — 6) is hangsúlyozza, 
PETROVICI a legkiválóbb élő román nyelvészek egyike; különösen dialektológiai kutatásai 
(1. e kötetben egy dél-moldvai nyelvjárás hangrendszerének leírását: 119 — 34) és aromán 
nyelvatlasszal kapcsolatos gyűjtői és szerkesztői tevékenysége fogják sokáig a román 
nyelvtudomány egyik legszebb korszakát jelenteni. Munkásságának sokoldalúságát nálunk 
is jól ismerik; Budapesten magyar nyelven tartott előadásai nagy érdeklődést és rokon
szenvet keltettek iránta, s ezt a rokonszenvet tovább táplálja, melengeti most ez az 
évkönyv, mely nagy gonddal és hozzáértéssel tárja föl a magyar—román nyelvi és műve
lődési kapcsolatok számos területét. Alábbi összefoglalásunkkal is elsősorban ezekre a 
kutatásokra szeretnők felhívni olvasóink figyelmét. 

Mielőtt azonban a magyar vonatkozásokat tárgyalnék, hadd tekintsük át röviden 
egyrészt a kötet néhány általános nyelvészeti adalékát, másrészt pedig azokat a román 
nyelvészeti vonatkozású cikkeket, melyekből elvi tanulságok is szűrhetők le. Két cikk, 
E. CÍMPEANTJ adaléka, valamint L. és M. SECHE közös közleménye lexikológiai vonat
kozású: az előbbiből (Unele problème privind rolul cuvíntului ín cunoastere. 161 — 73) 
különösen érdekes az indulatszók (163) és a segédszók (165 — 6) lexikális jellegének 
vizsgálata. Érinti CÍMPEANTJ az onomatopoeiák szófaji jellegét is (163); abban persze 
aligha érthetünk vele egyet, hogy az efféle szók „a fogalomalkotás fokára még nem 
jutottak el" (i. h.). — Az expresszív szók vizsgálatában kétségtelenül messzebbre jut 
a másik cikk (Cu privire la legatura dintre sensul si foima cuvintelor onomatopeice. 
185 — 97), melyben L. és M. SECHE különösen a hangutánzó- és hangfestő szók alak
változatainak gazdagságával foglalkozik (189 kk.). — D. D. DRASOVEANTJ az alany és 
az állítmány logikai kapcsolatát vizsgálja (Despie natura raportului dintie subiect si 
prédicat. 177 — 83), s megállapítja, hogy e viszony alapvonása nem a mellérendelés, 
hanem az a tény, hogy az állítmány alárendelt viszonyban van az alannyal szemben. 

A román nyelv őstörténetével kapcsolatos kérdéseket két közlemény fejtegeti. 
A Balkán-félsziget praelatin etnikumára vonatkozik az I. I. Russué (Studii illiriee. Hl . 
89—107), aki az illír nyelv satem-jellegét igyekszik igazolni, de az albánt nem az illírből, 
hanem a trákból származtatja. G. GITJGLEA a romanizáció korába nyúl vissza (Elemente 
pentru a cunoaste istoria formárii limbii si poporului romín, 53—61), s néhány gazdasági 
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vonatkozású latin szó (pl. solum > sor) bizonyos területeken való megmaradásából 
próbál etnogenetikai érvet kovácsolni. 

A belső román kérdéseket érintő cikkek közül hadd emeljük ki D. MACBEA tanul
mányát (Pe marginea discutiilor despre limba literara. 17—33), amely az irodalmi nyelv 
kutatásának néhány problémáját világítja meg. Ellentétben ÁL. GBATJB akadémikussal, 
aki a szépirodalmi nyelv vizsgálatát és a stilisztikát hajlandó az irodalomtörténészek
nek átengedni, MACBEA a nyelvészek jogait védelmezi, s teljes határozottsággal így 
fogalmazza meg álláspontját: ,,A nyelvi eszközök tanulmányozása nélkül éppen úgy nem, 
lehet tudományosan értékelni az irodalmat, mint ahogyan a festészetet sem lehet a 
színek ismerete és tanulmányozása nélkül" (20). Nem kevésbé érdekes, amit MACBEA 
a folklór nyelvével kapcsolatban mond: véleménye szerint ezt a nyelvállapotot nem igen 
lehet minden fenntartás nélkül az irodalmi nyelv (értsd: irodalmi köznyelv) körébe 
vonni (29), hiszen a folklór szükségszerűen tájnyelvi színezetű. Elgondolkodtató az is, 
hogy MACBEA nagyon hiányolja a román irodalmi nyelv régebbi korszakaira, tehát a 
XVI—XVII. századra vonatkozó kutatások elmélyítését (i. h.); mintha e kor nyelv
állapotának történeti és főleg stilisztikai értékelése magyar vonatkozásban is nagy 
hézagokat mutatna. 

Most tekintsük röviden át a kötet magyar vonatkozásait. I. PÄTBTJT (Contributii 
slave si maghi&re la formarea subdialectelor daco-romíne. 63 —74) a román nyelvjárási 
tagozódás alloglott mozzanatait vizsgálva arra az eredményre jut, hogy,a mai állapot
hoz bizonyos magyar és szláv „adstratumok" is hozzájárultak: a nagyjából észak
erdélyi V, d', ú ejtés szerinte a magyar ty, gy, ny hanggal rokonítható; az oa diftongus 
p ejtésének mintája és forrása, PÄTBTJT szerint, szintén a magyarban keresendő (68 — 9). 
E kérdések természetesen további vizsgálatot igényelnek; különösen fontos lenne az 
erdélyi bilingvizmus részleteinek vidékenkénti fonetikai felderítése mind magyar, mind 
román kísérleti személyek segítségével. Hasonlóképpen új felvételekre lenne szükség a 
magyar jövevényszavak mai reális elterjedésének megállapítása végett; eleve valószínű, 
hogy a régebbi feljegyzésekből a mai állapotra csupán nagy óvatossággal lehet követ
keztetni. — KELEMEN BÉLA olyan régi erdélyi román énekeskönyvekkel foglalkozik, 
melyeknek van bizonyos nyelvjárástörténeti értékük is (Precizári si completäri la Bibli
ográfia romîneasca veche. 75 — 87); nem említi azonban, hogy az egyik általa tanulmá
nyozott ritka kiadványból ván példány a MTA Könyvtárában is. — P. NEIESCTJ (Exista 
legátura íntre cantitate si accent? 135 — 42) azt a kérdést vizsgálja, mennyiben felel 
meg a magyar nyelv román jövevényszavaiban hosszú hangzó a román hangsúly&ak 
(vö. armurar > ármurár, cioban > csobány, stb.), s fordítva: mennyiben adják vissza a 
románok hangsúlyos szótaggal a hosszú magyar magánhangzót (vö. cseléd < cilediu, 
szerszám > sársam, stb.). E kérdést sem tarthatjuk azonban véglegesen elintézettnek: 
mintha a szerző (egyetlen jegyzeten kívül, vö. 140, 7. j.) nem vette volna eléggé figye
lembe a román nyelv belső hangsúlyozási tipológiáját. — Nagyon érdekes AL. BOBZA 
tanulmánya a régi román növónynevekről (Numiri romínesti de plante ín vocabulare 
si dictionare din secolele al XVIT-lea-XVILI-lea. 199—218); a jeles román botanikus 
bőven merít T. Corbea XVIII. sz. eleji kéziratos szótárából is, amely — mint éppen e 
folyóirat hasábjain állapítottam meg (vö. NyK. XLVIII, 73 — 5) — nem más, mint 
Szenczi Molnár Albert 1611-ben megjelent latin—magyar szótárának igen hű fordítása. 
Az új szemelvények és fényképhasonmások nagyon érdekesek. Mikor látjuk azonban a 
szótár teljes szövegét is nyomtatásban (párhuzamosan Szenczi Molnár szövegével), a 
magyar—román könyvkiadás egyik reprezentatív termékeként ? Bőven merít BOBZA más 
magyar vonatkozású szótári kéziratokból is, így A. A. Praedetits Naszódy művéből, 
amely 1793 óta szintén kiadásra vár. Az Anonymus Caransebesiensisnek tulajdonított 
kéziratos szótárt (egyetlen példánya a budapesti Egyetemi Könyvtárban) BOBZA meg
lepően a XVII. végéről datálja (1693—1700), ámde egy sokkal régebbi magyar forrás, 
Szikszai Fabricius (1590, 1630) hatását fedezi fel benne, ami egymagában is arra vall, 
hogy jóval régebbi, alighanem még a XVII. század e l s ő f e l é b e n keletkezett művel 
van dolgunk. — V. PAMFIL (Elemente regionale ín lexicul „Paliéi de la Orástie". 227—48) 
a Heltai Gáspár bibliájából fordított szászvárosi román Ószövetség tájnyelvi elemeivel 
(köztük sok magyar eredetű tájszóval) foglalkozik; örvendetes, hogy a szerző az eredeti 
kiadáshoz folyamodott, s nem M. KOQUES ismert bilingvis kiadásához (Paris, 1908), 
amely csak a Genesis 1. könyvét tartalmazza. 

A kisebb közlemények közül hadd emeljük ki BLÉDY GÉzÁét (259—60): a román 
gyermeknyelvi bui imperativust és az abua, bua igét hozza kapcsolatba a római gyermek
nyelvi buare 'inni' igével. Az ötlet szellemes, s ha elfogadásra talál, újabb adalék a román 
nyelv latin eredetű szókészletéhez. 
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A kötetet a kolozsvári Nyelvtudományi Intézet működéséről, a Bolyai-Egyetem 
tudományos ülésszakáról, valamint egy román szinonima-szótár tervéről írt beszámoló 
zárja le. Az ismertetések rovatában BLÉDY GÉZA KNIEZSA ISTVÁN Szláv jövevény-, 
szavaival, P I A GRADEA pedig GÁLDI LÁSZLÓ szótártörténeti monográfiájával (vö. NyK. 
LX, 488 kk.) foglalkozik; további ismertetések az NyK. 1957. évi kötetére s a mi Acta 
Linguisticánkra hívják fel a figyelmet. Olvashatunk a Kolozsvárt 1957-ben megjelent 
egykötetes Román—magyar szótárról is; CSÁK L. észrevételei (303—4) jó lexikográfiái 
érzékről tanúskodnak. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

Mélanges linguistiques 

publiés à l'occasion du Ville Congrès International des Linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 
1957. Bucarest 1957, Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine. 3011. 

Rövid idő alatt szokásossá vált, hogy a Román Népköztársaság nyelvészei külön 
kötetben (vagy kötetekben) teszik közzé egy-egy nemzetközi nyelvész kongresszus alkal
mával a kongresszus témáihoz csatlakozó előadásaikat. A müncheni névtudományi, a 
moszkvai szlavisztikai és a liszaboni romanisztikai kongresszusra összeállított kötetek is 
mind megérdemelnék a magyarországi ismertetést. 

Egy ilyen alkalomra szerkesztett gyűjtemény tematikáját az illető kongresszus 
programja határozza meg. Mivel azonban egy-egy nemzetközi összejövetel általában 
központi és időszerű kérdéseket vitat meg, némileg jellemzi ez a kötet is a román nyelv
tudomány egy részének (s ezen keresztül egészének) színvonalát, érdeklődési körét stb. 
A most bemutatandó tanulmánygyűjtemény végigolvasásából kiderül, hogy Romániá
ban gazdag és sokoldalú marxista igényű nyelvtudományi tevékenység folyik: a román 
nyelvészek szemlélete, módszere és tematikája általában jóval túlhaladt az újgrammatikus 
iskolán és több területen magas színvonalat ért el. — ,,A Román Népköztársaság nyel
vészeti tevékenységéiről D. MACREA bevezetője számol be (9—15); a szerző tollából 
néhány évvel előbb magyarul is olvashattunk hasonló munkabeszámolót (vö. Nyr. 
LXXVIII, 308-16) . 

A kötet huszonegy tanulmánya — az oslói kongresszus egyes főbb program
pontjainak megfelelően — hét csoportra oszlik: indoeurópai nyelvészet, fonológia, jelen
téstan, a nyelvi érintkezések problematikája, dialektológia, lexikográfia, az új ábécék 
kérdése ós a grammatika alkotják a csoportokat. I t t említjük meg, hogy két német és 
egy angol nyelven írott dolgozat kivételével a gyűjtemény francia nyelven készült. 
Ismertetésemben elsősorban az általános, illetőleg a magyar szempontból jelentősebb 
vonatkozásokra szeretném felhívni a figyelmet. 

Az i n d o e u r ó p a i nyelvészetet három írás képviseli. Legjelentősebb G. 
IVANESCU tanulmánya: ,,Az idő, a cselekvés aspektusa és tartama az indoeurópai 
nyelvekben" (23 — 61). Az imponáló bibliográfiai apparátussal megírt tanulmány a szláv 
nyelvészetben kidolgozott ige-aspektus kérdéseit vizsgálja általános távlatban és a román 
nyelven belül. — A csoport másik két írása: I. FiscHERnek „A »De rerum natura« címé
nek értelme" (17—21) és I. SiADBEmek „Az albán nyelv latin elemeiről" (63 — 9) szóló 
tanulmánya. 

Az eleven román f o n o l ó g i a i kutatásokat négy írás képviseli. ANDREI 
AVRAM ,,A román félmagánhangzók fonológiai szempontból" (71 — 9) című tanulmányá
ban a JAKOBSON által kidolgozott bináris (vagyis a megkülönböztető jegyek ellentétére 
felépített) módszer segítségével elvégzett vizsgálatai alapján arra a meggyőző eredményre 
jut, hogy a mai románban a (diftongusokban előforduló) |g| és az |p| ,,nem-szótagalkotó" 
magánhangzó, más szóval félmagánhangzó. 

A nálunk is jól ismert EMIL PETROVICI „Egy szláv fonológiai rendszer és egy 
újlatin morfológiai rendszer összeszövődésé"-ről (81 — 9) ír érdekes tanulmányt. Idevágó 
elveinek egy részét magyarul is kifejtette (vö. I. OK. IX , 1 — 11; az előadás vitája uo. 
12—25). Mint ismeretes, PETROVICI professzor a román nyelvben a hangrendszer számos 
lényeges pontján a szláv hatás figyelembevételének fontosságát tanítja. Ez az össze
függő elmélete főleg a palatalizált, illetőleg labializált mássalhangzók, a diftongusok 
kérdésében, de voltaképpen az egész román fonémarendszer megítélésében polarizálta 
a román fonológusokat. Amikor itt röviden újból összefoglalja idevágó nézeteit, egyúttal 
azt is hangoztatja, hogy ennek a szláv fonológiai hatásnak ellenére a román nyelv továbbra 
is megtartotta újlatin morfológiai rendszerét. 

A. ROSETTI professzor szintén ismerős Magyarországon. „A fonológia és a hang-
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változások" (91—5) című rövid írása a szerzőre annyira jellemző tömörséggel négy 
csoportra osztja a hangváltozásokat: 1. a fonológiai rendszerre kiható hangváltozások, 
amelyek a) teljesen, b) részlegesen átalakítják a nyelv fonéma-rendszerét; 2. a fono
lógiai rendszerre nem ható hangváltozások, amelyek közül a) egyesek éppen ezért el is 
tűnnek a nyelvből, b) mások azorjban egyes fonémáknak extra-fonólogikus változatait 
eredményezik. — Ami a hangváltozások lefolyását illeti, itt — részben FÓNAGY IVÁN-
nal szemben — hangsúlyozza, hogy ezek a parole-ból a langue felé, illetőleg az egyes 
szavaktól az egész szókészlet irányában haladnak. 

EM. VASILITJ írásának címe: „A román mássalhangzók osztályozása a disztribúció 
kritériumai alapján" (97 — 112). A szerző a svéd BENGT SIGURD nyomán az a d h e r e n -
c i a szempontjából vizsgálja és csoportosítja a román konszonantizmust. Az adherencia 
nem más, mint a mássalhangzóknak a magánhangzókhoz való közelsége, illetőleg közelségi 
sorrendje. így például, ha x és y mássalhangzó és V tetszőleges magánhangzó viszonya 
általában xyV vagy Vyx vagy xyVyx, akkor az illető nyelvben az y mássalhangzó adhe-
rensebb, mint az x. VASILITJ a funkcionális és a statisztikai módszer segítségével 
megrajzolja a román mássalhangzók és mássalhangzó-kombinációk adherencia-rendszerét. 
Eredményei elsősorban tipológiai szempontból értékesek. 

TATIANA CAZACunak „A jelentések dinamikus »strukturálása«" című tanulmánya 
(113—27) egyedül képviseli a s z e m a n t i k á t . A „ s t r u k t u r á l á s " a jelentések 
mikro-struktúrájának (egy szón belül) és makro-stiuktúrájának (egy nyelv szavainak 
összességében) összefoglaló fogalma; azért s t r u k t u i á l á s , nem pedig s t r u k t ú r a , 
mivel ez a műszó „dinamikusan jelzi a strukturális szervezés [szerveződés] aktusát vagy 
processzusát" (113). — A szójelentések rendszerezésében a szerző kitér a szócsaládoki a, 
a szinonim és antoním szóegyüttesekre, valamint a mechanikus sorrendben előforduló 
szavakra (pl. a hét napjai). Jelentős újítása a genus-species viszony rendszerező szere
pének hangsúlyozása. A valamilyen szempontból asszociatív kapcsolatban levő jelentésű 
szavak olvasása — s nyilván megértése, olvasás nélkül is — rövidebb ideig tart, mint az 
ilyen kapcsolat nélküli szavaké. Ezt a szerző kísérleti lélektani módszerrel bizonyítja is: 
egy tachisztoszkóphoz kapcsolt kronoszkóp mérte ezredmásodpercekben a kísérleti 
alanyok olvasásának idejét. — Az így egy nyelvre megkapott asszociatív törvényszerű
ségekhez még hozzájárulnak az egyén tapasztalatai révén kialakult kapcsolatok. Ter
mészetesen a közösségi tényező a döntő: a gyakran azonos nyelvi és nem nyelvi kör
nyezetben (kontextusban) előforduló szavak asszociatív kapcsolata társadalmilag meg
határozott. Lényegében és végső soron ez a szó jelentések makro-struktúrájának az alapja. 
— A közlés során mind a beszélő, mind a hallgató s z e l e k c i ó útján választja ki a 
szójelentések mikro-struktúrájából az éppen „szükséges" árnyalatot. — Érdemes meg
jegyezni, hogy a szerző annak ellenére, hogy világosan megmondja: a szó jelentések 
rendszere mind „mikro", mind „makro" vonatkozásban n y í l t , mégis a s t r u k t ú r a 
szót használja. (Ilyen nyílt rendszerek esetén a s z i s z t é m a a szokásosabb.) — 
T. OAZACTJ kísérlete figyelmet érdemel nemcsak kísérleti lélektani apparátusa miatt, 
hanem főként azért, mivel a szinkrón jelentéstan ilyen jellegű kutatásai nélkül számos 
érintkező diszciplína (pl. diakrón jelentéstan; szinkrón alaktan, stilisztika stb.) régi 
jelentéstani eredményeket ismételgetve csak féloldalasan tud fejlődni. 

A n y e l v i é r i n t k e z é s e k (Langues en contact) problematikáját két írás 
képviseli. I. OOTEANU „A kevert nyelvekről (Az isztroromárról)" (129 — 48) szólva 
hangsúlyozza, hogy az egyik nyelvnek a másikra való hatását nem belső „értékei", 
hanem a nyelv által hordozott kultúra szintkülönbsége teszi lehetővé. Ez a kulturális 
fok határozza meg azután a beszélők társadalmi-nyelvi öntudatát is. A nyelvek egymásra 
hatása szempontjából számbajövő jelenségek között a szerző a következő növekedő 
fontossági sorrendet állapítja meg.: szókölcsönzés, képzőkölcsönzés, tükörszó, tükör
szerkezet, alaktani calque, kevert szóalak s végül kevert mondat. A szókölcsönzés szem
pontjából természetesen az ún. grammatikai szavak (kötőszó és névelő) nehezebben 
kerülnek át az egyik nyelvből a másikba, mint az ún. lexikai szavak. — COTEAÜSTU az 
isztrorománt ért szláv alaktani és mondattani hatás rövid bemutatása után az isztro-
román névszó és ige alaktani egyszerűsödését foglalja össze. Az egyszerűsödés magyará
zata rendkívül érdekes. A környező szláv grammatikai rendszer ugyanis bonyolultabb, 
mint az isztrorománé. A szerző azonban utal arra, hogy az átvétel iránya általában a 
szerbhorvátból és a szlovénből az isztrorománba történik; a beszélők isztrorománul tud
nak jobban. S a viszonylag bonyolultabb morfológiai szerkezetű szláv szóalakok átvételé
nek legkönnyebb módja a flexió csökkentése vagy elhagyása. Az átvett szavak egyszerű
södése azután kihat az egész isztroromán alakrendszerre. — COTEANTJ dolgozata szép 
példája a külső és belső nyelvészet szempontjai együttes (de nem összekevert) fel
használásának. 
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MIBCEA ZDBENGHEA a „Román—német nyelvi kapcsolatok" címén (149—68) 
főként az erdélyi szásznak és a románnak nyelvi kölcsönhatásáról ír. Tömör össze
foglalása inkább az érintkezések külső keretét rajzolja fel. A közös hadseregen belüli 
német > román hatás vizsgálatában figyelembe vehetőnek látszik a magyar közvetítés 
lehetősége is; így például a román haptac valószínűleg inkább a magyar hapták átvétele, 
mint közvetlenül a német habt Acht kifejezésé. 

A d i a l e k t o l ó g i a i fejezetben GBIGOBE BBÍNCUS ,,A román »passé simple« 
értékéről" (159 — 73) írva számot ad ennek a közvetlen elbeszélő múlt időnek az olténiai 
nyelvjárásokból való visszaszorulásáról. A tanulmány értékes kísérlet egy mondattani 
jelenségnek — helyszíni gyűjtésen alapuló — nyelvjárási feldolgozására. 

B. CAZAOU ,,A beszélőnek a nyelvi ténnyel kapcsolatos reagálásáról" ír (175 — 88). 
A szerző a témát nagyvonalúan az információelmélet és a modern közléskutatás keretébe 
helyezi bele. Voltaképpen arról értekezik, hogy a kommunikációs folyamatban a tények 
megfigyelése nemcsak kívülről történhetik pl. a nyelvész (vagy más harmadik személy) 
által, hanem a beszélgető partnerek egyike (aki természetesen egyszerre beszélő és hall
gató) is állandóan tesz észrevételeket magával a beszédfolyamattal kapcsolatban. B.CAZACU 
ezekből a nyelvészet számára is fontos megfigyelésekből és reagálásokból mutat be 
néhány típust: stiláris megjegyzéseket, népetimológiás törekvéseket, hiperkorrekt ala
kokra és az intenzív kifejezésre való igyekvés jeleit stb. — A nyelvérzék ós a nyelvvel 
kapcsolatos félig-meddig naiv elmélkedések valóban figyelembe veendők: hozzátartoz
nak a nyelvközösségnek, illetőleg csoportjainak és tagjainak lingvisztikai portréjához. 

MARIÜS SALA tanulmányának tárgya hasonló az előzőhöz: „Megjegyzések a »Román 
Nyelvatlasz« adatközlőinek reagálásához" (189—99). — A cikk a Román Nyelvatlasz 
protokollumainak (tehát a gyűjtők által az adatok mellé írt megjegyzéseknek) rövid 
csoportosítása és feldolgozása. Az adatközlő bizonytalan válasza, illetőleg a választ 
kísérő bármilyen megjegyzése mind útmutatásul szolgálhat magának az adatnak az 
interpretálásában. 

A l e x i k o g r á f i á i fejezetben két tanulmány az egynyelvű szótárak kérdései
vel foglalkozik, három pedig a kétnyelvűekével. — V. BREBAN ,,A prepozíciók az egy
nyelvű szótárakban" (201—5) című jól körülhatárolt témájú írásában arra az ered
ményre jut, hogy mivel az elöljáró szavak is szavak, helyük van a szótárokban. Csak
hogy mivel nem lexikális szavak, mindegyikük szócikke szükségszerűen egy-egy kis 
grammatikai monográfia. De mivelhogy a prepozíció (akárcsak a kötőszó, a névelő és 
a segédige) morfémák,1 nem szabad olyan jellegű jelentést keresni beijnük, mint egyéb 
szavak esetében. — Érdekes, hogy BREBAN a „morfémák" szótározásával kapcsolatban 
hivatkozik CZUCZOR és FOGARASI szótárára mint magyar lexikográfiái gyakorlatra. 
A CzF.-ban ugyanis toldalékelemek, vagyis vendryesi „morfómák" is külön szócikket 
kapnak. Hadd jegyezzük meg ezzel kapcsolatban, hogy a CzF. ezen eljárása a gyökerésző 
szótárírás maradványa, ma már nálunk is kiment a divatból. Viszont az angol szótár-
írás jobban megközelíti a morféma-szótár vagy m o r f é m a - t á r műfaját. Elméletileg 
erről BLOOMFIELD nyomán H. STURTEVANT is tett futólag említést (vö. An Introduction 
to Linguistic Science. New Haven 1947, 52. lap, jegyzet). 

A másik tanulmány IORGTJ IoRDANé: ,,A definíció alapelvei az egynyelvű szó
tárakban" (223 — 34). A nálunk is jól ismert IORDAN professzor a „Dictionarul limbii 
romíné literare contemporane" szerkesztése, revíziója, illetőleg megvitatása kapcsán 
foglalja össze a szótári definíció kérdéseit. A szerző gazdag gondolatmenetéből itt csupán 
két részletet emelek ki. Egy helyen a lexikai definíciók mellett a grammatikai definíciók 
fontosságára mutat rá; a grammatikai definíció voltaképpen a relatív motiváltság meg
mutatásával társítja a származékszót az alapszóhoz (pl. váltás : a vált cselekvése és annak 
eredménye). — A másik: a nem nyelvész szakemberek szerepét hangsúlyozza az értel
mezésben. Úgy véli, hogy a specialistáknak először egyedül, majd később a nyelvészek
kel együtt kell megszerkeszteniük a területükre vonatkozó szócikkeket. 

A kétnyelvű szótárírás problematikáját háiom szerző tárgyalja, — mégpedig 
három nyelven és meglehetősen eltérő módon. — MARIA ILIESCU „A kétnyelvű szótárak 
alapvető kérdései" (207 — 21); KELEMEN BÉLA „Adalékok a kétnyelvű szótárak szer
kesztéséhez" (235—48),2 és LEON D. LEVITZKY „Kétnyelvű szótárak: javaslatok" 

1 A morféma i t t a vendryesi kb. 'járulékos, módosító grammatikai elem' értelem
ben szerepel. Ez az egyébként nálunk is elterjedt szóhasználat — noha érthető — egy
általában nem helyeselhető. 

2 A tanulmány — némileg módosított változatban — magyarul is megjelent r 
Az új román—magyar nagyszótár szerkesztésének legfontosabb elvi és gyakorlati szem
pontjai (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények I, 33 — 47. Kolozsvár, 1956.). 
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(249—56) című tanulmánya együttesen aránylag világos képet nyújt a mai román két
nyelvű lexikográfiáról. — Bennünket természetesen KELEMEN BÉLA írása érdekel leg
jobban, mivel a kolozsvári román—magyar szótár szerkesztésének sajátos kérdéseit 
ismerteti. Ennek a szótárnak — a legtöbb kétnyelvű szótártól eltérő módon — az a 
különlegessége, hogy teljesen megfordítható : mindkét része mind a román, mind a magyar 
anyanyelvűek számára használható lesz. KELEMEN mintaszerűen mutatja be azokat a 
könnyítéseket és megoldásokat, amelyet a két együttélő nyelv párhuzamos és eltérő 
lehetőségei megkívánnak. 

Az ú j a l f a b é t u m o k a t VLADIMÍR ÜRíMBÁnak ,,A Romániában beszélt 
ta tár nyelv ábécéje" (257—67) című írása képviseli. A Dobrudzsában élő mintegy 21 000 
ta tár számára az anyanyelvű iskolázás és művelődés igényeinek kielégítésére 1956-ban 
— nyelvészek bevonásával — új, latin betűs ábécét állítottak össze. DRIMBA ennek az 
alfabétumnak a fonetikai és fonológiai alapjait foglalja össze. 

A g r a m m a t i k a i fejezet két írásból áll. Hát ez nem sok; ha jól meg
gondoljuk: mégiscsak a grammatika a lingvisztika központi ágazata. Ám az oslói kong
resszuson sem kapott központi helyet (nem úgy, mint a párizsin vagy még a londonin is), 
ez a kötet pedig Oslóra készült. — I. PÀTRTJT „A román »semleges« nemről" (291 — 301) 
mutatja ki, hogy az bizony általános grammatikai szempontból nem tekinthető neut-
rumnak. Továbbá azt igyekszik valószínűsíteni, hogy az eddig föltett szláv hatással 
szemben belső újlatin, román fejlődés eredménye az a különleges román kategória, 
amely egyes számban a hímnemű, a többes számban pedig a nőnemű szavakkal ta r t 
közösséget. 

FLORICA DIMITRESCU „A »szólás« [locution] fogalmá"-ról ír (269—89). Időközben 
megjelent a szerző ilyen tárgyú kandidátusi értekezése is: Locutionile verbale ín limba 
romina. [Igés szólások a román nyelvben.] Bucarest 1958, 233 lap. — Ez a dolgozat 
főként a ,,locution" és az „expression" meghatározásával, illetőleg egymástól elhatárolá
sával foglalkozik. A román l o c u t i o n és a francia l o c u t i o n i t t nem is annyira 
s z ó 1 á ssal, hanem inkább l e x i k a i e g y s e ggel volna fordítható; az e x p r e s 
s i o n pedig talán f r a z e o l ó g i a i e g y s é g gel. A szerző a szabad szókapcsolatok 
felől elindulva az összeforrás első stádiumába helyezi az e x p r e s s i o nokat, s a má
sodikba a l o c u t i o nokat. A lényegbe vágó különbséget abban látja a két kategória 
között, hogy „míg az e x p r e s s i o n o k csak lexikális egészt alkotnak, addig a 
l o c u t i o nok — ezen felül — grammatikai értékkel is rendelkeznek, mivel besorolód
nak a különféle szófajokba és grammatikailag úgy viselkednek, mint ezek" (288—9). — 
DIMITRESCTJ jelentősen túlmegy szerény terminológiai célkitűzésén; utat mutat a gram
matikai jellegű frazeológia művelésében. 

SZÉPE GYÖRGY 

Friedrich Kainz: Psychologie der Sprache 

II . Band: Vergleichend-genetische Sprachpsychologie. Zweite, umgearbeitete Auf
lage. Stuttgart 1960, Enke. XII + 760 1. 

KAINZ kitűnő nyelvlélektanának első kiadását e folyóirat lapjain ismertettük 
(NyK. LX, 448—59). A szerző a nagy munka II. kötetének új kiadásában az amúgyis 
világos szerkezeten nem igen változtatott, de számos részt tetemesen bővített; például 
a gyermek nyelvével csaknem kétszer nagyobb terjedelemben, mintegy 170 lapon foglal
kozik, az afáziások nyelvéről szóló fejezeteket — a többi között — a genetikus hang
kutatást tárgyaló lapokkal gyarapította, külön fejezetet kapott a silentiumra kötele
zettek jelbeszéde. A feldolgozott irodalom sokkal nagyobb, mint az első kiadásban, 
amely mostoha viszonyok között, 1943-ban látott, napvilágot. A tárgymutató is sokkal 
részletesebb. Az állatok „nyelvéről" szóló részt ezúttal nem iktatta be a szerző a II . 
kötet anyagába, mivel ez a könyvet túlságosan nagyra duzzasztotta volna; az idevágó 
érdekes anyagot külön kiadványban szándékozik közzétenni. 

VÉRTES O. ANDRÁS 
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Baranyai Erzsébet—Lénárt Edit: Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani 
vonásai 

Tanulmányok. Budapest 1969, Akadémiai Kiadó. 316 1. 

1. A szerzők — a lélektan ismert művelői — tanulmányaik során V—VIII. osz
tályos általános iskolai tanulók írásbeli fogalmazását vizsgálták részben iskolai dolgo
zatok elemzése, részben pedig kísérletek (adott szöveghez való vázlat íratása stb.) alap
ján (13). Kutatásukat elsősorban lélektani szempontok irányították, de tanulmányaikat 
haszonnal forgathatják a stilisztika művelői is. A mai stilisztika ugyanis korántsem 
szorítkozik normatív szempontokra, mint a szerzők vélik (8); mind a leíró, mind a tör
téneti stilisztika kérdései sokszor alig elválaszthatóan fonódnak össze lélektani problé
mákkal. 

A kötet öt tanulmánya közül négy elsősorban az írásmű s z e r k e z e t é n e k 
lélektani hátterét igyekszik megvilágítani. 

1. BARANYAI ERZSÉBET dolgozata (A vázlatkészítés közben folyó gondolkodás, a 
mondanivaló sűrítése és strukturálása: 15 — 34) szerint a vázlatkészítésnek — még 14 
éves korban is — meglevő nehézségét főleg az okozza, hogy a tartalom sűrítéséhez álta
lános fogalmak szükségesek, az általános fogalmat jelölő szó pedig esetleg nem is fordul 
elő abban a szövegben, amelyhez a gyermekeknek vázlatot kellett készíteniük: ez is 
amellett szól, hogy a vázlat készítéshez szükséges az elvonó gondolkodás készsége. A vázlat
készítéskor tapasztalt elvonás folyamatának nyelvi megfelelőjét abban látja a szerző, 
hogy „megszüntetjük a mellékmondatokat és ezeket mondatrészekké alakítjuk á t " (33). 
Úgy vélem, hogy a tanulmány összefoglalásának ezt az érdekes megállapítását bizonyos 
határok közé kell szorítani (a fő szövegben ez meg is történt: 21), hiszen — például — 
bölcseleti munkák számos absztrakciója is mellékmondatokban öltött testet. — Figye
lemreméltó megállapítás, hogy csak kevés 14 éves gyerek tudta jelezni a vázlatban a 
mondanivaló tárgyainak (illetőleg részeinek) egymáshoz való viszonyát, az alá-, illetőleg 
föléiendeltséget (31, 305). 

2. A két szerző közös munkája: „A gondolatmenet, bevezetés és befejezés" (35— 
152); ebben négy olyan logikai vonást állapítottak meg, amelyek biztosítják a közlési 
sikerét, ezek: a relevancia (a tárgyba való tartozás, vö. 101), az egyenesség, a meg
szakítatlanság és az előremozgás (81). 

3 — 4. LÉNÁRT E D I T két következő tanulmánya („Logikus összefüggések a tar
talom kisebb köreiben": 153—218, „Változatok a gondolati folytonosság kifejezésében: 
219—250) szintén szerkezeti kérdéseket tárgyal. Az utóbbi dolgozatból kiemelkedik a 
tárgyi összetartozás nyelvi kifejezésmódjával foglalkozó rész, amelyben a „kapcsolás
nak" két faja között tesz finom különbséget a szerző. Az elsőre példa ez: „ • • -a legnagyobb 
irodalmi csoport a népies baloldal volt. E h h e z a csoporthoz tartozott József Attila" 
(226): a csoport szót a dolgozat írója e két esetben azonos j e l e n t é s b e n használta. 
Másképpen kell megítélnünk a következő példát:„• • -a szocializmust építi. E b b e n a 
nagy munkában képzett szakemberekre van szükség". Az utóbbi esetben (és a hasonlók
ban) a mutató névmás mintegy közöltnek mutat be valamit, amiről eddig nem esett szó. 
„ E b b e n a nagy munkában" — írja a fogalmazó diák, holott nagy munkát volta
képpen nem említett. „A fogalmazó pusztán ezzel a pszichológiai bűvészfogással már el is 
fogadtatja az új jelentést az összefüggés tartóoszlopának" (227); a „kapcsolásnak" ez a 
faja fejlettebb, mint az előbb említett: adatok tanúsítják, hogy inkább jobb fogalmazók 
dolgozataiban fordul elő (227—8). — Az egyéni nyelvfejlődés szempontjából azok az 
eredmények sem érdektelenek, amelyek a „fogalmazási mozzanatoknak" a következő 
relációk szerint való foimálását vizsgálják: idő- és térbeliség, hasonlóság és különbözőség, 
a szűkebb értelemben vett „egymáshoz rendelés", az alárendelés, ellentét, causa, ratio 
és cél (233—50). 

5. BARANYAI ERZSÉBET „Személyes és személytelen hang a fogalmazásban" című 
dolgozatában — a többi között — az oratio recta és az oratio obliqua használatával is 
foglalkozik. A kísérleti dolgozatokban feltűnt, hogy a tanulók „elbeszélő hang közben 
egyszerre a beszélő hangba csapnak át, anélkül azonban, hogy a beszélő személytől 
elválasztanák magukat valamilyen forma alkalmazásával. Például: „• • • és hívta a sza
marat, hogy jöjj ide mellém" (261). Megemlíthetjük, hogy ECKHARDT SÁNDOR találóan 
f ü g g ő e g y e n e s b e s z é d n e k nevezte el a az ilyen nyelvi jelenséget, s példá
kat idézett rá a XVI. századból meg a mai népnyelvből (MNy. XLVI, 147—50); a mai 
élőbeszédben nem ritka. 
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2. A szerzők szövegelemzéseinek és célszerűen kidolgozott kísérleteinek számos 
— elsősorban lélektani — eredményét említetlenül hagyjuk. 

Fent ismertetett vizsgálataik — különösen a vázlatkészítés és a gondolatmenet 
tanulmányozása — során talán nem lett volna fölösleges pontosan megállapítani a 
pedagógiai előzményeket, különösen azt, hogy hány gyermek tanult vázlatot készíteni 
az iskolában; igaz, hogy ez nem könnyű feladat, már csak azért sem, mert a tanítási 
gyakorlat — tudomásom szerint — ebben nem egységes. 

Bizonyára hasznos lenne e kötet módszereinek alkalmazása és továbbfejlesztése 
a fiúk (férfiak) és lányok (nők) stíluskülönbségének vizsgálatában. Az ilyen célú kutatás 
jogosultságát talán eléggé igazolják a fiú- és leánygyermekek egyéni nyelvfejlődésében, 
valamint beszédpatológiájában mutatkozó határozott különbségek. 

BARANYAI ERZSÉBET és LÉNÁRT E D I T könyve alkalmas arra, hogy hasonló célú 
kutatásoknak kiindulásul szolgáljon. Munkájuk érdeme az is, hogy adalékokat nyújtott 
a közlés és a gondolkodás sokat hangoztatott, de aránylag keveset vizsgált kapcsolatá
nak ismeretéhez. 

Ha a kötet újabb kiadásban is megjelenne, célszerű lenne a tanulmányok stílusát 
még formálni, az idegen szavak egy részét kiküszöbölni, s a kiadó készíttette francia 
összefoglalásból a nyelvi és stílusbeli hibákat kigyomlálni. 

VÉRTES O. ANDRAS. 

Donald Smeltzer: Man and Number 

An Account of the Development of Man's use of Number through the Ages 
New York 1958, Emerson Books, Inc. 114 1. 

1. D. SMELTZER a következő mottóban adja meg könyvének alaphangját : , , • •• man 
has learned to aid his exceedingly limited perception of number by an artifice which 
was destined to exert a tremendous influence on his future life. This artifice is counting 
and it is tp counting that we owe the extraordinary progress which we have made in 
expressing our universe in terms of number. 

I t is to his articulate ten fingers that man owes his success in calculation. I t is 
these fingers which have taught him to count and thus extend the scope of number 
indefinitely" (TOBIAS DANTZIG, Number: The Language of Science). 

Ez a mottó egyrészt találóan mutat rá, hogy az emberi értelem történetében 
milyen fontos kiváltképpen a számnevek története, másrészt pedig egyben exponálja is 
a könyv négy fejezetének (I. Man Learns to Count; II . Number Recording; LU. Early 
Oalculating Devices; IV. The Modern Number System) mondanivalóját. 

2. A számnevek története egy nyelvi kategóriának — egy szófajtának — is a 
története. Felderítésén nyelvészek is sokat serénykedtek — sőt serénykednek is — a 
nyelvtudomány sajátos módszereivel, a számfogalmakat jelölő szavak etimológiájának 
tisztázásával. így az etnográfusokkal egyetemben jelentős mértékben járultak hozzá 
ahhoz, hogy ma már eléggé teljes képet tudunk alkotni a számnevek kialakulásának 
folyamatáról. SMELTZER könyvének első fejezete (1 — 28.1.) az idevonatkozó néprajzi és 
nyelvészeti kutatások eredményeinek felhasználásával követi nyomon lépésről lépésre 
— persze csak nagy vonásokban — e folyamat alakulását. 

Lássunk ízelítőül néhány részletet ebből a fejezetből. 
A legősibb állapotra vonatkozólag a következőket mondja a szerző: ,,Any nume-

rieal ideas would probably be vague and limited and confined to immédiate concrète 
situations; they may have been able to teil when the number of objects in a group was 
increased or decreased — just in some cases a bird knpws when an egg is removed from 
its nest; but like the bird, they were probably only able to do this when the group was 
very small. 

Early man, with his vague and limited sense of numbei, probably had no number 
wprds. We tend to think of number words and Symbols as essential to any idea of num
ber, but in fact it is possible to have some sense of number without either, and without 
being able to count. This point can be illustrated by referring to specific situations. We 
can see, for example, that in building a simple hut, primitive men, unable to count, 
might feel quite confident that they had the necessary corner posts" (20—3. 1.). 

A fejlődés következő szakaszára vonatkozólag ezt olvashatjuk: ,,At an early stage 
the human mind must have become aware of the distinction between one object and 
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two objects, and between these and larger groups which were not distinguished from 
one another but merely gave a vague impression of 'many'. . . . Man appears to have 
been at this stage for a vast period of time. I t was only very gradually as human life 
developed and numerical considerations forced themselves on man's attention with 
increasing frequency that his conception of number became more definite and that he 
began to be able to recognize groups of more than two objects. • • • As man's use of 
speech developed he no doubt began to give some expression to the simple ideas of 
number of which he had become aware. The use of number words followed and enhanced 
his conception of number" (4. 1.). 

Tudjuk, hogy az ujjaknak milyen fontos szerepük volt a számnevek kialakulásában. 
Erről így ír SMELTZER: ,,Man may at a very early stage have used his fingers to express 
numbers, for in his attempts to communicate with his fellows gestures were probably 
at least as important as sounds. We can imagine him trying, for example, to indicate 
that he had seen three horses by holding up or pointing to three fingers while indicating 
'horse' by some recognized sound or gesture. When later man took to tallying, his fingers 
formed a convenient set of tallies which always went with him. True, the fingers are 
limited in number, but as we shall see this is an advantage lather than otherwise — and 
they have the important advantages that they are readily distinguished from one another 
and that being attached to the hands they always remain in the same order. These two 
advantages make it possible, in finger tallying, to refer to the size of a collection" (14.1.). 

S még egy részlet a mai állapotra vonatkozólag: ,,To-day the gesture language 
of number is used sometimes to give emphasis but it is much less important than in 
earlier times. The schoolboy's fingers may help his surreptitious communication of ans
wers in the arithmetic class, and many children and adults resort to their fingers as an 
aid to reckoning, but the reduced status of the fingers is clear from the furtive and 
rather ashamed way in which this is usually done. The decimal basis of our number 
system remains, however, as a permanent monument to the great part played by the 
fingers in the development of man's facility with number" (28. L). 

3. Ezek a részletek alkalmasint eléggé meggyőzően illusztrálják, milyen páratlan 
világossággal és egyszerűséggel foglalja össze a szeiző a számnevek kialakulására vonat
kozó eddigi kutatások — köztük a nyelvészeti kutatások — eredményeit. Ez jellemzi a 
további három fejezetet is. 

Amasodik fejezet (29—55. l.)a számok jelölésének történetét tekinti át a legrégibb 
időktől kezdve az egyiptomi, a sumér—babiloni, a maja és az azték, a kínai, az indus, 
a görög és a római számjelölés módjainak ismertetésével egészen napjainkig. I t t esik szó 
a számok csomókkal és rovásokkal való jelöléséről is (Kína, Peru, India, Perzsia, közép
kori Anglia stb.). 

A harmadik fejezet(56-78.1.) a számolási eljárások történetével foglalkozik. Kiemeli 
egyebek között, hogy mily nagy szerepe van mind a mai napig a különféle segédeszközök
nek — így a primitívebb vagy fejlettebb számológépnek — a számolási műveletek 
elvégzésében. 

A negyedik s egyben utolsó fejezet (79 — 112.1.) a mai modern tízes számrendszer 
kialakulásának folyamatát ismerteti. Ennek elindítója az indus—arab tízes számrend
szer, mely először alkalmazta a helyérték elvét s a zéró szimbólumot. Ez döntő jelentő
ségű volt a további fejlődés szempontjából. Erre vonatkozólag még egyszer idézünk 
SMELTZER könyvéből: ,,It was when the Indian system was developed so as to combine 
three important features that it became noteworthy. These features were the use of 

(a) single code symbols, 
(b) the principle of place value, 
(c) a zero symbol. 

These remain the most important features of our number system to-day- • •" (82. 1.). 

4. SMELTZER munkáját egy rövid, válogatott bibliográfia (113—4. 1.) és számos 
illusztráció egészíti ki. Az illusztrációk szerves tartozékai a könyvnek s jelentős segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy világos képet alkothassunk magunknak a számnevek fejlődósé
nek bonyolult és hosszadalmas folyamatáról. Különösen ki kell emelnünk a 10—11. 
lapokon levő illusztrációkat, melyek azt szemléltetik, hogy milyen kis mennyiséget tud 
áttekinteni egyszerre még a mai ember is. S ez sokkal inkább így volt a fejlődés korábbi 
szakaszaiban. 

5. SMELTZER könyve nem nyelvészeti munka, bár szükségképpen felhasználja a 
nyelvtudomány bizonyos eredményeit is. Szempontjai nem nyelvészeti szempontok, mert. 
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a számnevek kialakulását az emberi értelem fejlődésének egyetemes perspektívájába 
beállítva vizsgálja. De éppen ezért igen hasznos és eszméitető olvasmány a nyelvész 
számára is, aki a maga sajátos módszereivel végső soron szintén az emberi értelem 
fejlődésének történetével foglalkozik, hiszen az emberi értelem legfontosabb produktu
mát, a nyelvet vizsgálja s annak titkait igyekszik kifürkészri. 

Sajnálatos, hogy magyar nyelven mindeddig nem íródott a SMELTZERéhez hasonló 
munka. Érdemes volna gondolkozni magyarra fordításán. 

KOVÁCS FERENC 

Beérkezett könyvek, folyóiratok 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. II. E—Oy. Szerkesztette a Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Bp. 1960, Akadémiai Kiadó. 1137 1. - f i t . 

Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből. Szerkesztette: PAIS 
DEZSŐ. Írták: BENKŐ LORÁND, T. LOVAS RÓZSA, NÉMETH G. BÉLA, RUZSICZKY ÉVA, 
SZILÁGYI FERENC, TOMPA JÓZSEF, TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. Bp. 1960, Akadémiai Kiadó. 289 1. 

Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi 
konferenciája. 1958. PAIS DEZSŐ közreműködésével szerkesztette MIKESY SÁNDOR. Bp. 
1960, Akadémiai Kiadó. 212 1. — [A tartalomból: GYÖREFY GYÖRGY: A magyar törzsi 
helynevek; PAIS DEZSŐ: Szempontok Árpád-kori személyneveink vizsgtlatához; TERES-
CSENKO NATALIJA MITROFANOVNA: A nyenyec nemzetségrevekről; VÉRTES E D I T : Adalékok 
az osztják személynévkutatáshoz.] 

KODÁLY ZOLTÁN: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette VARGYAS LAJOS. 
3. kiadás. Bp. 1960, Zeneműkiadó. 307 1. 

LAVOTHA ÖDÖN: Észt nyelvkönyv. Bp. 1960, Tankönyvkiadó. 240 1. 
B. SIMOND R E N É E : Verancsics Faustus Dictionarivmának magyar szókészlete 

betűrendben, a latin értelmezésekkel. Bp. 1959, Akadémiai Kiadó. 78 1. 
GYÖREFY GYÖRGY: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp. 1959, Akadémiai 

Kiadó. [4] 168 1. + 8 melléklet. 
DIÓSZEGI VILMOS: Sámánok nyomában Szibéria földjén. Bp. 1960, Magvető. 

252 1. + 13 melléklet. 
Tó rém-Isten népe. Osztják népmesék. Válogatta, fordította, az utószót és a 

jegyzeteket írta: GULYA JÁNOS. Bp. 1960. Európa. 166 1. . 
Kalevipoeg. Fordította: BÁN ALADÁR. Bp. 1960, Európa. 346 1. 
Acta Linguistica Acad. Scient. Hung. Tom. X. (i960), fasc. 1 — 2. — [A tarta

lomból: SEREBRENNIKOV, B. A.: Über den Charakter des Verbalsystems des Alt-Kasan
tatarischen; HUSSON, R. : Le fonctionnement du larynx comparativement dans la parole 
et dans le chant; N. SEBESTYÉN, IRENE: Zur Frage der determinierenden Deklination im 
Juraksamojedischen; H A J D Ú , P.: The Form of the Object in Forest Yuiak; KOVÁCS, F . : 
Some Remarks on Uralic Numerais; KOROMPAY, B.: Die finnisch-ugrische Ethnologie; 
VÉRTES, E.: Beiträge zur Frage des finnisch-ugrischen bezeichneten Akkusativobjekts.] 
— Tom. X. (i960), fasc. 3—4. [A tartalomból: ORSZÁGH, L.: Problems and Principles 
of the New Dictionary of the Hungárián Language; GRUSOW, L. P;: Die Vokale der 
Waldmundart des Marischen im Lichte der Versuchsergebnisse; BEKE, Ö.: Nomen und 
Verbum; MOOR, E. : Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und 
Wortgeschichte VH.; FOKOS-FUCHS, D. R.: Aus der Syntax der ural-aItaischen Sprachen.] 

Magyar Nyelv. LV. (1959) évf. 4. sz. — [A tartalomból: PERÉNYI JÓZSEF: Magna 
Hungária kérdéséhez; MÁRTON GYULA: Tájékoztató a Román Népköztársaságban folyó 
magyar nyelvészeti szakképzésről és magyar nyelvtudományi munkálatokról; JUHÁSZ 
J E N Ő : Izé.] — LVI. (1960) évf. 1. sz. [A tartalomból: SZABÓ T. ATTILA: A magyar bi
labiális v nyelvemlékes jelölésének, illetőleg jelöletlenségének kérdéséhez; ANTAL LÁSZLÓ: 
Hány esete van a magyar főnévnek?; PAIS DEZSŐ: Üldöz, kísért ; VÉRTES E D I T : Észre
vétel a magyar magánhangzó-rendszer finnugor előzményeinek és megfeleléseinek termi
nológiájához; BÁRCZI GÉZ A: Én ; JUHÁSZ J E N Ő : Feled; KÁLMÁN BÉLA: Fokos Dávid 
hetvenötéves; P A F F ISTVÁN: Emlékezés Pápay Józsefre.] — 2. sz. [A tartalomból: 
IMRE S.: A szóvégi ë > e nyíltabbá válás a Bécsi és Müncheni Kódexben; BÁRCZI G.— 
PAIS D. : A finnugor szókezdő *p különféle magyar megfeleléseihez; JUHÁSZ J . : Olvas; 
RADANOVICS K.: Atval 'vitricus', fial 'privignus'; S. HÁMORI A.: Juhász Jenő.] — 3. sz. 
[A tartalomtól: LIGETI L.: Néhány megjegyzés úgynevezett altáji jövevényszavainkról; 
BÁRCZI G.: Örmény jövevényszavaink kérdéséhez; PAIS D.: Megjegyzések hangrendmeg
különböztető szóalakpárok jelenségéhez; BALÁZS J. : Még egy ősi magyar igenévszó; 
EOKOS D. : Egy permi táltosnévről. Szélütés; BALÁZS J. : Mészöly Gedeon emlékére]. 
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Magyar Nyelvőr.'84, (1960) évf. 1. sz. — [A tartalomból: RÁcz E N D R E : A pécsi 
nyelvművelő konferencia; À pécsi nyelvművelő konferencia határozatai.] — 2. sz. 
[A tartalomból: BÁRCZI G.: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I.; GÁLDI L.: Mutatvány 
a Magyar Irodalmi Nyelv Nagyszótárából; BEKÉ Ö.: A harmadik szentélyű névmás 
hangtörténetéhez; VÉRTES O. A.: Juhász Jenő; KÁLMÁN B.: Hunfalvy Pál és Munkácsi 
Bernát emlékezete.] 

Néprajz és Nyelvtudomány (Acta Univ. Szegediensis Sectio Ethnographica et 
Linguistica) III—IV. 1959—60.— [A tartalomból: H A J D Ú P.: Szöveg és dallam viszonya a 
szamojéd énekekben; NYÍRI A.: Ugor vagy finnugor eredetű-e sző szavunk?; VELCSOV 
MÁRTONNÉ: Test részneveinkből alakult mértékneveink története II. öl.] 

A Szegedi Pedagóqiai Főiskola Évkönyve. 1 — 2. Szeged 1959. 
Aarni Pentlilä Juhlakirja 5. VIII. 1959. Jyväskylä. 1959. 249 1. — [A tartalom

ból: LAKÓ, GYÖRGY: Unkarin kielen sananalkuisista soinnillisista klusiileista; MÄGISTE, 
JULIUS: Lisiä Viron kielen historiaan; WIOKMAN, BO. : Die lappischen Nomina auf Nom. 
Sing, -es.] 

CHOMSKY, NOAM: Syntactic Structures. s'-Gravenhage 1957, Mouton & Co. 116 L 
(Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedieata. Nr. IV.) 

COLLINDER, BJÖRN: Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 
1960, Almqvist and Wiksell. 416 [10] 1. 

Ybsen-Ordfcok. Ordforiàdet i Henrik Ibsens samlede verker. Szerkesztette: I VERSEN, 
RAGNVALD. Oslo 1958, Gyldendal Norsk For lag. XXXIH + 1192 has. 

ITKONEN, E R K K I : Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und 
Wörterverzeichnis. Helsinki 1960, Suom.-ugril. Seura. X. 188 1. [Hilfsmittel für das 
Studium der finnische-ugrischen Sprachen. VII.] 

KETTUNEN LAURI: Suomen lähisukukielten luonteenomaiset piirteet. Helsinki 
i960, .MSFOu. 119. IV [2] 252 1. + 3 térkép. 

LAGERCRANTZ, E L I E L : Lappische Volksdichtung IV. Helsinki 1960, Suom.-ugril. 
Seura. 222 1. [MSFOu. 120.] 

MANDLER, GEORGE—KESSEN, WILLIAM: The Language of Psvchology. New York 
1959, John Wiley & Sons. XVIII + 301 1. 

MELBERG, H Í K O N : Origin of the Scandinavian Nations and Languages. I. 1—2. 
(Scandinávian and Celtic Séries.) Halden, Norway 1960. 951 1. 

STIPA, GÜNTER: Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen 
Sprachen. Helsinki. 1860, Suom.-ueril. Seura. 260 1. [MSFOu. 121.] 
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