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Szeptember 24-én hunyt el rövid betegség után Bán Aladár. Ezen a 
napon fejeződött be a budapesti Nemzetközi Finnugor Kongresszus is, amely
nek díszelnökségében ő már nem foglalhatott helyet. A mostanit megelőző öt 
finnugor kongresszus szervezésén Bán Aladár fáradságot nem kímélve dol
gozott. 0 volt tudomásunk szerint e kongresszusok egyik kezdeményezője is. 

Tudományos és írói munkásságának legfőbb mozgatója az a cél volt, 
hogy rokonnépeink népköltészetét, irodalmát Magyarországon népszerűsítse, 
és elmélyítse a finnugor népek közötti kulturális kapcsolatokat. Bán Aladár 
kétségtelenül azok között van, akik legtöbbet tet tek ezen a téren. 

Már diákkorában elkezdett Budenz nyelvtanából finnül tanulni. Finn 
tudását később finnországi útjai során tökéletesítette. Ifjúságától fogva von
zotta a népköltészet. A lexikonok szűkszavú ismertetéseiben is ot t áll Bán 
Aladár neve mellett többek között az is, hogy folklorista. Egyik jelentős ifjú
kori műve a finn népköltészet gyöngyeit tartalmazó Kanteletar fordítása 
(Budapest 1902, Lampel Róbert. 1871.). A finn népköltészettel a helyszínen is 
megismerkedett, és maga is gyűjtött finn népdalokat. Saját gyűjtésű finn dalait 
később magyar fordításukkal együtt közölte is az Etnográphia hasábjain 
(XVIII, 42—52, 112—120). Bán Aladár néprajzi érdeklődésének gyümölcse 
még Krohn Gyula „A finnugor népek pogány istentisztelete" c. művének 
magyar fordítása (Budapest 1908, Magyar Tudományos Akadémia. 384 1.), 
amelyhez a fordító — az újabb irodalom felhasználásával — függeléket ír t . 

A finn prózairodalom és költészet magyarországi népszerűsítői közül a 
század elején aligha találunk valakit, aki annyit tevékenykedett volna, mint 
Bán Aladár. Ebből az időből származó műve ,,Az ezertó országából (Budapest 
1912, Családi regénytár XXVII, 160 1.); elbeszéléseket tartalmaz J . Aho, 
V. Soini és Päivärinta műveiből. Ugyanitt említendők még: A. Järnefelt: Föld
anya gyermekei (Budapest 1912, Vasárnapi Újság karácsonyi albuma), Finn 
költőkből (Budapest 1912, Olcsó könyvtár. 96.1). 

Figyelemre méltó úttörő kísérlet a A f i n n - m a g y a r és szamojéd népek 
irodalma c. tanulmánya (Budapest 1911. 158 1. Különlenyomat az Egyetemes 
Irodalomtörténet IV. kötetéből). Másfélszáz oldalon megtaláljuk valamennyi 
rokonnópünk történelmének és irodalmának rövid áttekintését az illető nép 
költészetéből vett szépszámú illusztrációval, amelyeknek túlnyomó többségét 
Bán Aladár fordította magyarra. A finn irodalom történetét negyedszázad 
múltán új anyaggal kiegészítve „A finn nemzeti irodalom története "címen 
(Budapest 1926, Szent István-Társulat 160 1.) mégegyszer kiadta, de az észt 
irodalomról azóta sem jelent meg újabb magyar nyelvű összefoglalás. 
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Nagy érdeme Bán Aladárnak, hogy a finn irodalom mellett már korán 
felfigyelt a gyors fejlődésnek induló észt irodalomra is. Ő fordított le hármat 
a két világháború között megjelent hat észt regény közül. (M. Metsanurk: 
Beront az élet; A. H. Tammsaare: Az erdőárki gazda; E. Wilde: A hegyfalvi 
tejesember. Kner Izidor kiadványai. Gyoma.) Az ő tolmácsolásában jelentek 
meg Aino Kallas finn írónő észt tárgyú novellái is. 

Legjelentősebb műve is az észtekkel kapcsolatos. Az ő fordításában jelent 
meg először magyarul 1928-ban az észtek nemzeti hőskölteménye, a Kalevipoeg 
(La Fontaine Társaság. 336 1.). A hősköltemény lefordításához részletes hely
színi tanulmányokat is végzett, bejárt Észtországban minden olyan helyet, 
amelyhez a Kalevipoeggel kapcsolatos mondák fűződnek. A hősköltemény 
második rövidített kiadása Képes Géza gondozásában a Nemzetközi Finnugor 
Kongresszus idején (1960) jelent meg Bán Aladár életének utolsó napjaiban. 

I t t Bán Aladár gazdag életművéből csak néhány munkát említettünk: 
azokat, amelyek finnugor szempontból különösebb érdekkel bírnak. í r t emel
lett irodalomtörténeti tanulmányokat Jósikáról, Eötvösről stb., és több saját 
verseit tartalmazó kötete is megjelent. Emlékét azonban maradandóan első
sorban azok a művei őrzik, amelyek a rokonnépek megismertetése nemes gon
dolatának jegyében születtek. 

BEBECZKXNÉ KnsK M A I 

Beszámoló a VI. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszusról 

(VIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques) 

1. A VI. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszus 1960 július 
30-a és augusztus 6-a között zajlott le Párizsban. Színhelye a Trocadéro terén 
levő Palais de Chaillot Passy-szárnyában elhelyezett Musée de l'Homme volt. A kong
resszusra a világ minden részéből több mint másfélezer résztvevő sereglett össze. A kong
resszusnak lényegében véve egyetlen témája volt : a z e m b e r . Az egyes előadások 
valamilyen vonatkozásban mind az emberrel foglalkoztak, mégpedig az ember gene
zisével, fizikai és szellemi alkatával, valamint — tárgyi és szellemi alkotásain keresztül—-
múltjával. A mintegy félezret kitevő előadások a következő tudományok képviselői 
részéről hangzottak el: antropológia, paleoantropológia, archeológia, etnológia (folklór, 
vallástörténet, lélektan, orvostudomány, etnolingvisztika stb.). 

A kongresszus célja az volt, hogy az emberrel foglalkozó e g y s é g e s — de a 
rohamos fejlődés következtében ma már szükségszerűen részterületekre széttöredezett — 
tudomány legújabb eredményeit tekintse át s foglalja valamiféle szintézisbe, továbbá 
előmozdítsa a különféle szaktudományok művelőinek közvetlen érintkezését, személyes 
eszmecseréjét. 

A teljes horizont áttekintésére való törekvést elsősorban a különféle munka
csoportok szolgálták. Ezek ilyesféle nagyobb témakörökkel foglalkoztak: az etnogenezis 
problémái; az archeológia, a történettudomány és az etnológia közös problémái; a játék; 
a népmese; a mítosz és a szájhagyomány; az eltűnőben levő kultúrák tanulmányozása; 
az etnobotanika problémái; stb. 

2. Bár ennek a beszámolónak tulajdonképpen nem volna feladata, mégsem árt 
talán, ha néhány szót szólok a kongresszus színhelyéről. 

A Musée de l'Homme a Muséum national d'Histoire naturelle egyik szekciója
ként 1937 óta áll fent, elődje a Musée d'Ethnographie volt. Nem egyszerűen múzeum a 
szó szokványos értelmében, hanem a néprajzi kutatások világviszonylatban egyik leg
fontosabb központja is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a következő intéz
mények és szervezetek tényleges munkája i t t folyik: Chaire d'Ethnologie du Muséum; 
Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris; Centre de formation aux recherches 
ethnologiques; Société des Amis du Musée de l'Homme; Société d'Anthropologie de 
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Paris; Société des Africanistes; Société des Americanistes; Société des Océanistes; Insti tut 
Français d'Anthropologie; Comité français du Film ethnographique. 

A Musée termeiben, tárlóiban hatalmas anyag van páratlan ízléssel, általában 
kitűnő elrendezésben kiállítva. Ezt az anyagot azonban mennyiségben jóval felülmúlja 
a raktárakban elhelyezett s a kutatók számára hozzáférhető anyag. A fényképtárban 
40 000 fényképlemez, 200 000 másolat, 17 000 diapozitív van. A zenei tárban különféle 
népek zenéjének anyagából 3000 hangfelvétel található. Ebből eddig már sokat ki is 
adtak — újabban mikrobarázdás — hanglemezeken. Számos lemezt (dél-amerikai indián, 
baszk, újgörög stb. felvételt) alkalmam volt meghallgatni. 

A Musée könyvtára hozzávetőlegesen 150 000 kötetet tartalmaz, több mint 600 
néprajzi, antropológiai, nyelvészeti stb. folyóiratot járat a világ minden részéből, s ter
mészetesen mikrofilmolvasó berendezéssel is fel van szerelve. 

Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a könyvtár nyelvészeti anyaga mennyiség 
tekintetében is számottevő, igen jól van összeválogatva, könnyen áttekinthető és 
kezelhető. 

Fontos intézménye a Musée-nek a mozi. Ebben hetenként háromszor néprajzi 
filmeket mutatnak be, s a filmeket bárki megtekintheti egészen minimális beléptidíjért. 

3. Nyilván nem lesz érdektelen, ha vázlatosan ismertetem, hogy az uráli népek 
— s köztük mi magyarok — hogyan szerepelnek a Musée kiállított anyagában. 

Mindjárt az európai népek (Europe) termének elején egy tábla vonja magára 
figyelmünket ezzel a felírással: ,,Les langues en Europe". I t t a, , Langues Finno-Ougrien-
nes" alcím alatt a következő felsorolást találjuk: „Langue Hongroise ou Magyar; Lan
gues Finnoises: Finnois ou Suomi; Este; Live; Carélien." A felsorolást a következő 
magyarázószöveg egészíti ki: ,,Les langues Finno-Ougriennes ou Ouraliennes, originaires 
de l'Asie centrale, sont parlées aujourd'hui dans le nord de la Sibérie, l'Oural et quel
ques régions d'Europe." 

Ez a tájékoztatás aligha mondható bőbeszédűnek, másrészt pedig túlságos pon
tosság sem jellemzi. A finnugor nyelvek közül a magyaron és a főbb finnségi nyelveken 
kívül hiányoznak az összes többiek, különösnek találjuk a finnugorság Közép-Ázsiából 
való eredeztetését, s aligha nyugtathat meg bennünket, hogy e tábla megszerkesztői 
egyenlőségi jelet tet tek a finnugor és az uráli nyelvek közé. 

' Némi kárpótlásban részesülünk' ugyanennek a teremnek az átellenes részében, 
ahol néhány tárlóban magyar, finn, karjalai és észt anyag van kiállítva. A falon levő 
tájékoztató táblán i t t már a következő olvasható: ,,Les Finno-Ougrienes. Origine. — 
L'ancien habitat des Finno-Ougriens est situé sur le cours moyen de la Volga. Les tribus 
Ougriennes émigrèrent les premières, vers la Sibérie. . . Les Hongrois (ou Magyars) 
pénétrèrent en Russie du sud au I X e siècle et, traversant l'Europe d'est en ouest, envahir
ent l'Allemagne, l'Italie et la France. Renonçant à la vie nomade, ils s'établirent sur 
le cours moyen du Danube." 

A továbbiakban ránk, magyarokra vonatkozólag egyebek között még ez olvas
ható: „Convertis vers les Xe—Xle siècle au christianisme, et en majorité catholiques, 
les Hongrois se sont très vite intégrés à la culture occidentale. Ils ont développé une 
brillante civilisation." 

A finnugorság többi ágának s a szamojédoknak a második emeleten jutunk a 
nyomára. A „Les peuples arctiques" című táblán, „Les Tribus Sibériennes" címszó 
alatt lényegében véve helytálló tájékoztatást kapunk az osztjákokról, vogulokról s 
szamojédokról. Nem helyeselhető azonban, hogy a zürjénekről is i t t esik említés. 

Ebben a teremben a „Lapons", „Caréliens", „Permiens", „Mordv", „Ostiak et 
Vogoul", „Tchérémiss et Mordv" felírású tárlókon kívül találunk még egy „Finno-
Ougriens" felírású tárlót is. A benne elhelyezett három tájékoztató tábla közül az elsőn 
a magyarok kivételével mindegyik finnugor népről szó van, a második táblán a balti 
finnségiől, a zürjénekről, votjákokról, mordvinokról és cseremiszekről, a harmadikon 
pedig az obi-ugorokról és szamojédokról. 

Mint látjuk, az uráli népekre vonatkozó anyag három különböző helyen (Europe, 
Les peuples arctiques, Asie) található, nem éppen szerencsés elhelyezésben, hiszen pél
dául a mordvinok és a cseremiszek az ázsiai népek termébe kerültek. 

Sajnálatos módon a magyarázó táblákon elég sok pontatlanság van, a külön
böző táblák adatai olykor hiányosak, sőt — mint fentebb már utaltam rá — egymás
nak ellentmondók. Nem csodálható tehát, hogy egy olyan látogatója a Musée-nek, aki 
az uráli, illetőleg a finnugor népek iránt érdeklődik, azokról teljesen bizonytalan képet 
visz innen magával. Reméljük, hogy a Musée szakértő munkatársai ezeket a hibákat 
előbb vagy utóbb kiküszöbölik, hiszen egy múzeum akkor oldja meg jól feladatát, akkor 
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neveli valóban látogatóit, ha azok nemcsak gyönyörködnek a benne kiállított tárgyak
ban, hanem egyszersmind pontos és megbízható, a korszerű tudomány színvonalának 
megfelelő tájékoztatást is kapnak azokról. 

4. De térjünk vissza tulajdonképpeni témánkhoz. 
A kongresszus előadásai a Musée különböző helyiségeiben folytak több mint 

húsz témakörben az antropológia, az etnológia és a múzeológia kérdéseiről. A szervező
bizottság elnöke H. V. VAIXOIS professzor volt, tagjai sorában pedig olyan tudósok 
foglaltak helyet, mint például CL. LÉVI-STRAUSS professzor, az etnológia nemzetközi 
hírű, kimagasló egyénisége. A kongresszus díszelnöki tisztét Louis J O X E francia műve
lődésügyi miniszter viselte, s a díszelnökségnek tagja volt egyebek között ANDRÉ 
MALRAUX író és államminiszter s MAURICE COUVE DE MURVILLE külügyminiszter. 

A megnyitó ünnepség július 31-én délután volt a Sorbonne dísztermében. A kong
resszus tulajdonképpeni munkája csak másnap délelőtt kezdődött meg az egyes szekciók 
keretében. Naponta két ülés volt: egy délelőtt, egy pedig délután, tizenöt perces elő 
adásokkal. Ugyanennyi idő jutott az egyes előadások megvitatására is. Minden szek
ciónak megvolt a maga elnöke s titkára. 

5. Az etnolingvisztikai szekciónak — melynek munkájában én is tevékenyen 
részt vettem — az elnöki tisztét MARCEL COHEN, a kiváló francia nyelvész látta el, 
t i tkára pedig Louis BERTHE volt. Az utóbbi Indonézia nyelveivel s néprajzi problémái
val foglalkozik, a Musée munkatársa, CL. LÉvi-STRAUSsnak az iskolájához tartozik, 
rendkívül sokoldalúan képzett fiatal tudós. (Nem hagyhatom említés nélkül az Ő sze
mélyével kapcsolatban, hogy nyelvészeten és néprajzon kívül még zenével is foglalkozik, 
egyebek között epiruszi újgörög népdalokat is gyűjtött, nagy tisztelője s kiváló ismerője 
BARTÓK BÉLÁnak.) 

Szekciónk két napon keresztül: augusztus 1-én és 2-án ülésezett. Összesen négy 
ülést tartott . Ezeken az eredetileg bejelentett 19 előadás helyett mindössze 11 hang
zott el. Az első előadást B. ZABORSKI kanadai résztvevő tartotta Eurázia új etnolingvisz
tikai térképéről (Nouvelle carte ethno-linguistique de l'Eurasie). Ezt követően TH. A. 
SEBEOK amerikai professzor tartott igen érdekes előadást „Analog and digital coding in 
speech" címmel. 

A délutáni ülésen négy előadás hangzott el. Elsőként M. LÖPELMANN beszélt 
számnévi kérdésekről (De la genèse et du sens original des noms de nombre). A követ
kező előadás ugyancsak számnévi kérdésekkel foglalkozott (KOVÁCS F., Somé problems 
relating to the évolution of numerals). Ez az előadás az uráli számnevek vizsgálatából 
leszűrt tanulságok alapján két tételt fejtett ki: 1. az indoeurópai nyelvtudomány mód
szereit nem mindig lehet eredményesen alkalmazni nem indoeurópai nyelvek esetében; 
2. a számnevek nem feltétlenül és nem mindig hasznosíthatók két nyelv vagy két nyelv
család rokonsági kapcsolatainak megítélésére. A harmadik előadást M. COHEN profesz-
szor tartot ta a kétnyelvűség kérdéseiről (Observations linguistique dans un village 
bilingue). Végezetül a nemzetközi kongresszusok jólismert egyénisége, az osztrák K. 
TREIMER tar tot ta meg előadását „Über paläoeuropäische Linguistik" címmel. 

A másnap délelőtti ülés az ugyancsak osztrák A. VoRBLiCHERnek a pigmeus 
nyelvekről szóló, bemutatással kísért rendkívül érdekes előadásával kezdődött (Les 
relations linguistique entre Noirs et Pygmées au Congo belge). A másik előadó francia 
volt: L. HOMBURGER. Az ázsiai származású afrikai népek eredetének és nyelvi össze
tételének, kapcsolatainak kérdéseivel foglalkozott (Les populations africaines,venues 
d'Asie). 

Az utolsó ülésszaknak három előadója volt. A baszk S. BARANDIARAN DAR GAIZKA 
a jobb és a bal kezét jelölő két baszk szó jelentéstartalmának fejlődését elemezte (Mots 
basques ,,eskera", ,,eskumia", point de départ d'une théorie des cultures), az amerikai 
J . B. CASAGRANDE pedig egy sajátságos indián nyelvi igekategória kérdésével foglal
kozott (On „round objects", a covert verbal category in Navaho). Az ugyancsak amerikai 
D. L. OLMSTED a szóstatisztikai („lexicostatistics") módszerre vonatkozólag tett néhány 
figyelemre méltó kritikai megjegyzést. Véleménye szerint a „lexicostatistics" mód
szere nem alkalmas a nyelvek rokonsági kapcsolatainak megállapítására. 

Az etnolingvisztikai szekció húsz-harminc résztvevője főként amerikaiakból, 
angolokból, németekből és franciákból tevődött össze. Volt ezenkívül egy-két belga, 
osztrák, skandináv és egyéb résztvevője is. 

Egyes előadások körül élénk vita alakult ki. Igen éles vita folyt M. LÖPELMANN 
és K. TREIMER előadása körül. Mindkét előadás erősen negatív kritikát kapott. 
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Az etnolingvisztikai szekcióval kapcsolatban meg kell még említenem, hogy mun
kájába a második napon W. STEINITZ professzor is bekapcsolódott. A szekció munkája 
az ő és M, COHEN zárószavaival fejeződött be. 

6. Ez a beszámoló egyoldalú és hézagos, hiszen nyelvészeti folyóirat számára 
íródott, s így természetszerűleg elsősorban a nyelvészeti szempontokra kellett figye
lemmel lennem. Másrészt a terjedelem tekintetében is kötöttek bizonyos korlátozások. 
Mégis úgy vélem, említést kell tennem még néhány olyan előadásról, melyek általános,, 
elvi jellegüknél, szibériai vagy finnugor, vagy pedig éppenséggel magyar vonatkozá
suknál fogva számot tarthatnak a magyar nyelvésztársadalom érdeklődésére. 

Mindenekelőtt a szovjet delegáció következő előadásaira hívnám fel a figyelmet: 
Sz. P. TOLSZTOV, Les principaux problèmes théoriques de l'ethnographie Soviétique 
moderne; I. Sz. GITRVICS, L'ethnographie et les problèmes de la réorganisation de l'écono
mie, de la culture et du mode de vie chez les peuples de l'Extrême Nord de l'URSS; 
M. G. LEVIN, L'ethnographie et l'anthropologie comme sources des études historiques 
(Sur la méthodologie de l'étude historique des peuples n'ayant pas d'histoire écrite); 
V. K. SZOKOLOVA, Le poésie populaire orale comme source historique et ethnographi
que; D. A. OLDEROGGE, Traits essentiels de l'évolution des systèmes de parenté. 

Két lapp és egy szibériai vonatkozású előadást is itt említek még meg: A. NESHELMY 
Trends in the development of Lapp culture in Scandinavia; R. PAINE, Membership and 
non-involvement in Coast Lapp society; I. PATJLSON, Les rapports des âmes animales 
avec les esprits gardiens dans les croyances religieuses des peuples sibériens. 

Magyar vonatkozásai miatt figyelemre méltó számunkra V. NovAKnak a magyar 
és a szlovén népi kultúra kölcsönhatásairól szóló kongresszusi előadása (Zur Charakteris
tik der slovenisch-ungarischen volkskulturellen Beziehungen), annál is inkább, mert a 
jelenlegi magyarországi szlavisztikai kutatásokban a szlovénség — különösen a magyar
országi szlovénség — teljesen elhanyagolt területnek számít. 

Végezetül egy olyan előadást szeretnék még megemlíteni, melyet magyar előadó, 
GUNDA BÉLA tartott: ,,Die mitteleuropäischen Bauernkulturen und die Methode der 
»Cultural Anthropology«''. Ez az előadás kétségtelenül a kongresszus egyik jelentős elvi, 
módszertani előadása volt. Ez nyilvánvaló volt abból az élénk vitából és visszhangból, 
amelyet kiváltott. GTJNDA BÉLA arra hívja fel a figyelmet előadásában, hogy a jól doku
mentált és aránylag könnyen hozzáférhető közép-európai parasztkultúrák kutatásá
nak eredményeit kitűnően lehetne érvényesíteni az ún. „cultural anthropology" szem
pontjából, mely eddig egyoldalúan a természeti népek kevésbé jól dokumentált s nehe
zebben megközelíthető kultúrájának vizsgálatára támaszkodott. 

7. A kongresszus munkájáról végső soron az a kötet fog számot adni, amely a 
kongresszuson elhangzott előadásokat s hozzászólásokat tartalmazza. Bizonyos, hogy 
az egyes szekciókban lezajlott viták s az általános kérdésekkel foglalkozó munkaérte
kezletek előbbre vitték az emberrel foglalkozó tudományok ügyet. Az is bizonyos, hogy 
azok az impulzusok is hatékonyan mozdítják elő nemzetközi méretekben a tudomány 
haladását, amelyeket a kongresszus résztvevői részint a szekciók munkája, részint pedig 
az egymással való személyes érintkezés és eszmecserék során szereztek. A kongresszus 
a maga egészében azt példázta, hogy kívánatos és lehetséges a nemzetközi összefogás 
és együttműködés, hasznos és nélkülözhetetlen a különféle nézetek kicserélése és meg
vitatása, mert az emberiség közös problémáit csak így lehet megoldani. 

KOVÁCS FERENC 

Björn Collinder: Survey of the Uralic Languages 

Stockholm. Almqvist &Wiksell. 1957. XXII -f 536 lap. 

Az uráli nyelvek — nem számítva a magyar, a finn és az észt nyelvet — akár 
hazánk határain belül, akár rajtuk kívül csak kevéssé és nehezen voltak megismerhetők 
egészen a legutóbbi időkig. Viszonylagos megismertetésük érdekében legtöbbet tettek 
a Finnugor Társaság „Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen" 
című sorozatának a szerzői : hét finnugor nyelvet mutattak be az érdeklődőknek nyelv
mutatványok alakjában, amelyekhez — vagy már az első, vagy legalábbis a második 
kiadásban — német nyelvű nyelvtani vázlat és szójegyzék is csatlakozik. A Hilfsmittel 
sorozat hiányzó osztják tagját WOLFGANG STEINITZ ,,Ostjakische Grammatik und 

15 Nvelvtudományi Közlemények 1961/1. 



226 ISMERTETÉSEK — SZEMLE 

Chrestomathie mit Wörterverzeichnis" (második kiadás 1950-ből) című műve pótolja. 
Hazánkban a manysi (vogul) nyelv megismerését legújabban KÁLMÁN BÉLA Manysi 
nyelvkönyve (1955) meg az ,,Északi-manysi nyelvtanulmányok" című értekezés (1956) 
segítette elo. Az említett segédeszközök túlnyomó többsége azonban csak a kérdéses 
nyelvek alaktanát tár ta elénk fo vonásaiban, a hangtan bemutatását már teljesen mel
lőzte, s mivel valamennyi külön kötetet alkotott, ezért arra, hogy az uráli nyelvcsalád 
tagjairól más nyelvcsaládok kutatói számára egységes és kellően sokoldalú képet szolgál
tassanak, nem voltak eléggé alkalmasak. így történt meg aztán nemegyszer, hogy az 
általános meg az indoeurópai nyelvtudomány művelői egzotikumként emlékeztek meg 
olyan nyelvi jelenségekről, amelyek egyik vagy másik, esetleg még saját hazájukban is 
beszélt finnugor nyelvben jól ismeretesek, s az „egzotikum" megvilágítására olykor 
afrikai nyelvekből idéztek példákat nem is minden tekintetben megbízható forrásművek 
alapján, noha állításaikat egy jó finnugor (uráli) nyelvészeti kézikönyv megléte esetén 
sokkal hitelesebb és közelebbről meríthető nyelvi anyagon is szemléltethették volna 
(1. erről GÁLDI LÁSZLÓ egyik ismertetését a NyK. következő számában). Ezen a hely
zeten BJÖRN COLLINDER most ismertetendő műve tud végre változtatni. 

Könyvének az egyes uráli nyelveket bemutató fejezeteiben a szerző általában a 
következőképp jár el: rövid hangtani jellemzést ad, ismerteti fő vonásaiban a név- és 
az igeragozást, szövegmutatványokat közöl, hozzájuk angol fordítást és olyan magyará
zatokat csatol, amelyek a szövegek szavainak alaktani mineműségéről, etimológiai kap
csolatairól stb. adnak felvilágosítást. A szerző munkája persze korántsem volt olyan 
egyszerű, amint ebből a sémából következtetni lehetne. Az egyes uráli nyelvek múltját 
más-más mértékben ismerjük, nyelvjárási megosztottságuk foka eltér egymástól, s eltérő 
mennyiségben áll rendelkezésünkre rájuk vonatkozó nyelvtudományi irodalom is. A szerző 
e nehézségek ellenére is megtalálta a helyes megoldást. 

Az uráli nyelvek közül elsőnek a finnt mutatja be, s ezen nyelvet ismerteti meg 
olvasóival a legbehatóbban. Eljárását két tény magyarázza meg: egyrészt a finn nyelv 
a legkonzervatívabb uráli nyelv, másrészt ha az elsőnek tárgyalt nyelvvel kapcsolatosan 
részletesen megvilágítja a valamennyi uráli nyelvre többé vagy kevésbé jellemző saját
ságokat, akkor a továbbiakban mentesül sok ismétléstől. Minthogy a finn nyelv szá
munkra eléggé ismert, illetőleg könnyen megismerhető, a finn nyelvi résszel kapcsolat
ban csak egy tényt emelek ki : COLLINDER olyan alapossággal és körültekintően végezte 
munkáját, hogy az irodalmi nyelven kívül külön foglalkozik a Kalevala nyelvi sajátsá
gaival, s az irodalmi nyelvi szemelvényeken kívül mutatványként közli a Kalevala 
harmadik runóját is. 

A balti-finn nyelvek közül a finnen kívül még az észtnek szentel a szerző külön 
fejezetet. Terjedelmét tekintve ez csak kb. egy harmada az előbbinek, ami érthető is, 
hiszen a finn nyelv ismeretében az észt sokkal kevesebb magyarázatra szorul, mint 
szorulna egyébként. A következő nyelvnél, a lappnál, már jelentkeznek azok a nehéz
ségek, amelyekről bevezetőben szóltam: tekintettel a nyelvi különbözés nagyságára a 
nyelvjárások közül ki kellett emelni egyet ,,a lapp nyelv" bemutatására. Természetesen 
a szerző a legelterjedtebb és legismertebb nyelvjárást, a norvéglappot választotta a nyelv
tani jellemzés tárgyául, szövegmutatványt közöl azonban a déli-lappból is, s a hozzá 
csatolt alakmagyarázatok bővebb fejtegetés nélkül is eléggé szemléltetik a két nyelv
járás nagymértékű különbözését. — A mordvin fő nyelvjárások közül ugyancsak a 
jobban ismertet, azaz az erzät részesíti a szerző előnyben. Az alakmagyarázatokban 
adott utalások a finn nyelv etimológiailag megfelelő szavaira, illetőleg formánsaira az 
uráli nyelveket nem ismerő érdeklődő számára is érzékeltetni tudják a két nyelv rokon
ságának a fokát. — A cseremisz nyelvi fejezet a nyugati (kozmogyemjanszki) nyelv
járáson alapul, de nem egy hivatkozást tartalmaz a keleti nyelvjárások viszonyaira is. 
Ez az eljárás nagyon megokolt. — Minthogy a votják nyelv egységesebb, mint bár
melyik másik finnugor nyelv, e fejezet írásakor lényegesen könnyebb dolga volt a szer
zőnek, mint az előzőkénél. Az alapul vett jelabugai nyelvjárás egyben a votják irodalmi 
nyelv jellemző sajátságainak a bemutatására is alkalmas. — A zűrjén nyelvi részben 
kellő számban alkalmaz a szerző utalásokat a votják nyelvre, s így a két permi nyelv 
egymásközti közeli rokonsága megfelelően kidomborodik. — A vogul nyelv bemuta
tására a szerző egy, MuNKÁcsitól feljegyzett kondai mondát (vö. VNGy. I, 166—9) 
használ fel. Munkácsi (VNGy, I, 286) úgy nyilatkozik, hogy e mondát a Pelső-Konda 
egyik mellékfolyója, az Okhèt-fô mellett fekvő Leus-peul egyházas faluban jegyezte fel 
a Tërès-peul-beli Mikita Petrovics Baranov közlése nyomán. KANNISTO (FUP. VIII, 
Anz. 197) ugyanezt a vidéket közép-kondai nyelvjárás-területnek nevezi. COLLINDER 
(bizonyára M. LIIMOLA közlése alapján) azt a nyelvjárást, amelyet a kérdéses szöveg 
^épvisel, a felső-kondai és a pelimkai nyelvjárás közötti átmeneti nyelvjárásnak mondja. 



ISMERTETÉSEK — SZEMLE 227 

A lényeg mindenesetre az, hogy tehát a szerző egy közép-vogul nyelvjárás leírása útján 
kíván képet adni a vogul nyelvről, noha az északi-vogul kétségtelenül jobban ismert, 
a déli-vogul (tavdai) nyelvjárás pedig legalábbis a vokalizmus szempontjából eredetibb, 
mint az északibb nyelvjárások. A szerző eljárása ennek ellenére is védhető. A közép-
vogul nyelvjárások vokalizmusa több ponton eredetibb, mint az északi-vogulé, szókész
letük pedig több eredeti vogul szót őrzött meg, mint az erősen eltatárosodott tavdai 
nyelvjárásé. De különben sem hanyagolja el a szerző az északi-vogult sem: ragozási 
paradigmákat az irodalmi nyelvül használt szoszvai nyelvjárásból is közöl, s a nyelv
tani vázlatban tekintettel van mind az északi-, mind pedig a déli-vogul nyelvjárásra. 

Az osztják nyelvet a Survey a STEINITZ kutatásai alapján jól ismert serkáli és 
szinjai nyelvjárások leírása, valamint ugyanezen nyelvjárásokból vett szemelvények útján 
mutatja be. 

A finnugor nyelvek szemléjét a magyar nyelv hang- és alaktanának ismertetése 
zárja. E feladatnak, valamint a szövegmutatványoknak és magyarázatuknak 54 lapot 
szentel a szerző, ami egy ilyen jellegű könyvben teljesen elegendőnek mondható. A hang
tani részben kitér egyebek közt a kétféle e hangra, a magánhangzóharmóniára, a helyes
írás és a kiejtés viszonyára, a mássalhangzók hasonulási jelenségeire és — néhány mon
datban — a hanglejtésre is. Az alaktani rész ismerteti a névragozást és a fokozást, szól 
a fontosabb névmásokról és a számnevekről, bemutatja az igeragozást, kitér az aspek
tusok kifejezésmódjaira, felsorolja az igeneveket és példákon szemlélteti jelentésüket. 
A szemelvények megválasztásakor a szerzőnek gondja volt arra, hogy a magyar nyelvet 
egymástól műfaj, stílus és szókészlet tekintetében lényegesen különböző mutatványok 
alakjában mutassa be. Mutatványokként Petőfi „Szeptember végén" című költeménye, 
a Miatyánk, Lukács evangéliumának egy kis részlete, valamint ,,A róka, a medve és a 
szegény ember" című népmese szerepelnek. 

A szamojéd nyelvek közül a jurák-szamojéd, a szelkup és a kamasz kapnak helyet 
az uráli nyelvek szemléjében. E részben különösképp láthatjuk: mily nehéz feladatokkal 
kellett megküzdenie a szerzőnek. A kamasz nyelviöl szólva rámutat arra, hogy mily 
nehéz e nyelv vokalizmusának fő sajátságait tisztázni. E nyelv legkiválóbb szakértője, 
K A I DONNER ugyanis helyszíni feljegyzéseiben 63 magánhangzójelet használ, de szó
tárában „csak" 42 magánhangzót különböztet meg egymástól. 

Minthogy COLLINDER Surveyja nem kevesebb, mint 13 nyelvet mutat be, amelyek 
mind hangállomány, mind pedig irodalmi nyelvi hangjelölés tekintetében igen lénye
gesen eltérnek egymástól, felmerül az a kérdés: milyen hangjelöléssel tudta a szerző 
a különféle nyelvekből közölt szemelvényeket a kívül állók számára olvasható alakban 
közölni. A szerző munkásságának a tervszerűségét bizonyítja, hogy ezzel a nehéz prob
lémával már nem e kötetben kellett megküzdenie. COLLINDER már Fenno-Ugric Voca-
bulary című etimológiai szótárában kialakított egy olyan hangjelölési rendszert, amely 
lényegesen egyszerűbb, mint a finnugor nyelvészeti kiadványokban használt hangjelölés, 
s ugyanakkor ennél sokkal közelebb áll az indoeurópai hangjelölési rendszerhez. Noha 
a finnugor nyelvek kutatói a CoLLiNDER-féle hangjelölést a saját céljaikra változatlanul 
még nem fogadták el, bizonyos, hogy COLLINDER — abból indulva ki, hogy ő kiknek a 
számára és milyen célból írta műveit — lényegében belyesen járt el: az indoeurópai 
nyelvészek számára olyan hangjelölést teremtett, amely számukra COLLINDER művei
nek a megértését és felhasználását lehetségessé, viszonylag könnyűvé teszi. Véleményem 
szerint abban semmi hiba sincs, ha a nyelvtudomány terén — figyelembe véve az egyes 
publikációk eltérő célját és különféle érdeklődésű közönségét — két vagy esetleg még 
több, egymástól valamelyest eltéiő hangjelölést használnak. Hiba csak az lenne, ha a 
hangjelölésben két- vagy esetleg háromféleség helyett zűrzavar uralkodnék. COLLINDER 
etimológiai szótáráról írt ismertetésemben (NyK. LIX, 214) kifejeztem azt a remé
nyemet, hogy a szerző közzéteszi és vitára bocsátja azon vizsgálódásainak részletes ered
ményeit, amelyeknek az egyes finnugor nyelvekbeli hangok lényeges sajátságainak a 
tisztázása és jelölése volt a célja. Azóta annyi meg is történt, hogy COLLINDER a Sprâkve-
tenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar (Uppsala TJniversitets Àrsskrift 1957: 
12) egyik számában megjelentette az un. FUF.-hangjelölés bírálatát és módosítási 
javaslatainak a megokolását. Az 1958-ban Helsinkiben létesült finnugor hangjelölési 
bizottság feladata lesz a felvetett kérdésekben való végleges állásfoglalás. Tudomá
nyunknak érdeke, hogy ez ne várasson magára túlságosan hosszú ideig.1 

1 COLLINDER egyszerűsítési javaslataihoz már eddig is többen hozzászóltak, vö. 
Auxis J. JOKJ, Tarkekirjoituksemme yksinkertaistaminen (Vir. 1958: 291—8), és 
B. M. JlwmKUH, O eAHHoií Hay^Hofí TpaHCKpunuHH 3ByK0B $nHHO-yropcKHx H3HKOB (MocKBa 
-JleHHHrpaÄ, i960. 22 1.). 
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A Surveyt az Appendix to Fenno-Ugric Vocabulary című függelék zárja be 
Az utóbbi mű használóinak igen lényeges tudniuk, hogy ez a függelék számos pótlást 
és helyesbítést tartalmaz COLLINDER etimológiai szótárához. 

COLLINDER Surveyja egy nagyszerű tudós bámulatos tudásának, szívós kitartá
sának, nagy munkabírásának és tervszerű munkájának a terméke. Amikor most — nagy 
késéssel — ismertettük ezt az elsősorban ismeretközlő jellegű nagy munkát, máris előt
tünk áll és tanulmányozásra vár a szerző újabb nagy műve, uráli összehasonlító nyelvé
szeti tanulmányainak nagyszabású Összefoglalása: Comparative Grammar of the Uralic 
Languages (Uppsala, 1960). 

LAKÓ GYÖRGY 

Sananjalka 1 — 2. 

Suomen Kielen Seuran vuosikirja, Turku, 1959—1960. 227 1., 211 1. 

Először is a folyóirat neve érdemel figyelmet: mit akarnak a kiadók azzal mon
dani, hogy a Turkuban székelő finn nyelvi társaság új, évenkint megjelenő folyóiratának 
a Sananjalka nevet adták. 

Az első szám (1959) előszavában erről maga a szerkesztőség nyilatkozik: a 
sana(n)jalka szó a finnben páfrányt jelent. A néprajztudósok ismerik az e növénnyel 
kapcsolatos számos hiedelmet és babonát, pl. e növény virágzását Szent Iván-nap éjje
lén, virágjának vagy magjának hatását: láthatatlanná teszi az embert, szerencsét ós 
vagyont hoz neki, érthetővé teszi számára az állatok beszédét stb. (erről legutóbb ld. 
A. V. RANTASALO, Die ,,Blüte" des Farnkrauts, FFCommunications 179. Helsinki, 1959). 
Egy kissé keresettnek tetszik az a magyarázat, hogy a páfrány nevét azért választották, 
illetve e név azért megfelelő, mert a sananjalka szó népi hiedelmekre utal, amelyekről 
ennek az évkönyvnek a lapjain ugyancsak fognak cikkek és kutatási eredmények meg
jelenni. Szerencsére az említett bevezetés azt is hangsúlyozza, hogy ennek a tudományos 
folyóiratnak kutatási tárgya a szó (fi. sana), és pedig legátfogóbb jelentésében; a finn 
sana a jalka 'láb; támasz, tar tó ' (vö. fi. kynttilänjalka 'gyertyatartó') szóval együtt 
olyan összetételt alkot, amely jelentésével jól alkalmas címül a Finn Nyelvi Társaság 
évkönyve számára: ,,a szó-t kell tartani, hordozni, felemelni, láthatóvá tenni". 

Azt, hogy a Finn Nyelvi Társaság Turkuban székel, a többi között azzal is kíván
ták hangsúlyozni, hogy az első kötetben megjelent cikkek szerzői valamennyien a turkui 
egyetem egykori vagy jelenlegi tanárai, vagy pedig ott tették le vizsgáikat. Nyomaté
kosan kijelentik azonban, hogy nem maradnak ennél a körnél, hanem — mint ahogy a 
II . kötet (1960) igazolja is — máshol élő és alkotó kutatók és munkatársak is szerepelni 
fognak az évkönyvben. 

Az évkönyv dolgozatai finn nyelven jelennek meg, de utánuk mindenkor német, 
francia vagy angol összefoglaló következik. A cikkek nemcsak a finn nyelv kérdései
vel foglalkoznak, hanem finnugor nyelvészettel, finn néprajzzal, folklórral, valamint 
finn irodalommal is. 

Az I. kötetben PAAVO RAVILA a nyelvtudomány egységéről ír (németül: JSFOu. 
60, 6. Helsinki, 1958), PAAVO NUMMINEN ,,A mondat tagolódásáról", OSMO IKOLA, a 
szerkesztő, ,,Némely mondattani eltolódásról a finnben", HANS FROMM ,,A Henrik 
püspök halál énekében előforduló némely névről", MATJNO KOSKI „Változások és átala
kulások néhány délnyugati finn egyházközség falu- és tanyaneveiben" címen értekezik. 
Toivo VUORELA „Hanho és kousa" (ivásra és merítésre szolgáló madár alakú faedény) 
címen, ESKO AALTONEN , ,AZ ember külseje jellemzésének népies módjairól" (azaz külön
leges szólások és szavak a finnben) címen írt. A többi cikk sorban: EEVA KANGASMAA-
MINN: ,,A múlt idő a cseremiszben", ELSA ERHO: ,,Maiju Lassila (valódi nevén Algot 
Untola) stílusa", LEEVI VALKAMA: ,,A tunnelma ('hangulat') szó használatáról F . E . 
SILLANPÄÄ Elämä ja aurinko (Az élet és a nap) című művében", KERTTTT TANNER: 
„A bölcsődal a finn lírában", ESKO ERVASTI: ,,Á metafizikus erők problémája V. A. 
Koskenniemi korábbi lírájában". Ehhez csatlakozik egy történelmi visszapillantás a 
Suomen Kielen Seura (Finn Nyelvi Társaság) tevékenységére 1929-től 1959-ig; ezt. a 
társaságot a Helsinkiben székelő Kotikielen Seura (Anyanyelvi Társaság) párjaként 
1929. ápr. 9-én Turkuban alapították (NIILO IKOLA—Jussi UOTILA). Következnek a 
társaság alapszabályai 15 pontban. Az évkönyv végén olvashatjuk OSMO IKOLA elnök 
három beszédét, amelyeket a Társaság évi közgyűlésein tartot t . Az első 1954-ben ,,Április 
9-e hagyományai" címen hangzott el; ugyanis 1557. ápr. 9-én halt meg Mikael Agricola 
és 1802. ápr. 9-én született Elias Lönnrot. A szerző részletezi mindkettőjük jelentőségét 
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a finn irodalmi nyelv fejlődésében. Agricola halálának 400. évfordulóján, 1957. ápr. 9-én 
tartotta Ikola itt közölt második beszédét ,,Mikael Agricola mint a finn nyelv mestere" 
címmel. A harmadik beszéd 1958-ban, a Suomen Kielen Seura fennállásának 29. évfor
dulóján hangzott el: ,,Az akadémiai oktatás, valamint a finn nyelv és a rokon szakok 
kutatása Turkuban" címen. 

A I I . kötet már két részből áll: előbb értekezés jellegű dolgozatokat olvashatunk, 
majd pedig beszámolók és bírálatok következnek. A kötet OSMO IKOLA ünnepi előadásá
val kezdődik, amelyet a társaság alapításának 30. évfordulóján tar tot t 1959-ben „A finn 
irodalmi nyelv elemei" címmel. Ezt MARTTI RAPOLA cikke követi: „Néhány széljegyzet 
Johan Cajanus egyházi énekének különböző változataihoz". A továbbiakban csak a 
szerzők nevét és dolgozatuk címét sorolom fel: PAAVO RAVILA: ,,A melléknévi jelző 
egyeztetésének kialakulása a finnben"; PAAVO SIRO: ,,A finn mondat alapvető problé
mái"; GÖRAN KARLSSON: „Néhány megjegyzés a finn alaktanhoz", EEVA MARIA N Ä R H I : 
„A finn rasti, tikká és osviitta szavak 'útmutató ' jelentésben", LAURA JOKINEN: „A 
mágikus viha szó a finnben", J. A. LOPMERI: „A "Kalanti"-probléma új szemszögből 
nézve", K E I J O A H T I : „A mellékmondat helyettesítésének általánossága Toivo Pekka-
nen nyelvében", ESKO AALTONEN: „A népnyelv kifejezései az emberek jellemvonásaira 
és magatartására", ILMAR TALVE: „ A Z észt sauna", KATJKO K Y Y R Ö : „Politikai allegó
riák a finn nyelvű költészetben a februári kiáltvány és az általános sztrájk közti időben", 
EINO KROHN: „A GTál-monda a finn költészetben", ELSA E R H O : , , 'AZ emberi lakásból 
áradó illat ' F. E. Sillanpää műveiben" és KERTTIT TANNER: „A tenger Uuno Kailas 
finn lírikus verseiben". E részben az utolsó a Társaság működéséről szóló beszámoló az 
1958. nov. 16-tól 1959. nov. 16-ig eltelt egy esztendőről. Ezután jönnek a bírálatok. 

Az évkönyv külső kiállítása ízléses; a kötésen Mikael Agricola szobra látható. 
Amint ez a rövid összefoglaló is bizonyára megmutatta, a Sananjalka című év

könyv olyan kiadvány, amelyhez a Suomen Kielen Seurának, a szerkesztőségnek és a 
munkatársaknak szerencsét kívánhatunk, s amelyet a szakkörökben örömmel és elisme
réssel üdvözölnek. A Virittäjä, a Helsinkiben székelő Kotikielen Seura folyóirata, benne 
vidéki versenytársat, illetve munkatársat nyert; ez a tény a Finnországban célul kitű
zött művelődési ós művelődéspolitikai decentralizáció folytatódása mellett szól (vö. 
ehhez új egyetemek, illetve fakultások alapítását Ouluban és Jyväskyläben, az Yhteis-
kunnallinen Korkeakoulu, azaz a társadalomtudományi főiskola áthelyezését Helsinki
ből Tamperébe, egy új egyetem alapításának tervét Kelet-Finnországban stb.). 

INGRID SCHELLBACH 

Lavotha Ödön: Észt nyelvkönyv 

Budapest 1960, Tankönyvkiadó. 240 1. 

A Tankönyvkiadó a vogul és a finn chrestomathia után kiadott egy észt nyelv
könyvet is. Az egyetemi finnugor oktatás így egy új lehetőséggel bővült. Bizonyára 
több egyetemi tanszékünk fel fogja használni az alkalmat, hogy néhány hallgatót beve
zessen az észt nyelv és irodalom tanulmányozásába. Hiszen ennek a kis, mintegy egy
millió lelket számláló, mindkét világháborúban súlyos veszteségeket szenvedett rokon 
népünknek jelentős szépirodalma és tudományos irodalma van. Tudományos irodalma 
ugyan nagyrészt idegen nyelveken jelenik meg a nagyobb publicitás kedvéért, de a két 
világháború között az Eesti Keel, a legújabb időkben pedig a Keel ja Kirjandus folyó
irat észt nyelven is közöl nyelvtudományi cikkeket. 

A két világháború között elég élénk tudóscsere volt Észtország és Magyarország 
között. Az ismertetendő könyv is ennek köszönheti létrejöttét, hiszen a könyv szer
zője, LAVOTHA ÖDÖN, a könyv egyik lektora, LAKÓ GYÖRGY akadémikus és e sorok 
írója is észt ösztöndíjas volt, PALMEOS PAULA docens pedig, a könyv észt lektora nálunk 
töltött hosszabb időt ugyancsak ösztöndíjasként. A tudományos kapcsolatok a második 
világháború alatt és után egy időre megszakadtak, de újabban ismét élénkülnek, ha még 
nem is a kívánatos mórtékben. A közelmúltban az észt tudósok közül több megfordult 
nálunk, viszont néhányan mi is fölkerestük már a tar tui egyetemet és a tallini akadémiai 
nyelvtudományi intézetet, megismerkedtünk személyesen is a mostani tudós-gárdával. 
A kapcsolatok megerősödésének legújabb és nem is jelentéktelen eredménye az ismer
tetendő észt nyelvkönyv. 

Lavotha észt nyelvkönyve a chrestomathiák új típusához tartozik, amelyben 
körülbelül egyforma súlyt kap a nyelvtan, az olvasmányi anyag és a szójegyzék. így 
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a nyelvkönyv nemcsak egyetemi segédkönyvnek, hanem magántanulásra való kézi
könyvnek is alkalmas. 

A nyelvtani rész jó hangtant, bő alaktant és mondattani tudnivalókat tartalmaz. 
A szerzőnek sikerült a kellő mértéket megtalálnia: nem túlzottan részletező, de nem is 
túlságosan szűkszavú. Ehhez a részhez néhány kisebb részletmegjegyzésem van. 

Az Ö betű hangértékének tárgyalásakor (8) odaírhatta volna a szerző, hogy a 
fonetikus írásmódban ezt a hangot általában e-vel szokták jelölni. Ezt a jelet különben 
később maga a szerző is használja. A szavak időtartamára vonatkozó rövidke fejezet 
21. pontja fölösleges, nem ad ú] ismereteket, és nem is foglal össze (18). A 24. lapon a 
jalg szó többes nominativusa hiányzik. A ,,Többes számi t ő " kifejezés nem szokásos, 
helyette a „többes szám töve" kifejezést ajánlanám. A „többes számú szavak" latin 
fordításában célszerű volna pluralia tantum-ot írni plurale tantum helyett (uo.). Az I . 
ragozási szabály 1. alcsoportjába a szerző meghatározása szerint csak az egytagú hosszú 
magánhangzóra végződő szavak egy része tartozik, de a példák közé beveszi az idée 
szót is (32). A birtokos ragozás tárgyalásakor két alkalommal is (49 és 105) csak az 
oma névmást említi, pedig ezt a névmást csakis akkor lehet használni, ha a birtokos 
egyszersmind alany is. Azt egyik helyen sem említi, hogy egyébként a személyes név
más genitivusa szolgál birtokos névmásul, pl. ta ei tűnne mu last. A kérdő névmások 
közül az erősen nyelvjárásias és familiáris mäherdune és mihuke nyugodtan kimarad
hatott volna (50). A vonatkozó névmások utolsó példamondatának fordítása nem pon
tos (51). A számnevek használatakor meg kellett volna jegyezni, hogy tőszámnevek 
után egyes partitivus, de a palju 'sok' után többes partitivus áll. A 99. pont második 
bekezdésének első mondata nem világos (55). A személyragok tárgyalásakor az olge hea 
'legyen szíves' nem jó példa, mert még nem ismerjük a felszólító mód jelét (61). A pidin 
pontos fordítása 'nekem kellett ' (70). A névutók közé be lehetett volna sorolni a puhul 
'alkalmából' névutót is (83). Jövevényképzőről csak akkor beszélhetünk, ha eredeti 
szavakból is képezhetünk vele új szót. Az -ista azért jövevényképző a magyar
ban, mert van már egyetemista, mávista, forgalmista is. A -jon, -ia, -teet stb. akkor 
volna az észtben jövevényképző, ha nemcsak idegen szóvégződésekben fordulna elő, 
hanem é s z t szavakhoz is hozzájárulhatna (89). A 'veszek könyvet' nem magyar 
szórend (104). 

Nem lényeges kérdés, de az én szememet bántja a latin nyelvtani műszók ma
gyaros és nem is következetes írása. Mi szükség van az elatívusz, akkuzatívusz stb. írásra ? 
Ha viszont már magyarosan akarjuk írni ezeket a latin szavakat, akkor mire jók az ilyen 
öszvér-helyesírású szavak, mint quantitás (10), reflexívum (90)? A pluszkvámperfektum 
legalább olyan furcsán hat, mintha ezt írnám le: szik itur ád ásztrá, kvóuszkve tandem 
vagy eksz kátédra. 

Az irodalmi szemelvények nagyon jól vannak összeállítva. Rövid, érdekes és iro
dalomtörténeti szempontból is értékes olvasmányanyagot kapunk. A népköltészetet 
népmesék, találós kérdések, közmondások, egy csali-mese és népi anekdoták képviselik. 
A félig népi Kalevipoeg-szemelvény és az eposz egyes részeinek tartalmi kivonata alkotja 
az átmenetet a műkoltészet felé. Koidula, Liiv és Enno versei után Kitzberg Budapesten 
is játszott színdarabjának egy jelenetét olvashatjuk. Az előzmények nélkül azonban 
nem eléggé érthető ez az egyébként szép részlet. A Vilde „Mahtra sőda"-jából való fejezet 
is nagyon megkapó; az észt parasztság egyik forradalmi megmozdulását írja le. Haava 
két rövid verse után Oskar Luts Kevade I. c. regényéből olvashatjuk a ma is eleven, 
a kisdiákok életét oly megragadó erővel bemutató hócsata-jelenetet. Barbarus, Suits 
és Under egy-egy verssel vannak képviselve. Ezt kissé keveslem, hiszen ők az észt lírai 
költészetnek szinte a legnagyobb alakjai. Egy Tammsare-részlet után Sütiste egy verse, 
egy prózai fejezet Tuglastól, majd egy Jakobson Tondid c. színdarabjából vett jelenet 
következik. A legújabb irodalom is képviselve van egy prózai szemelvénnyel (Smuul) és 
néhány verssel (Niit, Hainsalu, Parve). Az utóbbiak közül a Lapsed rövidségében is 
megdöbbentő, és mély humanizmusról tanúskodik. 

Jó lett volna függelékként néhányszavas ismertetés a könyvben szereplő észt 
szerzőkről. Ez a terjedelmet nem növelte volna lényegesen (egy-két nyomtatott lapra 
bőven elfért volna). Hasonlóképpen jó lett volna az észt értekezőprózából is bemutatni 
egy rövid szemelvényt a Keel ja Kirjandus egyik legújabb számából. A könyvet jól 
összeállított szójegyzék, hasznos ragozási táblázatok és tárgymutató egészíti ki. 

A kézikönyv stílusa (a nyelvtani részben) elég jó, de néha még egy kis simítást 
igényelt volna. Néhányszor fölöslegesen ismétlődik egy-egy szó, £11. kifejezés (pl. 46 és 
168). A nyelvtani tárgymutatóhoz nem ártott volna hozzáfűzni, hogy a számok nem 
lapszámra, hanem szakaszra vonatkoznak. Sajtóhibák találhatók mindegyik részben, de 
ezeknek a száma nem túlságosan nagy. 
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Mindent egybevéve LAVOTHA ÖDÖN hasznos szolgálatot te t t nemcsak az egyetemi 
finnugor nyelvészeti oktatásnak, hanem magának a finnugor nyelvtudománynak is, 
mivel lehetőséget ad ennek a jelentős irodalommal is rendelkező rokon nyelvünknek 
behatóbb tanulmányozására. 

KÁLMÁN BÉLA 

Űj vót népköltési gyűjtemények 

PAUL ARISTE, a vót nyelv kiváló kutatója, aki már többször gazdagította a tudo
mányt vót szöveggyűjteményeivel, az utóbbi években értékes vót népmese-, közmondás
os népdalgyűjtemónyeket te t t közzé. 1958-ban megjelentek Matiban gyűjtött vót nép
meséi. 1959-ben kétszer is publikált vót szöveget, népdalokat és közmondásokat, végül 
1960-ban megjelent terjedelmét tekintve is jelentős vót népdalgyűjtemónye. 

* 

P. Ariste: Vajda rahvajutte Mati kiilust. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tallin, 1958. 

Keele ja Kirjanduse Instituudi Uurimused II, 148—166. 19 1. 
A gyűjteményben kilenc vót mese szerepel, az első öt hosszabb, az utolsó négy 

rövidebb. A közölt mesék csak egy részét alkotják annak a vót nyelvi anyagnak, melyet 
P. ARISTE 1942. szeptember 9-én és 10-ón jegyzett fel egy 92 éves vót asszony, Ot'ju 
Onufrijeva ajkáról. Ot'ju Jarvigoistsülä (oroszul: Babino) nevű faluban született, innen 
ment férjhez egészen fiatalon a közeli Mati faluba (oroszul: Matia). Mati faluban élte le 
egész életét. Mivel a két falu nyelve nagyon közel áll egymáshoz, az átköltözés a közlő 
nyelvében nem okozott jelentős változást. Tudott oroszul is, de vótul sokkal folyé
konyabban beszélt. 

P. ARISTE vót meséinek közlője az utolsó vótok között az egyik legjobb mesélő 
és nyelvmester volt. Meglepő volt meséinek rendkívül széles repertoárja. A mesék témája 
többnyire sajátosan vót, de találunk bennük sok nép meséiből ismert motívumokat is. 
Rendszerint azonban sajátosan vót formában bukkan elénk a nemzetközi mesemotí
vum is. Mint sok más nép meséiben, i t t is keresi a királyfi az elveszett cipő tulajdonosát, 
hogy feleségül vegye. De a vót mesében a szegény özvegy ember is cipőpróbával keres 
feleséget. A kegyetlen, gyermekgyilkos mostoha alakját is ismerjük minden nép meséiből. 
A vót mesében ez nem más, mint a rossz szellem asszony alakjában. Ismert mesemotí
vum világszerte, hogy valamely állat jó vagy rossz tulajdonságait és bizonyos testi 
sajátosságait az állat egyik ősével történt esemény következményének tartja a mese
mondó, de hihetően vót ennek a mesemotívumnak az a változata, amely a fecskék jósá
gát magyarázza: a fecske kedves madár, nem szabad bántani, mert a megölt kisfiú 
csontjából keletkezett. Minden nép meséiből ismert motívum az anyóka erdőszéli házi
kója, mely az ifjú (gyakran a legkisebb fiú, a király harmadik fia vagy más kedvelt 
mesehős) kérésére megfordul, ajtaját a legény felé fordítja, hátát az erdő felé. A vót 
mesében — az általános sémától eltérően — nem a gonosz boszorkány vagy a vasorrú 
bába várja a házikóban az ifjút, hanem egy három évre öregasszonnyá változtatott 
szép fiatal leány, aki végül a felesége lesz. Nemzetközi mesetéma a farkával halászó 
állat. Más népek meséiben általában a medvét vette rá valamelyik kisebb állat, hogy 
halásszék a farkával a fagyos vízben, a medve farka belefagyott a vízbe és letörött: 
ezért nincs farka a medvének. A vót mesében a medve helyett a farkas az áldozat. 

A vót mesékben a nemzetközi mesemotívumok mellett találunk néhány olyan 
mesei elemet is, amely más népek meséiben ismeretlen vagy kevésbé ismert. Ilyen a 
hold és a leány története, amely szerint a holdfényben vizet vivő leányt magához vette 
a hold; ezért látni a teliholdban az álló leányalakot a vödrökkel. Ilyen az asszonyrabló 
medve története; mely azzal végződik, hogy az asszony megszökött ugyan a medve 
barlangjából, de gyermeke született tőle. A gyermeknek fele medve volt, fele ember, 
de azért valahogyan mégis csak felnőtt. 

A mesék legkedveltebb hőse az árva gyermek, akit mostohája kínoz. A kegyet
len mostoha egyik-másik mesében megöli vagy férjével megöleti az első asszony gyer
mekét, másutt a gyengébb fél javára dől el a küzdelem. 

Kedvelt mesehős a királyfi is, de nem önmagáért, inkább csak úgy, mint a szegény 
árvalány végső, legnagyobb boldogságának állomása. A királyfi többnyire passzív hős, 
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nem ő küzd, érte küzdenek. Másutt a királyfi is tevékeny: keresi elveszett feleségét' 
de ennek a mesehősnek csak a neve Ivana királyfi, jelleme, tettei a nép egyszerű fiára 
emlékeztetnek. 

Tipikus szereplő a jószívű öregasszony — varázsló, aki a jókat segíti. Csodatevő 
képességét az árva gyermek érdekében alkalmazza, pl. eljuttatja az árvalányt a király 
báljára, másutt jóságáért gazdagon megjutalmazza. De a lusta, tiszteletlen leányt meg
bünteti . 

A gonosz szellem több változatban szerepel a mesékben. Hol a kegyetlenség, hol 
a butaság jellemzi. Másutt buta is és gonosz is a rossz szellem, de butasága meggátolja 
abban, hogy ártalmas legyen. 

Gyakran találkozunk a hármas számmal, pl. az árva kislány, akit mostohája 
elküldött, hogy keresse meg az elveszett orsót, három anyókával találkozik, a harmadik 
öregasszonynál három ládát kell felbontania, három feladatot kell megoldania; a har
madik fiú a mesék kedvelt hőse; a szép leány három évre változott öregasszonnyá, stb. 

A vót szöveg fonetikai átírásában E. N. SETÄLÄ átírási rendszerét követi a szerző, 
melyet F . ÄIMÄ, a vótra vonatkozólag pedig maga a szerző tökéletesített. A vót szöve
gekrégebbi gyűjtői (köztük maga P. ARISTE is régebben kiadott vót szöveggyűjteményei
ben) túlságosan finom jelölésre törekedve, több nélkülözhető mellékjelet használtak. Az 
i t t ismertetett négy gyűjteményben ezeket a mellékjeleket nem használja, ill. egy
szerűsíti a szerző. ARISTE nyomán ezt teszik más újabb vót szöveggyűjtők is (1. MÄGISTE, 
SUSToim. 118). Néhány kevésbé fontos jelenség jelölését fölöslegesnek tartja a szerző. 
Nem jelöli pl. a nemelső szótag hosszú magánhangzójának nem következetes megrövi
dülését. A mis 'mina' jelölés helyett az általános miä jelölést használja, hasonlóképpen 
ü(ps helyett az ühs 'üks' jelölést. 

A hangsúlyt csak kivételesen jelöli, amikor (újabb orosz jövevényszavakban) 
eltér az általános szabálytól, mely szerint mindig az első szótag hangsúlyos. 

Megemlíti mesemondója nyelvhasználatának néhány fonetikai és morfológiai 
ingadozását, pl. hakka ~ akka 'eit', siAAê ~ sinuAë 'sulle', lahemmä ~ läm 'lahme'. 

Amint a szerző a meséket követő megjegyzései között tudomásunkra hozza, 
közlőjének vót nyelvhasználatában bőven találkozunk olyan szavakkal, amelyeket a 
feljegyzés idejében élő vót nemzedék már nem ismert. Ot'ju Onufrijeva az orkomizev, 
^Tti-i. a Matiban és környékén élő vótok nyelvét beszélte. A környező izsór falvak nyelv
járásából sok jövevényszó került a Mati környéki vótba, pl. emintimä 'vőőrasema', 
tütärlentemä 'vöőrastütar' stb. (163). 

Morfológiai kölcsönzés az izsórból az úgynevezett l — többes szám (uo.), pl. 
mind'aAoiAt 'miniailt'. 

Az orosz jövevényszavak érdekes sajátossága, hogy a vót mondatba építve orosz 
ragokat kapnak, pl. i vähä opozda-Aa 'ja vähe hilines' (uo. 164). 

ARISTE orosz kölcsönzésnek tartja a vót nyelvnek azt a gyakori szerkezetét (uo.), 
amikor a személytelen (szenvedő) igealakot a cselekvő többes harmadik személyű ige
alak helyett használják,pl. sesared^jneistl nagramä 'őed hakkasid naerma', teized^rnentl 
'teised läksid'. A finn nyelvjárásokban, sőt a finn köznyelvben (a kevésbé választékos 
beszédben) is találkozunk hasonló jelenségekkel, pl. me syödään 'mi eszünk'. 

A vót szöveggel párhuzamosan kapjuk a mesék észt fordítását. 
* 

P. A r i s t e : Ühest vajda rahvalaulude tüübist. 
Kotikielen Sema, 1959. 6 1. 

A Virittäjä 63. számában közölt PAUL ARISTE öt vót népdalt, melyek véleménye 
szerint egészen más daltípust képviselnek, mint a régi vót dalok. Úgy gondolja, hogy 
ez az újabb vót népdaltípus az orosz népdal hatására alakult ki. 

A dalokat megelőző és követő magyarázat sok érdekes megjegyzést és adatot 
tartalmaz a vót dalok sajátosságaira, gyűjtésének és kutatásának történetére vonat
kozólag. Részint saját, részint mások dalgyűjteményeire támaszkodva megállapítja a 
szerző, hogy a vótok gazdagok voltak népdalokban, hogy a vót népdal hasonlít más 
finnségi népek népdalára, s hogy az alliteráció a vót dalnak is éppen olyan jellemző 
vonása, mint az észt, az izsór, a finn és a karjalai dalnak. 

A közölt dalok egyik-másika érdekes népszokással kapcsolatos. Ilyen pl. az első 
dal, melyet pünkösd napján dalolt a falusi fiatalság, végigvonulva a falu utcáján. A légé-
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nyék a rakkopilli 'torupill5 nevű hangszeren kísérték vagy énekelték, a leányok koszo
rúval a fejükön énekelték a dalt. 

Hogy az ilyen típusú dalok mikor voltak a vót falvakban ismert és kedvelt dalok, 
arra vonatkozólag a két dalközlő megjegyzései adnak némi tájékoztatást. A 66 éves 
Olga Ivanova megjegyzi, hogy a tőle előadott dalt — harmonikával kísérve — az ő 
fiatal korában dalolták Matiban és környékén. A 68 éves Solo Kuzmina pedig azt mondja 
az egyik dalról, hogy a nagyapjától tanulta. 

P. A r i s t e: Lisiä vatjalaisiin sananlaskukokoelmiin 
Kalevalaseuran Vuosikirja 39. 73—76 1. 

1942-től kezdve P. ABISTE a vót népmesék, népdalok, regék, szokások stb. gyűj
tésével párhuzamosan összegyűjtött nagyszámú vót közmondást, melyekből huszon
ötöt a fenti cím alatt publikált. A finn fordítással ellátott közmondások előtt található 
megjegyzésekből megtudjuk, hogy a vót közmondásokból viszonylag keveset publikál
tak, pl. O. MTJSTONEN (Vir. I) csak hármat közölt, J . LENSZTJ (Materialy po govoram 
vodi, Zapadno-finskij sbornyik, 1930) csak két vót faluból közölt közmondásokat, még
pedig mindössze hetet, pedig ezek is megérdemlik a figyelmet. 

Sok közmondás mondanivalója nemzetközi, pl. a tojás okosabb, mint a tyúk; 
a nyelv elvisz egészen Viipuriig (az orosz-közmondásban Kijevig); az egészség minden
nél jobb stb. Más közmondások megfelelőit már nehezebben vagy egyáltalában nem 
találjuk meg más népek közmondásai között, pl. a hal azt keresi, hogy hol mélyebb, 
az ember azt, hogy hol jobb; az isten és az ostoba hasonlítanak egymáshoz stb. Az utóbbi 
a benne levő szójáték miat t sem lehet ebben a formában nemzetközi: jumaA da rumaji 
ühelAQÍzeD 'jumala ja tyhmä óvat samanlaisia5. 

A" közölt közmondások több szemponthói érdekesek, elsősorban a keleti-tengeri 
finn népek összehasonlító néprajza szempontjából. Ujabb vót közmondások gyűjtésére 
már igen szűkre szabott a lehetőség, mert a mai vótok legnagyobb része nem vótul 
heszél, s a még vótul heszélő utolsó nemzedék nyelvében pedig, amint ABISTE mondja, 
nincs már teljes életerő. Sok régen használt szót elfelejtettek, közmondásokat pedig 
ri tkán használnak. 

* 

P. Á r i s t e : Vadjaieste laule 

Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Emakeele Seltsi Toimetised Nr. 3. Tallin, 1960. 86 1. 

P. ABISTE értékes vot népdalgyűjteményét 1932-ben kezdte gyűjteni, anyagát 
ettől kezdve töhb gyűjtőköiút alkalmával kiegészítette. 

A dalokat dalközlők szerint csopoitosítja, ezeknek sorrendjét pedig a vót nyelv
járások szerint rendezi el. A nyugati nyelvjárást beszélő vót falvak dalaival kezdődik 
a gyűjtemény; ezekből van legtöbb. Jóval kisebb számban a keleti, végül a kukkuzi 
nyelvjárás dalai következnek. Ezt a három vót nyelvjárást (észtül: murre; oroszul: 
uapenue, duaneKm) különbözteti meg a szerző. Ezeken belül, pl. a nyugati vót nyelv
járás egyes falvainak a többitől némiképpen eltérő nyelvhasználatára már nem a murre 
(oroszul: Hapemie, duaneKm), hanem murrak (oroszul: eoeop) szót használja. 

ABISTE egyik közlője, Varo Trofimova (kukkuzi lakos) azt állítja, hogy a közölt 
dalt (66) a nagyanyjától hallotta Kotko faluban. Ebben a dalban más nyelvjárásokban 
ismeretlen sajátosságokkal találkozunk, pl. azzal, hogy a k palatális magánhangzó előtt 
nem lett t§, az i és az ü előtti í-ből viszont fé lett , pl. näKi väwüä tulemast 'nägi väimeest 
tulevat5; süníéü tsütär miun emolë 'Sündis tü tar mu emakesele'. 

Az énekmondók kisebb része el is tudta énekelni a közölt dalt, nagyobb része 
csak a szöveget tudta. Sajnálattal jelenti be a szerző az előszóban, hogy a dallamokat 
nem tudta feljegyezni, így ezek a melódiák a tudomány számára örökre elvesztek. 

A dalokhoz észt fordítás és észt nyelvű magyarázat kapcsolódik (az utóbbi sor
számozva a könyv végén található). A magyarázó megjegyzések különös figyelmet fpr-
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dítanak arra, hogy a közölt dal nyelve maradéktalanul vót-e, vagy észlelhető-e rajta 
izsór, finn vagy észt nyelvi hatás. 

Néha maga a vót közlő is tesz egy-egy megjegyzést vótul a dalra vonatkozólag. 
Ezek a megjegyzések közvetlenül az egyes dalok előtt vagy után olvashatók, és legtöbb
ször arról tájékoztatnak, hogy milyen alkalomból énekelték a dalt. 

Az előszóban értékes összefoglalást kap az olvasó a vót dalok gyűjtésének és 
kutatásának történetéről. 

A vót nyelvmesterek, dalközlők fényképe ós a kötet végén elhelyezett megjegy
zések alapján megismerkedik az olvasó a vótok utolsó nemzedékével, majdnem vala
mennyi olyan élő vóttal, aki segítséget tud nyújtani vót szöveg gyűjtésében. Részben 
ugyanezek a nyelvmesterek szerepelnek LENSZTT, KETTUNEN—POSTI , MÄGISTE szöveg
gyűjteményeiben és saját vót szöveggyűjteményemben is. 

A vót dalokat tartalom és műfaj szempontjából így osztályozhatnánk: sirató
énekek, lakodalmi dalok, varázsigék, gyermekdalok, balladaszerű, epikai maggal ren
delkező dalok, a természethez közelálló ember rövid, lírai megnyilatkozásai és egy sirató-
vers-paródia. Megjegyzendő, hogy a dalok egy részét nem lehet mereven besorolni ebbe 
vagy abba a kategóriába, mert pl. a lakodalmi siratok lakodalmi dalok, de egyben 
siratóénekek is. 

A dalok legnagyobb részét ma már nem éneklik. A siratóének az egyetlen műfaj, 
melyet még ma is énekelnek anélkül, hogy dalgyűjtővel állnának szemben. 

A halottsirató dal a gyászoló feleség, férj, szülő bánatát fejezi ki. Máskor az árva 
siratja meghalt anyját, fehér(hajú) szülőjét, aki elhagyta őt, és nincs már kinek elpana
szolnia szomorú napjait. Néha megkapó őszinteséggel kap hangot a gyászoló ember 
önzése, aki nem bánatáról vagy a meghalt hozzátartozóról énekel, hanem önmagáról, a 
vesztesről, aki i t t maradt a szeretett hozzátartozó nélkül, vagy megszólal a gyászoló 
feleség aggódása, akinek apa nélkül kell gyermekeit felnevelnie. 

Tekintélyes helyet foglalnak el a vót dalok között a lakodalmi dalok. Ezeknek 
egy része tartalmi szempontból a siratóénekekre emlékeztet. Kölcsönösen siratják, saj
nálják egymást: az anya vagy az apa félti leányát, a menyasszony elbúcsúzik apjától, 
anyjától, leánykorától. De ez a siratás egészen más, mint a halottsirató dalok siratása. 
A fájó búcsúszavak mögött felvillan a derű, a fiatalok boldog életébe vetett remény, de 
ott kísért a leány szüleinek aggódása is, nem lesz-e leányuk férje szigorú, goromba. 

A lakodalmi dalok nem mind sirató dalok. Jókedv és jókívánság cseng például 
a lakodalmi kenyérsütő dalokban. Vidámak azok a dalocskák is, amelyeket akkor dalol
nak, amikor elindulnak a menyasszonyért, hogy elhozzák a vőlegény szüleinek házába. 
Bizakodó hangon szól a férjhezmenő leány anyja is, amikor kérő szóval fordul vejéhez, 
hogy szeretett leányát (medde eunä 'meie öuna', magyarul: 'a mi almánkat') ne bántsa 
az utcán, ne verje a mezőn, amikor a falusiak látják, hanem oktassa otthon a négysarkú 
szobában. Vegyen a szalmakötegből egy szál szalmát, tépjen le egy kis fonalat az orsóról, 
a szalmaszál legyen az ostornyél, a fonál az ostor, ezzel verje a feleségét, a szülei almá
ját és a saját lépesmézét. 

Jóval kisebb számban előforduló műfaj a varázsige. Amint a szerzőnek az egyik 
varázsigéhez fűződő kommentárjából megtudjuk, a vótoknak kevés vót nyelvű varázs-
igéjük volt. Varázsigéik legnagyobb részben finn, izsór és kisebb részben orosz nyelvűek 
voltak. Csak Solo Kuzmina, ARISTE egyik legkiválóbb vót közlője tudott néhány vót 
varázsigét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vótok nem hittek a varázsigék csodatevő 
hatásában. 1942-ben éppen akkor hívták Kuzminát egy beteg asszonyhoz Pummala 
faluba, hogy mondjon rá varázsigét, amikor a szerző nála volt, hogy följegyzéseket 
készítsen. 

A varázsige rövid vers, amely pl. elküldi a betegséget, mondván, hogy menjen 
oda, ahonnan jött : földbe, vízbe, fába, tűzbe, és ne ragaszkodjék tovább a beteghez. 
Néha első személyben szól a betegséghez a beteg nevében; az ilyen igéket feltehetően el 
kellett a betegnek ismételnie a varázsigét mondó asszony után. 

A gyermekdal lehet rövid dalocska, mely a számokról, az élet egyszerű fogal
mairól, a külvilágról tájékoztatja a gyermeket. A bölcsődal a gyermekének daloló anya 
szeretetét és aggódását szólaltatja meg. Néha lefordíthatatlan a gyermekdal, a gyer
mekek játékának kísérőszövege. Gyermekek (fiúk) mondják virágvasárnap a barka
köszöntőverset, mely úgy végződik, hogy: neked barkát, nekem pedig tojást. Akit így 
felköszöntenek, annak — amint a megjegyzésekből megtudjuk — illik a fiú fáradságát 
megjutalmazni egy tojással. Találkozunk néhány kérdés és felelet formájában felépített 
gyermekdallal is, melyekben rendszerint ugyanazzal a kérdőszóval kezdődnek a kér
dések, az egy sorból álló kérdést követi az egy sorból álló válasz, az újabb kérdés pedig 
láncszerűen kapcsolódik az előtte levő válaszhoz. 
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A fenti típusok egyikéhez sem sorolható az az elég ritka daltípus, amelyben a 
természethez közel álló ember mondja el egyszerű, közvetlen szavakkal,' hogy mit lát 
vagy hall a természetben. Ilyen például az a dalocska, melyben a népdal ismeretlen 
szerzője két madár hangversenyében vállalkozik a döntőbíró szerepére. 

A vót népköltészetben igen ritka műfaj a siratódal-paródia. Komolyan veszik a 
siratódalokat, nem csinálnak belőlük tréfát. Mégis közöl a szerző egyetlen négy sorból 
álló siratódal-paródiát, mely így hangzik magyar fordításban: 

Mások a tojásokkal játszanak, 
te pedig a sírban heversz, 
isten veled, madaram, 
(de) most (már) menj haza ! 

Találkozunk a dalgyűjteményben több hosszabb, epikai maggal rendelkező dal
lal is. A dalban közölt esemény gyakran háborús közlés. Máskor pl. a feleségét meggyil
koló és újra nősülni akaró apának és gyermekeinek szomorú párbeszédét mondja el a dal. 

A dalok terjedelme nagyon változó. Nem ritka a 15—20 soros dal, de találunk 
egy sorból álló dalocskát is. Az ilyet bizonyára ugyanannak az egy sornyi szövegnek 
többszöri ismétlésével énekelték. 

Szólnunk kell még a dalok szerkezetéről. Sok dalban felismerhető a hármas szer
kezeti tagolódás (anélkül, hogy e szerkezeti egységek élesen elkülönülnének egymástól). 
A siratódal gyakran kezdődik a siratott személy megszólításával, változatos mondani
valóval folytatódik és valamilyen felhívással vagy a siratás érzelmi telítettségének 
tetőpontjával fejeződik be. Hasonló hármas tagolódású pl. annak a bölcsődalnak a szer
kezete, melyben a daloló anya először a kisgyermeknek szól, altatja, a nagyszájú farkas
ról és a szőrös lábú medvéről dalol neki. A dal második egysége már a felnőtt fiú köré 
csoportosítja az anya gondolatait, arról énekel, hogy milyen szántó-vető ember lesz a 
fiából, míg végül a harmadik, befejező részben megszólal a féltő, aggódó anyai érzés, 
ha arra gondol, hogy egyszer úgy esik a kocka, hogy elviszik a fiát katonának — puská-
vali játszani, magas lejtőről legurulni. 

A dalok szókincse nem egészen azonos a mindennapi élet szókincsével. Különö
sen vonatkozik ez a siratódalokra, melyek gyakran használnak olyan szavakat és kép
zőket, melyeket az élő nyelv már nem ismer. 

Legfőbb formai díszítő elemük az alliteráció. Például: 

antagâ antëès miâ/ie, armijade 'Andke andeks mulle, armsad 
ja kallït JcazvattelijaD ja kallid kasvatajad' (9); 
urpäta, varpäta, 'Úrba, varba, 
törés, tervës tooreks, terveks' (21). 

De az alliteráció nem az egyetlen formai díszítő elemük, gyakran összecseng a 
sorok vége is, pl. 

sapu sapo sittä '&. s. sitta, 
elä virho mittà ära lausu midagi' (33). 

Mit tudunk meg a dalokból a régi vótok életéről ? Megismerjük a kémény nélküli 
kunyhót, az úgynevezett fekete, füstös házat, néhány régi játékot, sok népszokást. 
Érdekesek a vót dalközlőknek megjegyzései az egyes dalok előtt vagy után (néha a dal 
előtt is, utána is). Az ilyenekből tudjuk meg pl. azt, hogy hogyan készítették régen a 
lakodalmi kenyeret, hogyan díszítették kamrakulcsokat és pénzdarabokat nyomva kisütés 
előtt a kenyér tésztájába (ezzel anyagi jólétet kívánva a fiatal párnak). A dalokból és 
a kommentárokból megismerhető vót népszokások legnagyobb része a lakodalommal 
kapcsolatos. 

Nem lehet pontosan megmérni, hogy a vót dalok kialakulásában mekkora szerepet 
játszottak a kétnyelvű falvak és a szomszédos falvak nem vót lakosságának népdalai. 
Az orosznál nagyobb jelentőségű az izsór hatás. Különösen vonatkozik ez a Jőgőpera 
faluban feljegyzett dalokra. Jőgőpera kétnyelvű nagyközség volt: lakóinak nagyobb 
része vótul, kisebb része izsórul beszólt. Előfordult, hogy a vótul is, izsórul is tudó dal
közlő így is, úgy is elmondta a dalt, és maga sem tudta, hogy vótból fordította-e izsórra, 
vagy izsórból vótra. Ahogyan az egyik dalközlő, Mat ja Gerassimova elmondta a szerző
nek, kölcsönösen énekelték egymásnak dalaikat, és mindegyik értette a másik dalát is. 
A vót, az izsór és az inkeri-finn dalokat úgy hívták, hogy söme virreD 'finn dalok', és ez 



236 ISMERTETÉSEK — SZEMLE 

Jőgőpera-ben azt jelentette, hogy nem orosz dalokról van szó. Ha a jőgőperai vótok 
kifejezetten saját vót anyanyelvükről beszéltek, akkor így mondták: pajatab vaissi 
'beszél vótuf, pajatan maissi 'beszélek vótul [földi, hazai (nyelven)]'. 

A dalgyűjteményből kiderül, hogy a vótok tanultak dalokat szomszédaiktól, de 
bőven volt saját, eredeti vót dalkincsük is. 

Végül kifejezzük reményünket, hogy ARISTE értékes vót gyűjtésének még kéz
iratban levő része is hamarosan meg fog jelenni. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

Jl. n . Jlaiuyn: OqepK STHHqecKOií HCTOPHH nenopCKOro Kpan. OnwT 
HCTOpHKO-3THOrpa4>HqecKoro HCCjie/jOBaHHfl 

KOMH KHHWHOe H3AaTeJlbCTB0, CblKTblBKap, 1958. 201 1. 

L E V PAVLOVICS LASUK, a történettudományok kandidátusa mintegy tízévi kuta
tásainak eredményét összegezte és bocsátotta közre kötet formájában. A címben jelzett 
téma finnugor nyelvészeket, régészeket, néprajzosokat egyaránt érdekel, a könyv ismer
tetése is ezért kívánatos. 

LASUK az előszóban kutatásainak céljáról és az alkalmazott módszerről nyilat
kozik. Kitűzött célja a Pecsora menti lakosság etnikai történetének körvonalazása, tehát 
a mai orosz, zűrjén és jurák csoportok kialakulásának és letelepedésének vizsgálata, 
ennek előzményei és következményei, az egyes nemzetiségek kapcsolatainak és kölcsön
hatásának elemzése, azaz egy mindmáig tisztázatlan és fontos kérdés boncolgatása és 
•— nagyrészt — megoldása. A bonyolult és szerteágazó problémákat igyekezett sok
oldalúan, komplex módszer segítségével vizsgálni. A történettudós módszereit alkalmazva 
túllép a szaktárgya nyújtotta lehetőségeken, s ilyenkor a régészet, a néprajz, a nyelv
tudomány és az antropológia tanúvallomásaira támaszkodik. Rendkívül növelik a kuta
tások hitelét a szerző terepen végzett vizsgálódásai, a Pecsora mentén folvtatott expe
díciói 1951—52-ben. 

A kötetet az alábbiakban a szerző beosztásához igazodva, fejezetenként ismer
tetjük. 

I. flpCBHMe aTHHMecKHe o6pa30BaHHH B ceBepo-3ana^HOM üpnypa/ibe 

1. § 0 epeMenu noneAenuR uenoeeKa e őacceŰHe nem pu. A kérdésről mai isme
reteink alapján csak nagy általánosságban nyilatkozhatunk. A paleolitról a Pecsora 
mellékén aligha lehet beszélni. A negyedkori fauna csontmaradványai (főleg mammut-
csontok) mellett sehol sem lelhetők emberi kultúra maradványai, jóllehet az adott terü
letet ha régészetileg nem is, de geológiailag jól ismerjük. A jégkorszak a Pecsorán kb. 
14 000 éve véget érhetett, de a természeti és éghajlati viszonyok még sokáig kedvezőt
lenek lehettek az ember megtelepedése számára. A megfelelő körülmények csak 7—8000 
éve jöhettek létre. Az akkori fokozatos felmelegedés és a növényvilág kialakulása tette 
lehetővé, hogy a Káma mente mezolitikus embere behatoljon a Pecsora vidékére. OKLAD-
NYIKOV A. P. a Kola-félszigeti és Taddeus-szigeti „arktikus paleolit" leletek alapján fel
teszi, hogy a jégkorszakot követő felmelegedés után Finmarkentől a Tajmirig az egész 
arktikus partszegély mentén vándorolhattak tundiai nomád vadászok.1 Még sincs sem
miféle bizonyítékunk, hogy a mezolitben vagy akár a korai neolitben az ember meg
telepedett volna a Pecsora mentén. A régészet tanúsága szerint erről csak később lehetett 
szó. Leletek vannak a Pecsora mentéről, a Nagyföldi és a Kisföldi tundráról: neolitikus 
kovakő eszközök és fésűs keramika. Jelentősek CSERNOV G. A. ásatásai a Pecsora alsó 
folyása, a Kui folyó és Pusztozerszk vidékén. Leletei az i. e. I. évezredre tehetők.2 Ezek-

1 A. II. ÖKjiadHUKoe: KaMeHHbie opy/mn c ocTpoBa OaAAefl. KpaTKne cooömeHHH 
MHMK, 1951, Bbin. 39, 80. lap.i 

2 r. A. Hepnoe: CTOÍIHKH ApeBHero nejiOBeKa B öaccefiHe p. nenopu. KpaTKne cooö-
meHHH MHMK, 1948, Bbin. 23. 
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kel egykorúak az Izsma folyó és a Felső-Pecsora menti leletek (agyagedények, kovakő 
eszközök). Mindezek alapján az i. e. I. évezredben a Pecsora torkolatától az Urál északi 
vonulatáig és az Északi Jegestengertől a Pecsora és Izsma felső folyásáig emberi telepü
lésekkel kell számolni. Az ember tehát nyilván valamelyest előbb, a II. évezred első 
felében juthatott el erre a vidékre, feltehetően az Urál szibériai oldaláról, mert a pecsorai 
neolitikus kultúra az Ob menti, keleti uráli egykorú műveltséggel feltétlenül genetikus 
kapcsolatban van. Mindez a mainál lényegesen kedvezőbb éghajlati viszonyok között 
történhetett, amikor a hideg és nedves atlantikus klímát a melegebb és száraz szub-
boreális klíma váltotta fel, az i. e. II. évezredtől az i. e. I. évezred közepéig. 

2. § Xo3HücmeeHHO-KyjibmypHUü mun u npoucxovcdeHue dpeeneùmezo HaceneHun 
ceeepHoeo TIpuypaAbH. A Pecsora menti neolitikus leletek kétségtelenül összefüggenek, 
egy kulturális típusba tartoznak. Többségük vízparti magaslatokról került elő és ideig
lenes jellegű vadász—halász szállásokról s munkahelyekről tanúskodik, melyeket gyak
ran költözködő nomád lakosság hozhatott létre. Munkaeszközeik kőből készültek, ami
kor a Volga, Káma, sőt Vicsegda mentén az időben már diadalmaskodott a fémeszközök 
használata. Sajátos keramikájuk merőben különbözik az egykorú volgai—kámai, illetve 
az észak-európai edényművességtől. A Nagyföldi és Kisföldi tundra, a Pecsora felső, 
középső és alsó folyása leletei alapján LASITK erre a kulturális típusra javasolja a pecsorai— 
nagyföldi vagy röviden a pecsorai régészeti kultúra elnevezést. Ennek ideje az i. e. II . 
évezred végétől zömében az I. évezredben az i. sz. első századokig terjed. Hosszú életé
nek két oka lehet : részben a nevezett kultúrát hordozó társadalom termelőerőinek lassú 
fejlődése, részben pedig az, hogy a lakosság nem változott, nem jelent meg egyéb, más 
kultúrát képviselő népesség. Ez a társadalom kétségkívül nomád életmódot folytató 
vadásztársadalom volt, amely a helyi faunától, a vadak téli—-nyári költözésétől függően 
változtatta lakóhelyét. Ez magyarázza a kiásott települések ideiglenes jellegét s nagy 
területi elterjedését a Pecsora torkolatától a folyó forrásvidékéig. Az őslakók fő foglal
kozása nyilván a vadszarvas vadászata volt (melyet a nemzetség közösen űzhetett, 
akár a mai jurákok, nganaszanok, jukagirok3 stb.), emellett pedig a víziszárnyasok, 
illetve nyáron a tengeri vad, pl. a fóka vadászata. 

Kérdés, hogy a nevezett pecsorai kultúra egységes volta egységes etnikumra 
vall-e ? Kétségkívül genetikus kapcsolatai vannak az FJNy-szibériai kései neolittal4 (főleg 
a keramika mutat erre). A kovakő megmunkálásának technikája viszont szoros kapcso
latokat tétet fel a fehértengeri és kargopoli kultúrával — tehát nyugatibb lakossággal-
A délibb, Vicsegda menti kultúrához való viszonya nem tisztázható megnyugtatóan. 
Kik voltak a pecsorai kultúra hordozói? Nyilván nem a mai szamojédok ősei. Az Ob 
mentére vezető nyomok alapján a szamojédokat és ugorokat megelőző őslakossággal 
lehettek rokonságban. LASUK hajlik arra, hogy paleoázsiai nyelvet beszélő etnikumot 
gyanítson bennük, de az összehasonlító nyelvészethez hiába fordul segítségért — a fel
tevések tisztázatlansága csak túlontúl hipotetikus Ötleteket kínál számára. SZEBEB-
BENNYIKOV toponimikai kutatásaiból5 próbál tájékozódni,' de a tézisek nagy részét 
erősen vitathatónak tartja s igényes óvatossággal torpan meg. A nyelvi — és etnikai — 
hovatartozás kérdésében így nem tud állást foglalni. 

3. § Aöopuzenu Bojibiue3eMeAbCKoü myHdpbi — «cutipmu». Az i. sz. I. évezredről 
régészetileg kevesebbet tudunk, mint a tárgyalt kései neolitról. A véletlen és ritka lele
teket zömmel CSERNOV G. A. ásatta a Hejbidja-Pedara folyó felső folyása és az Alsó-
Pecsora mentén. Az előkerült, többnyire fémből készült eszközök és a keramika szűb-
arktikus halászó—vadászó lakosokról vall, akiket azonban nehéz meghatározott etnikum
mal összefüggésbe hozni. A leletek mindenesetre a korábbi pecsorai neolit kultúra elter
jedési területéről valók, ahol utóbb az orosz őskrónika emlegette talányos pecsera lak
hatott, majd az ezeket felváltó^ tundrajurákok. XVII—XVLTI. századi szerzők (PIERRE 
DE LA MARTINIER, A. SCHBENK, LEPJOHIN, LATKIN) földbevájt, illetve barlanglakások
ról s bennük edények, szerszámok maradványairól emlékeznek meg és adnak pontos 
leírást, sokban az ÉK-szibériai paleoázsiai lakástípusra emlékeztetve. Ezek a pecsorai 
barlanglakások, illetve földkunyhók az i. sz. I . évezredből valók. Mondáik tanúsága 
szerint a X. században az Urál mentén megjelenő szamojédok egy ilyen szállásokon lakó 

3B. A. J\om\ix: npoHCxo>KAeHne HraHacaH. CH6HPCKMÍÍ 3THorpa<j)HHecKHH cöopHiiK, 
M.-J1 . 1952. 

4 M . E. 0occ: JIpeBHefiiuafl HCTOPHÍI CeBepa EßponeiicKOH nacra CCCP. MocKBa, 1952. 
5£>. A. CepeőpeHHUKoe: Bojiro-c-KCKan TonoHHMHKa Ha TeppHTOpHH EBponeíícKOH 

MacTH CCCP. Bonpocbi $Ï3biK03HaHHfl, 1955/6. 
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népet találnak a jelzett területen, és siirta (siirti) névvel illetik őket.6 LASUK a mon
dák elemzéséből azt a következtetést vonja le, hogy ez a népesség lehetett a szamo
jédokat megelőző őslakosság, és mondai elnevezésüket is átveszi, kései kőkorszakbeli, 
fejlettebb szubarktikus vadásztársadalommal számolva. A „siir ták" etnikai hovatarto
zását azonban így is kétségesnek kell tartania. Arra gondol, hogy a szamojédeket meg
előző, valószínűleg paleoázsiai nyelvű őslakók lehettek,' a pecsorai neolit lakosságának 
utódjai, akik később elszamojódosodtak, illetve elugorosodtak. 

4. § 06 dtriHWieCKOü npuHadneytcHOcmu HacenenuR toofcnoeo Upunempbn. A régé
szeti leletek szegényes volta miatt a Pecsora felső folyása mentéről csak az i. sz. első 
századoktól kezdve tudunk valamit. A kiásott fémtárgyak (zömükben kultikus-fantasz
tikus ember- és állatformák) pontosan nem datálhatok. Lelőhelyük erdős, eldugott hely, 
tehát nyilván a szállásoktól távolabb eső egykori nemzetségi szentélyek, áldozóhelyek 
maradványai. Ezeken kívül folyóparti, ,,csudgödör" típusú lakóhelyek és bennük agyag
edények s fémtárgyak maradványai tanúskodnak emberi településről, melyek sokban 
a lomovatovói és rodanovói kultúrára emlékeztetnek. A leletek régészeti tipológiája 
alapján határozott következtetések vonhatók le a lakosok etnikai hovatartozására. 
O. N. BADER és A. P. SZMIRNOV a régészeti analógiát a Káma mentén és Nyugat-Szibé
riában látja,7 s egyetértenek abban, hogy onnan származó új etnikum telepedhetett 
meg a Felső-Pecsora vidékén. A kultikus antropomorf ábrák az Ob menti, uszty-poluji, 
isimi és murlini leleteknek pontos megfelelői, tehát az utóbbiak és a felső-pecsorai lakosság 
között genetikus kapcsolatokra kell gondolni. O. N. BADER a felső-pecsorai leletekben 
az ős(obi-)ugorok kirajzását látja. L. P. LASUK a kérdést nem tekinti teljességében 
tisztázottnak, de valószínűnek tartja, hogy a kérdéses népesség azonosítható az óvogu-
lokkal. Különösen BEQTJLY és KANNISTO toponimi kai megállapításai alapján gondol erre. 

II. npoMcxo>KAenMe coepeivteHHoro HacejieHHA üeiopcKoro npan 

1. §. K 3mnozeHe3y nemiee eeponeücKozo Kpaümeo Ceeepa. Az Alsó-Pecsora 
mai lakóinak ősei viszonylag későn jelennek meg: a jurákok a X. század körül, az oro
szok és zűrjének csak a XVI—XVTl. században. A megelőző korokhoz képest pontosab
ban tudunk tájékozódni a X. századtól mind sűrűbben jelentkező írásos források jóvol
tából. Az első kútfő, a Poveszty vremennih let a jelzett helyen egy pecsera nevű népről 
tud (a perm néven jelzett zűrjének, illetve a jugra: vogulok—osztjákok és szamojágy 
szomszédságában). Megegyezik GURJÁTA BOGOVICS 1096-i elbeszélésével JAKUT és IBIST 
F A D I A N arab szerzők közlése.8 Ezen források egybehangzóan értesítenek arról, hogy a 
Jugrán túl , tehát a tundrán és az északi tengerparton egy szárazföldi és tengeri vadá
szatból élő, a jugoroktól és szamojédektől különböző, más nyelvű nép lakik. LASUK 
szerint lehetséges, hogy ez azonos az előbbiekben tárgyalt, arktikus kultúrát képviselt 
néppel, hiszen ez nyilván nem egycsapásra tűnt el, földbevájt kunyhóiról és barlang
lakásairól a XVII—XVIII. században is tudnak még. Ezeket váltotta volna fel a X . 
századtól fokozatosan a nomád réntenyésztők kultúrája. Ennek bizonyítékát L. P. LASUK 
a jurák népköltészetben és V. IST. CSERNYECOV szamojéd etnogenezis-elméletében látja,9 

valamint egy közismert, becses XV. századi novgorodi kéziratban (O veAceeyex m3Ha-
eMbix e eocmoHHOÜ cmpane). LASUK szerint ezzel magyarázható a tundrajurákok rén-
fogatolása (amely felváltotta a kezdetlegesebb, a szelkupoknál, erdei jurákoknál ma is 
dívó nyergeléses réntartást), valamint a jurákok ruházattal, sátorszállással, tengeri 
vadászattal kapcsolatos terminológiájának az a része, amelyik nem ősszamojéd eredetű 
és más, ismert nyelvből sem magyarázható. LASUK az antropológia tanúságából is az 
előbbiekkel egybehangzó következtetéseket von le. Mivel pedig az írásos források azután 

6 B. H. yepmqoe: OnepK 9TH0reHe3a OÖCKHX yrpoB. KpaTKHe cooöuxemiH HHMK, 
1941, Bbin. 9, 22. lap; SCHRENK A.: Beise nach dem Nordosten des europäischen 
Busslands. Dorpat, 1848. I : 376—77. 

7 0. H. Eadep : O^epKH mecrajieTHHX paöoT KaMCKoii apx. 3KcneAHUHii (1947—1953 IT.) . 
y*i. 3an. ITepMCKoro roc. ymiBepcuTeTa, XaptKOB, 1953, T. IX, BHII. 3, 75. lap; A. il. CMUP-
Hoe: OwpKH ApeBHefi H cpeAHeBeKOBoft HCTOPHH HapoflOB CpeAHero IToBOJDKbH H üpnKaMBH. 
MHA CCCP, JM2 28, 97-102. lap. 

8 IlyTeiuecTBHe HöH-OaAAaHa Ha Bojiry. M.—Jl. 1939, 45. lap; fÎKym: reorpa<J»me-
CKHH cjiOBapb. III: 53—54. 

9 VepHetjoe B. H. : ^peBHHH npuMopcKan KyjibTypa Ha nojiyocTpOBe 5lMaji. C3, 
1935/4-5:126-127. 
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GURJÁTA RoGOVicstól ÜEBBEBSTEiNig csak a szamojédokra (jurákokra) utalnak, ebből 
következik, hogy az őslakó siirta népesség kiveszett, beolvadt a jurák törzsekbe. 

LASITK a fentiekkel kapcsolatban óvatosan nyilatkozik, de végülis tudományos 
tényként szögezi le a vázoltakat. Véleményünk szerint azonban még nagyobb óvatos
ságra lenne szükség, mert a szerző által vallatóra fogott források hitele korántsem min
dig tekinthető bizonyító erejűnek. GTJRJÁTA ROGOVICS közléseivel valószínűleg még 
jobban csínján kell bánni, mint LASTJK teszi. De ha elfogadjuk a szerző ezzel kapcsolatos 
álláspontját, ezzel sem tudunk feloldani egy ebből következő újabb ellentmondást. Ha 
ugyanis GURJÁTA ROGOVICS adatait hiteleseknek fogjuk fel, megfigyeléseit pontosak
nak ós részletekre is kiterjedőknek —, akkor miért nem bogozható ki híradásából sem
miféle utalás a feltételezett siirta őslakosságra vonatkozólag? Hiszen a jurákok anyagi 
kultúrája, melyet LASTJK szerint az európai tundrán kellett átvenniük az őslakosságtól, 
nyilván hosszú időn át alakult ki, az őslakók sem máról holnapra olvadtak bele az új 
etnikumba, s ezek szerint emezekkel közel egyenlő fontosságú szerepet játszhattak a 
kérdéses helyen és időben ! 

Talán ezt lenne hivatva magyarázni LASUK elképzelése a Nesztor-krónika emle
gette, talányos és ugyancsak eltűnt pecsera néppel kapcsolatban. LASTJK joggal tartja 
vitathatónak, hipotetikusnak ezeknek azonosítását a szamojédokkal vagy a zürjénekkel. 
A szerző meggyőzően kifejti, hogy a pecsera terminust nem csupán földrajzi helymeg
jelölésnek vagy lakóhely-megnevezésnek kell felfognunk, hanem egykorú, jóllehet ma 
még ismeretlen etnikummal kell azonosítanunk, amely ráadásul nem lehet azonos a 
Pecsora felső és középső folyásának akkori ugor lakosságával, tehát az óvogulokkal. 
A negatív bizonyításnál tovább azonban alig jut (tehát hogy a pecsera nem szamojéd 
és nem zűrjén etnikumot jelöl), de i t t is megkockáztatja annak lehetőségét, hogy a 
pecsera nevű népesség az őslakó paleoázsiaiak utódjainak felelne meg. 

2. §. PyccKue Ha Tlenope. Az oroszság viszonylag hamar utat nyitott magának 
a Pecsorára. A novgorodi kereskedelmi, katonai és vadászexpedíciók a XI. századtól 
járják a folyó vidékét, majd 1478-ban Moszkva kezére jut ez a terület is. A XV. század 
végén már moszkvai büntető expedíciók hódoltatják az Urál és Ob menti népeket. 
Ezután indul meg a Pecsora mente célszerűbb gazdasági kihasználása és betelepítése 
orosz és zűrjén lakossággal. Az első, akkoriban épített orosz hadibázis Pusztozerszk 
erődje volt. Ezt követte 1544-ben Uszty-Cilma megalapítása. A két lassan fejlődő telepen 
a kedvezőtlen, kemény természeti viszonyok miatt a mezőgazdaság nem virágozhatott 
fel, a fő foglalkozás a vadászat és halászat, továbbá valamelyes állattartás volt. Az 
orosz telepesek igyekeztek bekapcsolódni a szamojédokkal és obi-ugorokkal folytatott 
kereskedelembe, de a XVII. század végéig rengeteget szenvedtek az ismétlődő szamo
jéd, sőt osztják betörésektől, dúlásoktól. Ezeknek s az ugyancsak gyakori éhínségek
nek folyományaként az orosz telepesek zöme Szibériába vándorolt. Utódjaik csak Nagy 
Péter korában érkeztek, főleg az egyházszakadást követő üldözések elől északra menekülő 
óhitűek, akiknek többsége Uszty-Cilmában telepedett meg. A pecsorai oroszság kiala
kulásában főleg a Mezeny, Pinyega és Dvina vidéki orosz telepek játszottak nagy szere
pet, amelyeknek lakossága már eleve finnségi elemekkel ötvöződött, majd a Pecsora 
táján zürjénekkel és részben jurákokkal elegyedett. Ez az etnikai folyamat tükröződik 
nyelvükben és anyagi műveltségükben is. 

3. § HaceAemie HztceMCKOü CAOŐOOKU. Különösen becsesek LASUKnak az izsmaiak, 
az egyik legsajátosabb zűrjén néprész kialakulását érdemben tisztázó, úttörő kutatásai. 
BAHRUSIN tételét,10 amely szerint a zürjénség már a X I — X ü . században felhúzódott 
volna a Pecsora alsó folyása mellékére, sőt azonos lenne az orosz történeti kútfők pecsera 
népességével, LASUK a fentebbiekben meggyőzőn cáfolta. Kimutatja, hogy a zürjénség 
még III . Iván uralkodása alatt is csak a Sziszola, a Vicsegda alsó és középső folyásának 
s a Vim folyónak mellékét népesíti be, ettől északabbra csak az orosz hadinépek sorában 
(pl. Pusztozerszkben) találjuk nyomukat, de etnogenetikailag ezek csak az orosz etni
kum egyik komponenseként jelentkeznek, nem pedig mint önálló népesség. Izsma nagy
községet 1575—85 között alapították a terhes adók és a kozákok túlkapásai elől mene
külő vimi—udorai zűrjének és kisebb részben uszty-cihnai oroszok. Az élénk forgalmú 
kereskedelmi útvonal mentén keletkezett település rohamos fejlődésnek indult. Gaz
dasága főleg vadászatból, halászatból, csekély földművelésből és jelentős kereskede
lemből tevődött össze. A XVIII. században a gyarapodó izsmai lakosság kirajzik, és 
számos, a nagyközség hatókörében maradó falvat alapít. Az izsrnaiak jelentős fejlődésé-

10C. B. Eaxpymun: Oamuoie H BoryjibCKHe KHWKecTBa B XVI—XVIII BB. JleHHH-
rpafl, 1935, 3. lap. 
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ben nagy szerepet játszott a XVLT. század második felében a jurákoktól átvett és töké
letesített rideg rénpásztorkodás. Kezdetben csak szerződtetett — és alaposan kiszipo
lyozott — jurák pásztoraik voltak, a XVIII. században azonban már maguk a zűrjének is 
kihúzódtak hatalmas nyájaikkal a Nagyföldi tundrára. A XVIII. század végére az izsmai 
zürjénség jelentősen differenciálódik gazdaságilag és szociálisan. Antropológiailag, nyelv-
járásilag és néprajzi lag az izsmaiak híven tükrözik a zűrjén alaprétegbe olvadt orosz 
és jurák elemek elegyedését. 

4. § 3aceAenue KOMU paüona eepxneü Uenopu. Az írásos kútfők a XVI. század 
végéig nem emlékeznek meg a Felső-Pecsora zűrjén lakosságáról, illetve kétségtelenül 
arról beszélnek, hogy a Felső-Pecsora és Felső-Vicsegda mellékén zűrjének a jeleztük 
korban még nem telepedtek le. A XI—XVI. században a zűrjén települések lényegesen 
nyugatabbra helyezkednek el, mint ma: a Sziszola, a Felső-Luza, az Alsó-Vicsegda 
(a Jarengától a Sziszola torkolatáig) és a Vim folyók mellékén. Az 1608-i kataszterkönyv 
a Sziszolától keletre csak két zűrjén települést ismer a Vicsegdán, az akkoriban alapított 
Pezmog és Madzsa falvakat. Ennek fő öka az volt, hogy a Pecsora felső folyása mentén 
vogulok éltek, s a zürjénséget és az oroszokat sújtó támadásaik egyik hagyományos 
útvonala a Vicsegda folyó volt. A XVI—XVLT. században számos orosz kútfő panaszolja 
a vogul hadjáratokat. A XVII. század derekán azonban a Felső-Pecsorán cserdini orosz 
telepesek szorítják ki a vogulokat, a zürjénség pedig a Vicsegda felső folyását szállja 
meg a forrásvidékig, sőt a század végére a Felső-Pecsora mellékéig. A vogulok az Urál 
lankáira vagy éppen Szibériába kénytelenek húzódni, jóllehet nyári vadászataik alkal
mából és a zürjénekkel rendszeresen folytatott kereskedelem okán még sokáig rend
szeresen megjelennek a Pecsora és Vicsegda forrásvidékén. 

III. OcHOBHbie ocoSeHHOCTH 3THHHecKoro pa3BMTMfl B XIX — nana-ie XX Béna 

1. § dmHoepacßmecKue zpynnu u ux meppumopuaAbHoe pa3Memeeanue. A XIX. 
században az etnikai fejlődésre leginkább jellemző a zűrjén- és oroszlakta területek 
jelentős megnövekedése, a nagy természetes szaporodás, az egyes etnikai csoportok 
területi és gazdasági közeledése, ennek folyományaként a mélyreható etnikai és kultu
rális kölcsönhatások, egészen átmeneti etnikai csoportok kialakulásáig. A zűrjén népes
ség jelentős növekedését, természetes szaporulatát LASUK meggyőző adatokkal szem
lélteti. 1785-ben az izsmai férfilakosság száma 1027, a felső-pecsoraié 507; 1885-ben az 
előbbiek száma 7229, az utóbbiaké 1364. Az összlakosság lélekszáma 1905-ben Izsma 
körzetében 25 178, a Felső-Pecsora vidékén 3500-on felül. Az izsmai zürjénség gyara
podásához hozzáteendő még a nagyarányú kirajzás az Izsma folyó, az Alsó-Pecsora, az 
Usza folyó mentén, elvándorlásuk az Uraiba, Szibériába és a Kola-félszigetre. Hatalmas 
szaporulatuk kedvező gazdasági feltételekről tanúskodik. Rénállományuk folytonosan 
gyarapodott, s vele együtt nőtt a vagyoni-szociális differenciálódás, ami igen erősen hatott 
a kirajzásokra. A század derekán jelentős zűrjén falvak alakulnak az Ob alsó folyása 
mentén, s nagy hatással lesznek az ottani nyenyec, orosz, vogul és osztják lakosságra. 
A Kola-félszigetre 1887-ben, a nagy réndögvész következtében telepszik át négy izsmai 
család. A századfordulón a kolai zűrjének száma már jóval 100 fölött van, 1920-ban 
meghaladja a hatszázat. Kezdetben orosz vagy lapp falvakba húzódtak, később azon
ban új zűrjén falvakat alapítottak, amelyek a lapp és a jurák réntenyésztésnek is csak
hamar központjai lettek. Rénnyájaik igen gyorsan gyarapodtak, a jobb legelőket kisajá
t í tot ták a lappok rovására. A kolai lappok viszont átvették az izsmai zürjénektőí a 
réntartás fejlettebb módját, a malica viselését és a jurák eredetű zűrjén szánfajtákat. 

A felső-pecsorai zűrjének megközelítően sem húzódtak szét ennyire — a cseké
lyebb természetes szaporulat és a réntartás hiánya miatt. A Pecsora alsó folyása mentén 
a pusztozerszki és uszty-cilmai oroszság hozott létre új településeket, melyekben meg
figyelhető az izsmai zűrjének és rénállományukat elvesztett, a letelepülő életmódra kény
szerülő jurákok részvétele. 

2. § dmHO-KyAbmypmie 63aUM00mH0iueHUH. A XIX. században és a XX. század 
elején az egyes etnikai csoportok gyakran érintkeztek az árutermelés és áruforgalom 
növekedésének következtében. Különösen erős és beható a kapcsolat Izsma és Uszty-
Cilma között, ahol erős kölcsönhatás figyelhető meg a háztípusok, a férfi- és női ruházat, 
a népköltészeti műfajok stb. terén. Igen érdekesek és fontosak a nagy múltra vissza
tekintő zűrjén—jurák érintkezések. A két népesség kölcsönhatásában nagyobb szerepet 
játszott a zűrjén tényező. Az Urál mentére húzódó, pásztorkodó zürjénség vogul—-
osztják kapcsolatai esetlegesek, kevésbé mélyrehatóak voltak. 
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IV. Hacejiemie Fleiopbi B COBCTCKMÍÍ nepuo/i 

1. § HaquoHaAbHaa KOHCOAiidaifUH MCLAUX Hapodoe. E részben L A S U K n a g y a la
possággal elemzi 1917 óriási jelentőségét a kis északi nemzetiségek szempontjából, és 
igen érdekesen boncolgatja a zűrjén és a jurák nemzettéválás folyamatát. 

2. § M3MeHeHue e dmnunecKOM cocmaee u dtnnunecKue e3auMoomHOiueHUa. Az 
1917 után bekövetkezett változások eredményeként jelentősen módosult a Pecsora 
mente településföldrajzi képe, sokkal kiterjedtebbek a kölcsönhatások az egyes etnikai 
csoportok között. A húszas évektől mindmáig folyó hatalmas méretű iparosítás rengeteg 
új telepest, friss munkaerőket vonzott ide, főleg oroszokat. Ezek hatása a helyi zűrjén 
és jurák lakosságra igen erős és számottevő. Az anyagi műveltség, az építkezés, ruházat 
stb. sokat és sokszor alapvetően változott. Az utóbbi negyven esztendő gyors fejlődése 
a szellemi műveltséget és a társadalmi tudatot is igen jelentősen átformálta. 

* 

LASUK könyve nagy nyeresége az etnogenetikai szakirodalomnak, s kitűnő szol
gálatot tesz az ezzel határos tudományszakok művelőinek is. A finnugor nyelvész például 
az izsmai és a pecsorai zűrjén nyelvjárások kialakulásának részletes és hiteles történeti 
magyarázatát kapja LASUK monográfiájától. A szerző célkitűzését bizonyos — jelen 
esetben megokolt — földrajzi—történeti szempontok határozták meg: egyes, külön-
fajú, sajátos és jellegzetes helyi kultúrát kialakító néprészek formálódását vizsgálta 
évezredekre visszanyúló diakronikus keresztmetszetben. A mű legkidolgozottabb, nyitott 
kérdést alig hagyó részei az izsmai és a pecsorai zürjénség és az orosz népesség etno
genetikai vizsgálata. Csak részben tartozott a célkitűzéséhez, ezért a szerző — számunkra 
sajnálatosan — kevésbé elemezte részletekig terjedően a tundrái jurákok etnogenezisét. 
Az írásbeliség nélküli idők vizsgálatában LASUK szigorúan megrostálja az eddigi szak
irodalom anyagát, a kritikailag igazolt tények összefüggéseit igyekszik meglelni, meg
felelő alapokról kiindulva néhány — valószínűnek látszó — feltevést kínál. Ezeknek 
maradandóságát a jövendő kutatásai hivatottak igazolni. 

LASUK munkáját tudományszakjaink nagy nyereségének tarthatjuk. 

VÁSZOLYI ERIK 

Wogulische Volksdichtung gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto, 
bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola 

IV. Band: Bärenlieder. MSPOu. 114. Helsinki, 1958. 552 1. 
V. Band: Aufführungen beim Bärenfest. MSPOu. 116. Helsinki, 1959. 363 1. 

KANNISTO páratlan értékű manysi gyűjtésének kötetei gyors egymásutánban 
hagyják el a sajtót. Az I. kötet 1951-ben jelent meg, ós nyolc év leforgása alatt immár 
az ötödik, utolsó előtti kötet is megjelent, nem is számítva a néprajzi összefoglalást 
(MSPOu. 113). Az előbbi köteteket már korábban ismertettük (I. ZSIRAI: NyK. LIV, 
312—3; H.—Itt. KÁLMÁN: NyK. LIX, 239—42; H—IV. Ethn. LXX, 502—6). 

A negyedik kötet a medveénekeket tartalmazza, szám szerint negyvenhatot a 
töredékekkel együtt (Munkácsi 39' medveéneket jegyzett föl). Az énekek csoportosítása 
Kannistónál is tárgyi. Az első csoportba tartoznak a medve származásáról szóló énekek. 
Ezek nagyrésze megegyezik a Munkácsitól közölt ,,Az égből való leszállás énekei"-vei 
(vö. VNGy. Itt, 1—132, HI/2 117—8). A medve égi származású, az égi atya gyermeke 
(rendszerint leánya). Az ég egy hasadékán át megpillantja a földet, és oda kívánkozik. 
Égi atyja bölcsőt kovácsol neki, beleteszi, és hosszú vasláncon himbálja a föld fölött 
az ég hasadékán át. A medvét azonban ez sem riasztja vissza, kitart kérése mellett. 
Az égi atyja kioktatja, mit nem szabad tennie: ne ássa ki a holttesteket, ne fossza ki az 
emberek éléstárait. A medve azonban megfeledkezik ígéretéről^ és ezért égi atyja szen
vedéseket bocsát rá, végül egy vadász zsákmánya lesz. Tiszteletére medvetort ülnek. 
A 4. számú monda rövid prózai töredék; nem biztos, hogy ide tartozik. A 7. számú 
— az eddigi mondáktól teljesen eltérőleg — azt mondja el, hogy a medve egy búbos
vöcsök harmadik tojásából kel ki (vö. VNGy. HI/2, 31—2, 118). Egy másik eredet
monda szerint a medve és az ember testvérek, közös anyjuk az emberiség ősanyja, a 

16 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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iSâpdr-asszony, 2£äm-asszony. Ez az eredetmonda él a pelimi és a kondai manysiknál 
és a velük szomszédos déli, délnyugati chantiknál (vö. uo. 32). Ugyanez tükröződik 
KANNISTO 8. számú kondai medve énekében. Egy ifjú vadászat közben eltéved és med
vévé változik; $oa;per-asszony, iíoam-asszony fiának vallja magát. 

A második csoportot az egyszerű medveénekek alkotják, amelyek a medve földi 
életét, bolyongásait, szenvedéseit, élelemszerzését, téli álmát, halálát és a medvetort 
beszéli el. Mind az ötöt a Szoszva vidékén jegyezte föl Kannisto. — MuNKÁcsinál ugyan
csak ötöt találunk ebből a műfajból, azok is mind északiak (vö. VNGy. ü l , 238—95; 
Hl/2, 122—3). A 12. számú az ún. „Istenjóslatos medveének" (vö. VNGy. III, 29—357; 
Hl/2, 123—5). 

A harmadik csoport a legnagyobb. Összesen tizenhárom éneket sorol ide KANNISTO. 
Ezek a medvevadász hősökről, a medve leterítéséről szólnak. MUNKÁCSI elkülönítette 
„A világügyelő férfitól való leteríttetés énekeit" (VNGy. HE, 133—87, m / 2 , 119—20). 
KANNISTO két szoszvai éneke vonható ide meg egy északi chanti medveének (ËOM. 
34—47). Az ebbe a csoportba tartozó énekek közös tartalma a következő: A medve téli 
szállásának elkészítéséhez fog, amikor egy fekete lovas férfi üldözőbe veszi. Ettől sikerül 
megmenekülnie. Következő üldözője a vörös lovas férfi, de ez elől is egérutat tud nyerni. 
Végül a jégszín-szőrű lovas férfi megöli, és megüli a medvetort. Egy másik medveölő 
istenség KANNiSTÓnál a pelimi isten. Ehhez hasonló tárgyú chanti medveéneket Pápay 
jegyzett föl (ONGy. 248—59). A medvevadász hősök énekeiben a hangsúly nem annyira 
a medvén, mint inkább a hősön van. A többi medveénekben a vadász neve nem is for
dul elő az énekben, és gyakran csoportosan ejtik el a medvét. MUNKÁCSI három ilyen 
éneket jegyzett fel (vö. VNGy. ILI, 358—80, m / 2 , 125—7, 302—13). KANNiSTÓnál két 
olyan ének fordul elő, amelyben a medvevadász nő. Egyszer meg is nevezi, és neve 
azonos a Munkácsitól feljegyzett, hasonló tartalmú ének hősnőjének nevével: Röpdska-
asszony, aki valószínűleg élő személy lehetett, mert Szorokin is megemlékezik egy medve
vadász-asszonyról (vö. VNGy. III/2, 126). Egy másik medvevadász neve is ismerős 
már MUNKÁCSI följegyzéseiből, ti . Kois-é. A medve néhol annyira háttérbe szorul, hogy 
nem is első, hanem harmadik személyben szól az ének róla (MüNKÁcsinál két énekben, 
KANNiSTÓnál pedig e kötetben a 18., 20., 26. számú énekben). A pelimi és a kondai 
három ének stílusa i t t is eléggé elüt az északiakétól, akárcsak MuNKÁcsinál. 

A medvebosszú énekek a medvetisztelettel szemben elkövetett vétségek és mulasz
tások vészes következményeit mutatják be. Hasonló tárgyú énekeket találunk MUNKÁCSI-
nál (VNGy. Dl , 441—539) és pATKANOvnál (10. II , 198—204, vö. még VNGy. III/2, 
128—31). I t t ismét találkozunk ugyanezen medvevadász hősök nevével, amelyek 
MuNKÁcsinál fordulnak elő. Ezek tehát valóban élő személyek lehettek. Azt is érdekes 
megjegyezni, hogy egyik ilyen név sem az északi manysik köréből való; pelimi és kondai 
vadászok lehettek. Ilyen nevek a Munkácsinál zárójelben előforduló névalakok: Kois 
(K'áis), Tim (Töma) és Tamil (Tomit). A legtöbbnek az a bűne, hogy mértéktelenül 
dicsekedett azzal, hogy milyen sok medvét ejtett már el. Mások a medvetoron viselked
tek tiszteletlenül a medvével szemben. 

Az ötödik csoportban tárgyalja a medveeskü énekeket (vö. VNGy. Hl , 381—440 
és m / 2 , 127—8). Több olyan éneket is találunk KANNiSTÓnál, amelyben a medve házas
életet él egy asszonnyal. Az asszony hamisan esküszik, és a medve esik a vadászok 
áldozatául. 

Az ébresztő énekek rövidek, hiszen nincsen bennük cselekmény. A medvetor 
tar tama alatt minden hajnalban elóneklik, evvel kezdik a napot. Az énekes csodál
kozik, hogy a medve még mindig alszik, pedig az erdő többi állata már rég fölébredt. 
Megnyugtatják, hogy jó dolga lesz, puha fészekbe ültetik, etetik, itatják, szórakoz
tatják néhány napig, hiszen vendégségben van most náluk (vö. VNGy. Hl , 188—215, 
és ÍII/2, 120—1). 

A záróéneket az ünnepi szertartások utolsó napján éneklik, a medve kivitele 
előtt. A végén néhány énektöredék következik, amelyekből kettő tavdai, de messze van 
az északi, sőt még a pelimi és a kondai medveénekek költői szépségeitől is. 

KANNISTO idejében még elevenen élt a manysiknál a medvetisztelet. Mindössze 
a nagyrészt földműves tavdaiaknál volt kiveszőben. Érdekes és jellemző az a tény is, 
hogy a medveénekek közlői általában férfiak, mindössze néhány prózai töredék szár
mazik nőtől (4., 33. és 45—6. sz.). Azt magam is tapasztaltam, hogy az északi manysi 
nők ma sem ejtik ki a medve férfiaktól használt nevét. 

A medveünnepek központi helyet foglaltak el az obi-ugorok népköltészetében. 
Nemcsak a medveénekek köszönhetik a medvetiszteletnek keletkezésüket, hiszen a 
medveünnepek idején hősi énekeket is énekelnek. A medveünnepek pedig — mint a 
dionysosi ünnepek az ógörögöknél — kialakították már a dráma csíráit is. A medve-
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ünnepekre távoli falvakból is sokan érkeztek vendégségbe, és az így egybegyűlt nép 
szórakoztatására a közönség nagy része hol néző, hol előadó volt, i t t mutat ta be tánc-, 
ének- és színjátszó-művészetének javát. Az ünnepség természetesen „hivatalosan?' a 
medve szórakoztatására szolgált. 

A látványosságot a medvetoron a színjátékok alkotják. A színjátékok legnagyobb 
része egy-egy tréfás jelenet, mai szóval ,,villámtréfa". Van köztük prózai alkotás, de 
van énekes-táncos is, tehát a dráma mellett az opera és az operett csírái is megtalálható 
bennük, mint ahogy KANNISTO (FUF. VI, 218) helyesen megállapította. A színjátékok 
túlnyomó része komikus, csak a darab alapötlete állandó. A részleteket az alakító 
„színészek" pillanatnyi hangulatuk és tehetségük szerint alkalomszerűen és a közönség
hez igazodva változtatják. Rögtönöznek, mint az olasz commedia dell'arte színészei. 

KANNISTO anyagának gazdagságáról fogalmat ad az összehasonlítás MUNKÁCSI 
gyűjtésével. A VNGy. IV. kötetében (183—323) az állat-énekeket is beleértve 4 szín
játék található, összesen 140 lapon. KANNISTO pedig 7 színjátékot és táncdalt közöl 
kb. 230 lapon. Az ő gyűjtése tehát több, mint egy harmaddal nagyobb. Én magam 
ebből a műfajból csak nagyon keveset jegyeztem föl, hiszen a medveünnep ma már 
nagy-nagy ritkaság. 

A nyelvjárási megoszlást tekintve 48 szoszvai, 10 felsőlozvai, 14 pelimi és 4 kondai 
színjátékot olvashatunk. A gyűjtött anyagnak több, mint háromnegyed része az északi 
nyelvjárásokból való, ahol a hagyomány jobban megőrződött (MuNKÁcsinál a követ
kező a megoszlás: É. 34, KL. 3, K. 8, T. 1, bár ez utóbbi inkább a gyermekdalok közé 
sorolható). Noha a medveünnepi színjátékok nagy része rögtönzés, mégis találunk közös 
vagy hasonló elemeket MUNKÁCSI és KANNISTO darabjai között, sőt a 3. számúnak egy 
változatát magam is följegyeztem 1957-ben, tehát több, mint egy fél évszázad múlva. 

Az első nyolc ének istenidéző ige. Ezt a műfajt Munkácsi a VNGy. II. kötetében 
tárgyalja (311—431) az istenek hősi énekei és regéi után. 

A második csoportba a manók és tündérek színjátékai tartoznak. Szerepel itt 
a „világügyelő férfi", a vízikirály, a Japel-manó. Számos színjáték szól a Mis-asszonyról, 
amely az eddigi följegyzésekben nem fordul elő, de a Jali-manó már régi ismerős. 

A harmadik csoportba sorolja KANNISTO a vadász- ós halászkalandokat. Az egér
ről szóló színjáték néhány sorát egy szigvai mesében magam is följegyeztem. MUNKÁCSI -
tól is ismerjük a füllentő vadász történetét, akinek varsájába rénszarvas került, nyuszt-
csapdájába pedig csuka, valamint a haltolvaj színjáték egy változatát. 

Az egyéb tárgyú színjátékok nagyon változatos tartalmúak. I t t is találkozunk 
ismerősökkel is, de nagyobb részük új, eddig nem ismert terméke az obi-ugor humornak. 
Némelyiknek német tartalmi kivonatát már olvashattuk KANNISTO korábban megjelent 
tanulmányában (FUF. VI, 222—9). Sajnáljuk, hogy az ott leírt néhány színjáték, mint 
az árnyékától megijedő vadász, a rénszarvas-áldozat paródiája, a keresztelés stb. kima
radtak. Ezek valószínűleg a pantomimhoz álltak közelebb, szövegük vajmi kevés lehetett. 
A komikum forrása gyakran jellemkomikum, a butaság, a nagyzolás, a fukarság kigú-
nyolása, gyakran naiv helyzetkomikum vagy szójáték. A „színészek" játéka adja való
színűleg a legtöbb okot a nevetésre. Hozzá kell még vennünk, hogy a „színészek" komikus 
nyírhéj-álarcban játszanak, és elváltoztatott, rendszerint fejhangon beszélnek. Ez szintén 
fokozza a nevettető hatást, noha eredetileg az a célja, hogy a medve előtt felismerhetet
lenné tegye a játékosokat, nehogy aztán az esetleges goromba tréfákért bosszút álljon 
rajtuk (vö. FUF. VI, 217). 

Az ötödik csoportot alkotják az „állaténekek", amelyek az előbbiektől csak 
annyiban különböznek, hogy a szereplők állatot alakítanak. 

A hatodik csoportba tartoznak a medvét riasztó, megfélemlítő játékok, a daru, 
az uhu, a veszekedő házaspár. Ezek „készítik elő" a medvét arra, hogy most már eleget 
vendégeskedett, ideje lesz a mulatságnak véget vetni. 

Az utolsó néhány ének egészen rövid, elég homályos tartalmú táncdal. 
A jegyzetek mindkét kötetben mintaszerűek, terjedelem tekintetében a józan 

középúton haladnak. Mindkét ismertetett kötet nagy nyeresége a manysi nyelvvel és 
néprajzzal foglalkozó irodalomnak. 

KÁLMÁN BÉLA 
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Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából 

Irodalmi Füzetek (szerkeszti: SZATJDER JÓZSEF), 23. sz. Budapest 1959, Akadé
miai Kiadó. 290 1. 

1. Különböző tudományterületeken elért eredményeket összegez és egészít ki 
saját megfigyeléseivel FÓNAGY IVÁN. Esztétika és eszközfonetika, hangfiziológia és stilisz
tika, verstan, lélektan és statisztika érintkezési pontján végzett vizsgálódásait foglalja 
össze ebben a végig érdekfeszítő, nagy távlatokat feltáró könyvben. Eredményeit három 
fő fejezetbe csoportosítja. Az első inkább nyelvészeti, a második verstani, a harmadik 
pedig, egyúttal a két első anyagának magasabb szempontú összefoglalása, inkább költé-
szettani és irodalomtudományi érdekű. 

I. A költői nyelv hangalakja. Ebben a fejezetben a hangszimbolika sokat vitatott 
kérdését fejtegeti a szerző. Az ellentétes vélemények ismertetése után költőket, filoló
gusokat, esztétikusokat szólaltat meg annak bizonyítására, hogy a nyelv egyes hang
jainak vagy hangcsoportjainak adott helyzetekben, meghatározott szövegben igenis 
lehet, sőt van a jelelem-értéken túl mintegy saját „jelentésük". A legkifejezőbb hang
csoportok szimbolikus értékeit gyermekeken és felnőtteken végzett kísérletsorozatok
kal igazolja. — II. A prozodikus elemek szerepe. A szerző it t jórészt a költői mű írott 
formában nem rögzített hangzásbeli sajátságait elemzi : hangsúlyát, hanglejtését, r i t 
musát, tempóját, szüneteit, mégpedig lehetőleg hangzó alakjukban, előadóművészek 
tolmácsolásában, eszközfonetikai módszerrel. Közben kitér olyan jelenségekre, melye
ket a vers írott alakja is tükröz, mint a vers sortagolása és a mondatáthajlás, sőt a végén 
külön foglalkozik a vers „látható ritmus"-ával. — III. A költői nyelv polyphoniája. 
Ez a fejezet tartalmazza az előzők összegezéseként a jel és a jelentés viszonyának több-
rétűségét („többszólamúságát") à költői nyelvben. A költői mű hangjai, egyéb hangzási 
és formai sajátságai nemcsak játékul szolgálnak, hanem sajátos módon külön mondani
valót is sugallnak a szavak és mondatok által kifejezett nyelvi (informatív) jelentés
tartalmon kívül, azzal egybefonódva. 

2. A három fejezet közül az első a legalaposabb, a legmeggyőzőbb és egyúttal a 
legmeghökkentőbb is a kétkedő olvasó számára. Módszerére nézve is eredeti. Amit az 
ókori DIONÜSZIOSZ HALiKARNASSzEUSZtól kezdve sokan egyformán láttak és éreztek» 
azt megpróbálja egzakt módon vizsgálni. Különböző korokból idéz nyilatkozatokat az 
egyes hangok jelentéstartalmáról, segítségül hívja a műfordítói gyakorlat tanúságát, mely 
nem csak tartalmi, hanem formai hűségre is törekszik; de sokkal tárgyibb bizonyíték 
ennél az a kísérlet, melyet óvodásokkal, iskolásokkal és felnőttekkel végzett az egyes 
hangok hatásának önmagukban, versen kívül való igazolására (33—37). Pl. az i és az u 
hangot szembeállítva megkérdezte : melyik a kisebb ? a kövérebb ? a fürgébb ? a tompább ? 
a szomorúbb? a kedvesebb? stb. Az r és az l hangról: melyik a vad, verekedős? melyik 
pörög (ill. folyik) ? melyik a férfi ? a puhábbik? A t és ty, a d és gy párokra nézve ez volt 
a kérdés: melyik a nedvesebb? A válaszok a legtöbb kérdésre 70—90 százalékos többség
ben egyeztek; ezekben az esetekben valóban nem mondható önkényesnek az asszociáció. 
Volt néhány olyan kérdés is, melyre nézve feles arányban oszlottak meg a válaszok 
(pl. az s és az sz közül melyik a nedvesebb?); ezek az összefüggések nem mondhatók 
társadalmilag általános érvényűeknek. Ehhez a tömegstatisztikához járul a kapott ered
ményfiziológiai igazolása : az i képzésekor a kiáramló levegő kisebb nyíláson halad keresz
tül a nyelv és a szájpadlás közt, mint az u képzésekor; a ty zárának képzése esetén a 
nedves nyelvhát nagy felülete érintkezik a szájpadlással, a t alkotásakor csak a nyelv 
hegye, és így tovább. Ezeknek az asszociációknak köszönhető, hogy az egyébként önké
nyes, motiválatlan jelviszony a szóalak és az általa jelölt tartalom közt néha — a költői 
alkotásokban — kiegészül motivált jelviszonnyal is (9). Ezen alapszik a közvetlen hang
zási asszociációkat felidéző hangutánzás, valamint a kissé bonyolultabb módon nem 
hangzási, hanem másféle asszociációkat keltő hangfestés (hanggal való festés, 12). FÓNAGY 
számos esetben kimutatja, hogy szelíd hangulatú versekben, költeményrészletekben az 
l, r, m, n hangok, a haragos, támadó jellegûekben a k, t, p hangok fordulnak elő nagyobb 
arányban. A hangok ilyen „jelentése" persze, mint a könyv végén is visszatér rá, egészen 
más, mint a szavak jelentése. Szövegkörnyezettől függő jellegű, hasonlóan a költői mű 
formájához, mely megfelelő tartalommal párosulva szintén jelentőssé válhat (244—5). 
Kifejező erejének alkalmi jellegét elvesztve állandóvá, nyelvi ténnyé csak kevés eset
ben válik: a nyelv hangfestő szavaiban (249). 

FÓNAGY azzal, hogy a hangok hatásának a hangképzés keltette érzettel való 
asszociatív kapcsolatát elemzi, s erre a kapcsolatra többször is felhívja a figyelmet, a 
legtermészetesebb módon helyezi materialista alapra a nyelv esztétikai vizsgálatát. 
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Ugyanezt a szemléletet alkalmazza akkor is, amikor Heinét idézi: a vers a szív ütemére 
dobog (125). A szavak megválogatásával, szórendjével azt éri el a költő, hogy a kifejező 
értékű hangok és hangsúlyok ott csoportosuljanak, ahol a mondanivaló aláfestésére 
szükség van rájuk (107). 

A vers prozódiai sajátságai közül — a prozódiát tágabb, TRUBECKOj-féle értel
mében véve — majdnem ilyen meggyőzően igazolja sok esetben az áthajlás (enjambement) 
jelentését. Jóllehet az áthajlás — formai változatok elemzése nélkül — igen sokfélét 
jelenthet, mégis bizonyos alapjelentések köré csoportosíthatók az előfordulásai, úgy
hogy valóságos áthajlás-szótárt vél a szerző összeállíthatónak (194); Hogy az áthajlás 
a sortagolással együtt ritmikai-fonetikai tagolást is jelent, azt Tóth Árpád egy versének 
áthajlásaiban ellenőrzi : kiméri Ascher Oszkár előadásában a tempó (időtartamok) és a 
szünetek változásait és összehasonlítja hasonló prózai mondatokéval (213—4). 

3. Egyébként a prozodikus elemek vizsgálatában a szerző már általában nem 
közelíti meg ennyire az egzakt módszert. Adatok tömegének a bizonyító ereje helyett 
beéri egy-egy példával. Ezt olykor kénytelen is tenni, hiszen például a hanglejtés meg
figyelése és pontos ábrázolása ma még nagyon időt rabló eljárás, tele van elméleti és 
gyakorlati nehézségekkel. De ezen túlmenően is vitatható néhol a módszere. Amikor 
Arany és Petőfi két-két költeményéből egy-egy rövid, kétsoros részletnek mutatja be a 
hanglejtését, hozzáteszi ugyan, hogy a „kották a kísérletek folyamán tipikusnak bizo
nyult ejtésmódot rögzítik" (112), de nem mondja meg, hogy milyen eljárásai mutat
kozott ez az ejtésmód tipikusnak. Ha hangjegyekkel, tehát abszolút hangmagassággal 
és kötött hangközökkel rögzítünk egy hanglejtésformát, az már nem tipikus, hanem 
egyedi hanglejtés. Típusul, mintául legfeljebb a zeneszerzőnek szolgálhat, aki a verset 
dallamba akarja önteni. Másutt is mintha túl kevés anyag alapján általánosítana FÓNAGY. 
Két személy előadásmódjából következtet a vers akusztikájára (115—7), majd egyetlen 
elmondásból a hanglejtéstípusára (229). 

Egyetlen példa is elegendő akkor, ha nem törvényszerűségre, hanem valaminek 
a lehetőségére mutat rá, mint például arra, hogy a szórend megváltoztatásával módosul 
az egész mondat átlagos hangmagassága (122). 

Régi megfigyelések eredményeit foglalja össze és illusztrálja, amikor a kötött 
formán belüli kötetlenségről szól a hexameterben és más versformákban (135—52), vagy 
amikor beszédhangsúly és vershangsúly interferenciáját fejtegeti (138, 158). Ezzel kap
csolatban említi, hogy a hangsúly és az iktus divergenciája „lebegő hangsúlyt" hoz létre, 
és néhány vers fonetikai elemzésével szinte állást foglal az ilyen versek szavalására nézve. 
Felhívja a figyelmet egy még ma is fel-felbukkanó helytelen szavalási módra, mely 
szerint a verset éppúgy kell hangsúlyozni, mintha próza lenne (152—3). Bánki Zsuzsa 
és Ascher Oszkár szavalásmódját elemezve azt állapítja meg, hogy a természetes beszéd
hangsúly mellett a metrikai súlyok is kiemelkednek valamilyen módcn, például Petőfi 
Egy gondolat bánt engemet. . . c. versében az örömteli szó második szótagjának hang
magassága kissé emelkedik az elsőhöz képest (154—5). A versritmus teljes háttérbe 
szorításának csak ritkán, egy-egy különlegesen kifejező értékű sorban van helye. 

Ebben a fejezetben is keresi FÓNAGY a fiziológiai kapcsolatokat. A légzés és a 
metrum összefüggését vizsgálva megállapítja, hogy a mondat eleje a beszédet kezdő 
energia működése folytán mintegy vonzza a hangsúlyt. Ebből következik, hogy az eresz
kedő verslábak fiziológiai szempontból természetesebbek, nyugodtabb hangulatot kelte
nek az emelkedőknél, melyekben inkább küzdelem tükröződik (131—3). — Sajnos, 
a prozódiai képlet jelölése nem mindig következetes. Míg Goethe Mignon-jának hat sorá
ban végig csupa jambust tüntet fel (jóllehet a hangsúly ott sem mindig esik egybe a 
metrikailag hosszú szótaggal), addig Petőfi Föltámadott a tenger c. versében a jam-
busok helyett a valóságnak megfelelően olykor trocheusokat jelöl (140—1). Ha pedig 
már a valóságos hangzást jelöli, akkor nem volna szabad hosszúnak tüntetni fel az eget 
és az ereje szó első szótagját. A hangsúlyok jelölése is téves néhány sorban. 

Túlzott az a nézete, hogy az időmértékes magyar versben a hangsúly támogatása 
nélkül nem elevenedik meg a metrum (131). Hiszen a némettől, az orosztól, az angol
tól eltérően az arsist nem szükséges hangosabban ejtenünk, mégis éreztetni tudjuk a 
metrikus lüktetést az időviszonyok pontosabb megtartásával és a hangsúlyozás valamelyik 
elemének némi módosításával. 

Nagyon szép és tanulságos a beszédszünetek elemzése Ascher Oszkárnak két — egy 
felületesebb és egy mélyebben átgondolt — olvasásában; de ez a fejtegetés is egyetlen 
Ady-versre szorítkozik (172—'6). 

4. A „polyphoniát" fejtegető III. fejezetre még inkább jellemző, hogy a jó meg
látásokat nem mindenütt támogatja kellő bizonyító anyag, hogy tárgyalásmódjuk sok-
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szor ötletszerű és vázlatos. Feltétlenül helyes az a követelése, hogy a versek szöveg-
magyarázatát hangmagyarázattal kellene kiegészíteni, a költő műve mellett az előadó 
tevékenységét is elemezni (159). Az áthajlásokra és a verses mű egyéb hangalaki saját
ságaira nézve általában el tudja fogadtatni azt, amit a könyv elején tapasztalati tény
ként mutat be és a mű folyamán számos oldalról bizonyítani törekszik: hogy az infor
mációs tartalmon kívül — melyet nyelvi funkciójánál fogva hordoz — egyebet is közöl, 
olyasmit, ami az egyszerű prózai közlésből hiányzik, és mindezt újabb jelanyag hozzá
adása nélkül, a jelelemsorozat összeállításának ökonómiájával (241). Ennek során jelen
tőssé válhatnak az egyes beszédhangok éppúgy, mint a mondatok tagolása, a rím, a 
metrum, vagy a rím elmaradása. 

5. Néhány apró tévedést, helytelenséget vagy elírást a szerző gondosabb utána
járással vagy alaposabb korrektúramunkával elkerülhetett volna. A „Boldogtalan 
vagyok . . . " kezdetű verset az újabb kritikai vizsgálódások után nem kellett volna 
megjegyzés nélkül Balassi B. művének feltüntetni (25). Petőfi „Tisza" c. költeményének 
utolsó versszakában, melyet a hangsúlyok szabálytalan eloszlására idéz, az első sor 
több hangsúlyt tartalmaz; a FÓNAGY-féle jelölés (Mint az őrült, ki letépte Záwcát) nagyon 
idegenszerű és modoros hangsúlyozást tükröz (224). A gagliarda ritmusára idézett latin 
vers kétsoros metrumképletéhez (226) célszerű lett volna magyarázatul hozzátenni, bogy 
ez csak az alapképlet; hiszen éppen a két első sor időmértéke némileg eltér ettől. — Oly
kor gondatlanságot tapasztalunk a helyesírás terén. Igaz, hogy az egybeírás es külön-
írás terén sok az ingadozó és vitatható írásmódú szó, de pl. az „áthajlás technika" ilyen 
különírására nincs ok (208). Nem tudni, miért idézi Tóth Árpád tíz zugból szavait több
ször is hosszú ú-val (212—3, 216), holott idézhette volna olyan kiadásból, mely meg
felel mai helyesírásunknak. A János vitéz rímelósét ferdíti el a „gazduram" alak ehelyett: 
gazd'uram (153). 

A vers látható alakjára, majd az archaizálásra való kitérés voltaképpen túlmegy 
a hangtani és fonetikai vizsgálaton, bár az előbbinek a prozódiával, hangsúlyozással 
való kapcsolatai nyilvánvalók. 

FÓNAGY könyve kisebb botJásai ellenére is jelentős munka. Nyelvesztétikánk 
nem egy régi hiányát korszerűen pótolja, de azonfelül — főleg nálunk, Magyarorszá
gon — úttörő teljesítmény: az eszközfonetikai és a lélektani kísérleti módszerek hat
hatós kezdeményezését jelenti a stilisztika és verstan területén. Esetleges újabb kiadása 
— mely szükségszerűen magával hozna némi átdolgozást — nélkülözhetetlen kézikönyvvé 
válhat a verstan és a vele rokon szakmák művelői számára. 

ELEKFI LÁSZLÓ 

Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. I. kötet 

Sajtó alá rendezte: Bisztray Gvula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla. 
Budapest, 1959, Akadémiai Kiadó. 678 1. + 32 1. melléklet. 

1. Középkori s XVT. századi verses emlékeink — részint a nyelvemlék-kiad ások, 
részint a Régi Magyar Költők Tára kötetei révén — már nem ismeretlenek előttünk. 
A X V n — X V n i . század költői termésének jelentős része azonban még ma is feltáratlan, 
illetve rendszerezetlen, — noha e költészet nemcsak a saját korára, hanem a későbbi 
évekre nézve is értékes (irodalmi, nyelvi és történeti) vallomásokkal szolgál. Nagy adós
ságot kezdett tehát törleszteni az Irodalomtörténeti Intézet munkaközössége, amikor 
— néhány évvel ezelőtt — tervbe vette, hogy folytatja a Régi Magyar Költők Tára
sorozat 1930-ban megszakadt kiadását. Szükség volna ugyan az eddig már megjelent 
köteteknek alapos átdolgozására is, azonban ennél sürgősebb s nagyobb horderejű fel
adatnak látszott a XVII—XVm. századi verstermés közzététele. 

A munkaközösség az emlékek hiánytalan feltárását tűzte ki célul. A gyűjtőmunka 
során ezért az Összes jelentős magyarországi és több külföldi (így pl. a prágai, pozsonyi, 
nyitrai, marosvásárhelyi, gyulafehérvári) könyvtár teljes számba jövő anyagát átvizs
gálták. Valamennyi XvTI—XVTII. századi (ós XIX. század eleji) kéziratot és nyomtat
ványt feldolgozták. Az összegyűlt hatalmas anyagból sorozat készül, — ennek első 
kötete 1959-ben látott napvilágot. 

Örömmel üdvözöljük az Irodalomtörténeti Intézet vállalkozását, s munkájának 
— bizonyára mind az irodalom, mind a nyelvészet számára — értékes gyümölcsét: a 
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RMKT új sorozata első kötetének megjelenését. —- Mivel azonban ezek a most meg
ismert irodalmi emlékek egyben bizonyos mértékig nyelvemléknek is számítanak, —-
legyen szabad gondosabban megvizsgálnunk: nyújt-e a kötet a nyelvészet számára 
annyit, amennyit várunk tőle. Mennyivel ad többet, mint a RMKT előbbi sorozata, 
mint az énekek esetleges előző kiadásai ? Alkalmas-e a kor nyelvének beható tanul
mányozására? 

2. A kötet egy szorosan egybetartozó történeti eseménysorozat: a 15 éves háború, 
a Bocskay-szabadsághare és Báthori Gábor kora (1593—1613) verses hagyatékát tar
talmazza. A teljesség okán belekerültek a 15 éves háború kezdete (1593) és a század
forduló közötti éveknek a kor eseményeivel összefüggő történeti énekei, valamint az 
1601 után is szereplő ©nekszerzők művei. (Egy későbbi kötetbe jutnak viszont az ezek
ből az évekből származó szerelmes versek, a Pázmány-imádságoskönyv katolikus him
nuszai, a szombatos énekek, valamint azon nevesebb énekszerzők művei, akik mun
kásságának jelentősebb része 1613 utánra esik. Elvi okokból kimaradnak a sorozatból 
a század legjelentősebb költői: Rimay, Szenczi Molnár, Zrínyi és Gyöngyösi.) 

A közölt 119 ének keletkezési rendje, illetőleg szerzőik időrendje szerint került 
csoportokba. A XVT. század végi történeti énekeket (17—108. 1.) a XVII. század elején 
működő jelesebb énekszerzők (Ádám János, Magyari István, Wathay Ferenc, Ecsedi 
Báthory István, Debreceni S. János, Bornemisza Váczi Menyhárt, Petki János, Detsi 
István) alkotásai követik (111—340). Ezek után kerülnek sorra az 1601—1613 közötti 
évek keltezett vagy datálható versei (343—458), végül a század eleji kéziratok keltezet
len énekei (463—9.1). A kötetet gazdag jegyzetanyag (495—648) s a részletes jegyzékek, 
mutatók egész sora egészíti ki. 

3. A RMKT e kiadásáról — akár versanyagát, akár jegyzeteit, akár közlésmód
ját tekintjük — a legnagyobb elismerés hangján kell nyilatkoznunk. Ami bíráló meg
jegyzésünk akad, az főként az irodalomtörténeti és nyelvészeti szempontok különböző
ségéből ered, s inkább csak aggályainkat fejezi ki. 

A kötet értékeit vizsgálva, mindenekelőtt talán ezt kell kiemelnünk: elsőnek 
rendszerezte s tette számunkra hozzáférhetővé, feldolgozhatóvá a XVI. század végi -— 
XVII. század eleji, mindeddig ismeretlen vagy kevéssé ismert, nehezen megközelíthető 
verses emlékek nagy részét. A közölt énekek közül kettőnek (az elsőnek, Homonnay 
István zsoltárának és a 94.-nek, amely az 1608. január—februári országgyűlés egyetlen 
irodalmi emléke) ez az első nyomtatott kiadása. Más tizenkét ének (a 3., 5., 6., 11., 12., 
23., 24., 30., 67., 70., 90., 107.) pedig csak XVH. (illetőleg XVIH. század eleji) nyom
tatásban maradt ránk. Ez a kiadás most lehetővé teszi, hogy e szinte újonnan felfede
zett, nyelvemléknek tekinthető verses hagyaték újabb adatokkal támogassa a kor nyel
vére vonatkozó ismereteinket. De nem csekély érdeme az sem, hogy azokat a verseket, 
amelyek folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben itt—ott elszórva már megjelentek, 
összegyűjti s rendszerezi. Igényességéről s megbízhatóságáról tanúskodik, hogy az ének
szövegeket mindig az eredeti nyomtatványok, kéziratok (fényképmásolatok) alapján 
mutatja be; korábbi másolatokat, illetve közléseket csak akkor vesz át, amikor az ere
deti kézirat elpusztult. (Erre azonban a jegyzetekben mindig felhívja a figyelmet. Ilyen 
a 65., 102., 115., 116., 117. ének.) 

A kötet kiadásának irányelvei az MTA I. osztályának a magyar irodalmi szöve
gek kritikai kiadására vonatkozó szabályzatát követik. Ennek értelmében az énekeket 
b e t ű h í v e n közli : azaz nemcsak a korabeli nyelvállapotot, hanem az azzal szorosan 
összefüggő helyesírást is pontosan megtartja. Ez a betűhívség azonban — sajnos —• 
nem jelenti egyben a paleográfiai hűséget is. A XVTI. század ma már nem használt 
betűtípusait ugyanis — szigorú következetességgel bár — mai helyesírás szerint átír
ják: ő = ö, û = ü, w = ű , f = s, fg, ß = sz, 3 = z, y = y. (Mivel a kéziratok általában 
nem tüntetik fel a magánhangzók kvantitását — nem akarván . esetleges önkényes 
helyesírási változtatásokat végrehajtani —, valamennyi o és ű betűt egységesen rövid 
ö-vel és ü-vel jelölik.) Egyedül az e betűt tartják meg, mivel külön hangértéket kép
visel. — Tudjuk, hogy a kötet elsősorban az irodalomtörténet (illetőleg a művelt nagy
közönség) számára készült. Erre a célra ez a helyesírási technika teljesen megfelel. E szö
vegek azonban — mint már utaltunk rá — egyszersmind nyelvi emlékek is, — s ala
posabb nyelvi vizsgálatukhoz bizony szívesebben lát tuk volna valamennyiüket eredeti 
írásformájában. Sajnáljuk azt is, hogy a kiadás a kis- és nagybetűk használata, vala
mint a központozás tekintetében a mai helyesírást véve alapul — szintén eltér a kéz
iratoktól. Igaz, hogy ezekben mind a kis- és nagybetűk alkalmazása, mind a központozás 
gyakran valóban önkényes, különösebb jelentőség nélküli, s talán a hozzá való ragasz-
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kodás bizonyos mértékig megnehezítené a szövegek megértését. Mégis, azt kell mon
danunk: nézetünk szerint az énekszövegekkel kapcsolatos esetleges helyesírási és mon
dattani kutatások biztosabb alapon folyhatnának, ha i t t is megmarad a kötet a kéz
iratok eredeti jelölései mellett. Ez a véleményünk a rövidítések feloldásáról is. Pl. a 
kglmes-nek. kegyelmes alakban való írását nemigen tarthatjuk valószínűnek olyan kör
nyezetben, ahol a gy, ly jelölése általában gi, li (105. vers). A ß rövidítés is bizonytalan 
értékű: szép-neh és szent-nek. is olvasható. — Talán nem vagyunk túlzottan aggályos-
kodók, amikor felvetjük a kérdést : nem kell-e attól tartanunk, hogy az említett változ
tatások esetleg a szöveg önkénytelen félremagyarázásához vagy nem egészen helytálló 
következtetésekhez vezethetnek ? 

A versek közlésmódja — egyéb vonatkozásokban is — a legnagyobb gondos
ságot s alaposságot árulja el. Pl. a versfőket — ha értelmes szöveget adnak — kiemelik. 
Mindig megtartják az énekek eredeti címjelölését és szótag jelzését. A szerzőknek a szö
veghez fűzött megjegyzéseit lapalji jegyzetekben közlik. — Az énekek szövegének (tehát 
az irodalmi és nyelvi anyagnak) a bemutatása azonban ismét az irodalomtörténet sajátos 
szempontja alapján történt. A fellelt kézirat-változatok közül ugyanis mindig a szerző 
szövegezéséhez bizonyíthatóan közelebb álló szolgál a közlés alapjául. Az énekek egy 
részén viszont több változtatást, betoldást hajtottak végre: ahol egy-egy szót, verssort 
vagy versszakot (esetleg hosszabb részt) egy másik kézirat-változat őrzött meg bizo
nyíthatóan helyesebben, azt a részt iktat ták be a szövegbe. A sajtóhibákat, elírásokat 
kijavították, s néha — ahol erre módjuk s megfelelő támpontjuk akadt — saját tudásuk 
szerint is javítottak a szövegen. E betoldásokat, változtatásokat, javításokat rendszere
sen s pontosan jelzik. — Talán túlságosan is akadékoskodónak tűnik kérdésünk, — de 
nem kaptunk volna-e az énekekről — mint nyelvi emlékekről — igazabb képet ezek 
nélkül a változtatások nélkül? 

Az énekek olvasata és közlése egyébként igen megbízható. Összehasonlítva jó 
néhány szöveget az eredeti kéziratokról készült hasonmásokkal, várakozásunknak meg
felelően, szinte teljesen hibátlannak találjuk. Csupán egy-egy esetben akadunk eltérésre 
(pontatlanságra-e, vagy talán csak a betűnek egyéni olvasatára, értelmezésére?), mint 
pl. a 61. énekben ki (249) ~ a hasonmásban kj (Balassa-kódex 138), 103. én. Jo teteme-
nimeth (455) ~ jotetemenimeth (BalassaK. 143); 105. ének: kéuansaginkat (465) ~ 
keuánfaginkat (BalassaK. uo.); stb. — A korábbi kiadásokhoz képest viszont — vár
hatóan —• több eltérést, találunk. DÉZSI pl. az I tK. évfolyamaiban bemutatott versek
ben megtartja ugyan az eredeti helyesírást (a paleográfiai jeleket, a kis- és nagybetűket, 
a központozást), de nála pl. a v hangértékű hangnak mindig v jel felel is meg (72. ének, 
I tK. 1927, 228—31), — a RMKT új kötetében viszont ezeket w-val találjuk (335—8); 
a k jele DÉzsinél szintén k, a RMKT-ban (mint a hasonmásban is) viszont c (30—31) stb. 

4. Pontos, értékes fejezetét alkotják a kötetnek az énekeket kísérő s lényeges 
irodalomtörténeti és nyelvészeti vonatkozásaikról részletes tájékoztatást adó j e g y 
z e t e k (495—653). Minden egyes költeménynek ismertetik az összes kéziratos és nyom
tatott változatát, eddigi kiadásait, keletkezési körülményeit, forrásait, történetét, a 
dallamára vonatkozó tudnivalókat, a kéziratát magában foglaló kódex (énekeskönyv, 
krónika stb.) tartalmát, történetét; bemutatják szerzőjük életét, irodalmi munkássá
gát, illetőleg irodalmi kapcsolatait. Végül szövegmagyarázatot adnak az egyes versek 
nehezebben érthető soraihoz, kihalt szavaihoz. (Itt is tennénk egy szerény megjegyzést: 
sajnos, e szövegmagyarázó jegyzetek nem a legszerencsésebb módon utalnak a meg
felelő sorokra; a sorszámok ugyanis csak a jegyzeteknél vannak feltüntetve, magukon 
az énekeken nincsenek.) -— A jegyzetek értékét több szövegmutatvány is emeli. Ugyanis 
több esetben nemcsak felsorolják, hanem idézik is az énekek latin forrását, más nyelvre 
készített fordítását is. így némi alkalmunk nyílik megfigyelni a kor fordítási technikáját, 
a forrásokhoz való ragaszkodás mértékét is. Ilyen szövegmutatvány — hogy csak néhá
nyat említsünk —.a 11. ének forrása: Jacobinus ,,Brevis enarratio"-ja (511—9); a 29. 
éneké (536.); a 90. éneké (623—4); a 102. ének latin hexameterei (641) stb., valamint 
Szerdahelyi Mihály versének német fordítása (505—9). Idézik az egyes énekszerzők egyéb 
nevesebb alkotásait is, pl. Gyarmati Imre ,,Tristis Querela"-ját (521—3), Debreceni S. 
Jánosnak „Militaris congratulatio" c. művéhez adott latin ajánlóversét (581—7), Sárosi 
Mártonnak egy latin gyászversét (615—6), Pápai János kéziratának elöljáró beszédét 
(608—10) stb. Megtaláljuk e jegyzetekben a bemutatott kor egyik legjelentősebb ének
szerzőjének: Wathay Ferencnek önéletrajzát (538—52), Enekeskönyvének részletes ismer
tetését (555—8) és történetét (562—4) is. Az önéletrajz — mivel Wathay saját kezű 
kézirata után készült — híven követi a magánhangzók hosszúságának jelölését, meg
tartja a kis- és nagybetűket ós az eredeti központozást. Külön kis tanulmány foglalko-
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zik Wathay nyelvével és helyesírásával: összehasonlítást végez Wathay nyelvi anyaga 
és szűkebb hazájának: Vág községnek, valamint a nyugati nyelvjárásterületnek mai 
nyelve között (558—62). Ez az összefoglalás — bár a lehetőségeknek megfelelően igen 
rövid és szűk szavú — jó kiindulási alap lehet Wathay nyelvének vizsgálatához. 

Néhány szót kell szólnunk a kötet hasonmás-mutatványairól is. A közölt 53 
hasonmás: énekrészlet, könyvcímlap, illusztráció (főként Wathay énekeskönyvéből) 
nagyban növeli a kötet szépségét, értékét. A szövegrészletek alkalmat adnak bizonyos 
csekély szövegösszevetésre, a közlés helyességének ellenőrzésére is; az illusztrációk a 
kor művészetebe engednek bepillantást. 

5. Összefoglalásul elmondhatjuk: irodalomtörténészeink a Régi Magyar Költők 
Tára új kötetének összeállításával igen alapos, lelkiismeretes munkát végeztek. Kiadvá
nyukat bátran tarthatjuk az utóbbi évek egyik legkiválóbb irodalomtörténeti alkotá
sának. Érdeklődéssel várjuk a sorozat újabb köteteinek megjelenését. 

S. HÁMORI ANTÓNIA 

Kazinczy Ferenc levelezése. Huszonharmadik kötet. Második pótkötet 

(Közzéteszi: Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára és Fülöp Géza.) 
Budapest, 1960. Akadémiai Kiadó. 594 1. 

A kötetbe foglalt levelek egyikéből megtudjuk: a széphalmi mestert élete dere
kán, 1812-ben foglalkoztatta levelezése közlésének a gondolata (vö. K. Jankovich Mik
lósnak: Lev. XXIII, 206). Amikor tehát Akadémiánk most, születésének 200. évforuló-
jára a címben jelzett kötetben közreadta azt a 212 tőle magától való és 69 hozzáírt 
levelet, amely azóta bukkant fel, hogy 1927-ben Harsányi István munkájából meg
jelentek — a Levelezés Váczy Jánostól (1890—1911-ben) sajtó alá rendezett I—XXI. 
kötetének I. pótköteteként — az 1911-től előkerült levelek, egy valóban neki kedves 
munkával hódolt emlékének. Maga Kazinczy — világos tudatában annak, hogy az ő 
élete „szorosan öszve van fonva a' Magyar Literat ura' történeteivel" — ránk, utódaira 
gondolt; úgy vélte, hogy ha az írótársakkal váltott levelekből ,,eggy egészet" csinálna 
vagy ő, vagy más, „Literatúránk' történetei és sok feledékenységbe ment kicsinység 
megtartattatnéka' maradéknak" (uo. 205—6). S valóban mindenki, aki a felvilágosodás 
korának irodalmi életét tanulmányozva a Levelezésbe belemélyedt vagy akár csak 
belelapozott is, tapasztalhatta: az csakugyan valóságos-kincsesbányája az irodalmunk s 
nyelvünk fejlődésére vonatkozó adatoknak. Az előttünk levő II. pótkötet sem jelent 
kivételt. Ellenkezőleg. Hűségesen tanúskodik Kazinczy idézett nézetének igazsága mellett. 
Ha itt most a nyelvész olvasókra való tekintettel elsősorban az irodalom anyagával, 
eszközével, a nyelvvel kapcsolatos észrevételek közt tallózunk, akkor is nem egy figyel
met érdemlő dologra utalhatunk, hivatkozhatunk. 

1. Eddig ismert levelei (például: Lev. XHI, 274), az Erdélyi Levelek és Az én 
pandektám nem hagynak kétséget afelől, hogy Kazinczyt intenzíven foglalkoztatták 
s z a v a i n k , kivált j ö v e v é n y s z a v a i n k e r e d e t é n e k , t ö r t é n e t é 
n e k k é r d é s e i . Mégis figyelmet érdemel kötetünk azon két levele, amelyben Ka
zinczy észrevételeket tesz Jankovich Miklósnak a Magyar szó-nemzés ötven példákban 
című munkájára. Az észrevételek ugyanis viszonylag sok szót érintenek egy csapásra, 
amellett következtetni lehet belőlük Kazinczy szómagyarázó elveire, arra, hogy ő szá
molt (ha csak primitív fokon is) a nyelvjárások hangfejlődósi tendenciáival, az egymással 
kapcsolatba hozott szavaknak mind alaki, mind jelentésbeli hasonlóságával, sőt még 
egyes művelődéstörténeti mozzanatokkal is: „Sajtó alatt lévő munkádból — írja — 
hála' érzéseivel vallom azt, sokat tanultam. Mingyárt az Agyú-ra kénytelen vagyok 
mondani, hogy gyökerére soha nem akadtam volna. Annál hihetőbb a' mit tanítasz, 
mivel az ágyú neve régente álgyú volt, nem mint ma ágyú Az l b e t ű ú g y m a r a d a 
k i b e l ő l e , m i n t a' f o t ó z n i , k i á t a n i , p ó t o l n i b a n a' g o n d a t l a 
n o k n á l . 1 Elég hihető az is, a' mit az Abbatissa 's Apácza szókról írsz. Hát Eleink
nek irások felől ki írt valaha alaposabban !" (1812. K. Jankovich Miklósnak: Lev. XXHI. 
205); továbbá: ,,Én részemről mind az ajándékot köszönöm, mind az oktatást mellyet 
ezen munkából vettem. E' nélkül sokat nem fogtam volna tudni. Mit nem kinza-el p. o. 
a' Zsolozsma szó, mellyet a' h a n g i d e g e n n e k k i á l t , 2 de a' mellynek gyökerére 
nem akadhattam. Sok ideig azt hittem, hogy i g e n m e s s z e e l f a c s a r t é r t e -

v 2 ' 3 A kiemelés tőlem. 
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l e m m e l 3 a' görög neAevofia-tól eredhet. De Te minden kétségeimet e losz la t tad . . . " 
(1812. K. Jankovich Miklósnak: Lev. XXTTT. 212); „Ámbár a' cza terminatio tót , és 
annak a' mi mellé ragasztatik, asszonyi nemét jelenti- (noha néha csak diminutivum, 
mint Mancza, Katicza etc.) én az Apácza szót még is az Abbatissától vonnám le,4 's a' 
pénzt nem a' pengéstül, hanem a' penyáz-tól pensától. — A' font bizonyosan a' Pondó
tól jön, de a' német Pfund által; m i n t c s a k n e m m i n d e n m é r t é k ' n e m e 
e z e k t ő l a' n á l u n k k a l m á r s á g o t ű z ö t t e m b e r k é k t ő l . 5 A' fontnak, 
órának negyedrésze fertály, a' Vierteltől; meszszely a' Nösseltől; réf a' Reiftől, sing a' 
Schientől etc. A' Guta Articulusban szerettem volna említve látni a' franczia Goutte 
szót, hol az köszvényt jelent; 's a' narancsnál az olasz h a s o n l ó h a n g ú 's é r t e l 
m ű 5 szót" (uo. 213—4). A megjegyzésekbe foglalt szóegyeztetések közt akadnak helyt
állók vagy legalább jó nyomon járók is, aránylag elég szép számban (gondolok az idé
zettek közül a font, a fertály, a réf, a sing, a narancs szavakra s a 2. levélhez mellékletül 
csatolt listán említettek közül a furfang és a piac, illetőleg a doh, zabola, abroncs, asztag 
kacagány, Mg szavakra; vö. SzófSz.6). Szembeállításul érdemes megemlíteni: ekkor a 
kortársak közül még többen is űzték a naiv etimologizálást. Erre kötetünk 5858. számú 
leveléből is idézhetünk egy példátlan példát. Nevezetesen Kollár György — ,,a' Tek. 
Marczibányiana Pundationn feltett kérdések közül, ezen kérdést : Mimödon lehetne egy 
tökélletes Magyar Lexicont, sat. készéteni", elmélkedése tárgyául vévén ,,Négy Esztendei 
tartós és mély elmélkedés" után annak az ,,igazság"-nak igyekszik hosszas s teljesen 
tudománytalan érveléssel hitelt s Kazinezytól támogatást szerezni, mely szerint: „Min
den szók az egész emberi Nemzet nyelvében egy szóból származtak; és minden be tűk 
egy betűből"; „hogy a Magyar Nyelv. Első eredeti Nyelv. Vagy hogy minden Nemzet 
Nyelvének azon Négy fő gyökéren kellett fundáltatni ; melj négy fő gyökér mind a mái 
napig elő [ = élő?] szó Magyar Nyelvben" (1823. Kollár György K.-nak: Lev. XXIII , 
325—9). 

2. A n y e l v m ű v e l é s b e n újra meg újra előkerül a n o r m a kérdése, 
közelebbről nézve egyebek közt az, hogy vajon egyes vitás kérdésekben a l o g i k á t 
vagy a n y e l v s z o k á s t illesse-e a döntő szó joga. Kazinczy rendesen az utóbbi 
javára döntött. Ám olyan részletesen, mint kötetünk egyik levelében, sehol máshol nem 
fejtette ki — legalábbis tudtommal — a nézeteit. Érdemes idézni: ,,a' nyelv dolgában 
nem a' szokás az első törvény-hozó hatalom: de bajos meghatározni áltáljában, meddig 
szabad ezen Ursupator' [!] hatalmát meg tagadni, mert minden nyelvben, még a' görög
ben is respectáltatott mindég makacs és szabad-kéjü uralkodása 's mi lesz nyelvünkből, 
ha valahol az hibáz, mindenütt kivetjük ólom jármát? Én eggy hatalmat ismerek, melly 
ennek Despotismusát gyengítheti — az í z l é s t , melly felől Adelung, Német Gram
matikájának előszavában olly helyesen beszél. A' hol csak a' philosophia ellenkezik a' 
szokással, ott nem birok elég bátorsággal minden esetekben felkelni ellene; de a' hol a' 
logicával eggyütt jár az izlés, már ott ejurálom az Ő hatalmát. Engedj egy példát felhoz
nom a' Horvát ' munkájából: ő e' szót vox eius így írja, 's minden bizonnyal így mondja 
is: szova; a' mint gondolom azért, mert a' Zó-ból lett lova, nem lava. De a' sdból 's /óból 
nem sova 's jova lett, hanem sava és java miért ne lehessen tehát a' 62»ból a' szokás szerént 
szava ? — Hlyen a' kisebb (a' szokás szerént kissébb) etc. Rájnis a' jóból csináll jóbb-ot, 
holott a' szokás jobb-nak mondja. Szépebb-nek kell-e mondanom a' szebbet azért, mert az 
analógia úgy kívánja ?'S mint tészük így philosophicusabbá' ugyan, de egyszer-'smind 
véghetetlenül steif-fá is nyelvünket, leg alább addig, mig az egész nemzet hozzá szok
nék újításainkhoz. Én azt tartom, hogy igen helyesen cselekedte azt a' francz nemzet, 
hogy a' maga nem philosophica orthograpfiáját meg nem változtatta; noha azt csele
kednie nem volt nehéz. Anomáliákkal minden nyelv' grammatikája tele van: miért ne 
legyen tehát a' mienkben is" (1809. K. Vitkovics Mihálynak: Lev. XXILT, 168). 

3. Már volt alkalmam rámutatni: Kazinczy igen fontosnak tartotta, hogy az 
i r o d a l o m m ű v e l ő i i s m e r j é k a n y e l v , a h e l y e s í r á s t ö r v é n y e i t , 
legyenek tudós ismerői a nyelvnek. De talán mégsem fölösleges — márcsak a dolog 
mindig időszerű voltánál fogva sem — megemlíteni: a II. pótkötet levelei többjében, 
miként a Levelezés I—XXH. kötetének számos helyén, igen szigorúan megrótta azokat, 
ak.k grammatikai, helyesírási ismeretek nélkül tollat mertek venni a kezükbe. Fáy 
Andrásnak például ezt ír ta: ,,Uram Öcsém is felette hátra van a' Grammatica', Ortho-

4 N. B. Végső fokon az EtSz. is a latin-görög abbatissa-tól eredezteti. 
5 Az én kiemelésem. 
6 Csak jegyzetben említem meg: az egyeztetett szavak közt ott találjuk a pohos-t 

is (XXHI, 214), melyre a SzófSz. 1835-ből, Kassai szótárából idézi a legkorábbi adatot. 
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graphia' 's Interpunctiók' tudományában. Édes Barátom, a' ki csak ezeket sem tudja, 
az felette szemtelen, ba irni mér. Kimélés nélkül, sőt égető, metsző élességgel mondom 
ezt, mert félek, hogy haszontalan' mondom, de igy nem mondom. Miként akarja 
az magát jobbnak tar tatni , mint akárkit a' nép sepreje közzül, a' ki szint olly rosszul 
ir, mint a' Cultura nélkül maradt Pesti Német Lyányka irja a' maga czédulácskájit a' 
Juratusoknak? Az Uram Öcsém' munkájában csak a' franczia mottók vannak igaz 
orthographiával irva. Azt mutatja e ez, hogy a' Magyar nyelvnek nincs s z a b o t t 
törvénye? Bizonyosan van, csak hogy Kovács István azt maga nem ismerte, 's Uram 
Öcsém azokról soha nem gondolkodott, 's Révait megolvasni tanulni és Révain elmél
kedni res te lkede t t . . . " (1808. K. Fáy Andrásnak: Lev. XXIH, 146; 1. még: 1810. K. 
Fáy Andrásnak: Lev. XXIII , 183). Vay Ábrahámnak — ha valamivel szelídebb hangon 
is — szintúgy szemére vetette: „Édes barátim, úgy írtok magyarul, hogy ha deákul 
írnátok illy hibásan, pirulnátok még az utolsó Syntaxista deák előtt is. Sem orthographia, 
sem interpunctio nincs abban a' mit írtok. Csak eggy kis figyelmet, 's mingyárt jól lesz 
minden. Vegye pironságomat vagy minek is nevezzem, Uram Öcsém a' legszívesebb 
barátság' jeléül. Annak az Ifjúnak a' ki olly sokféle cuíturát mutat mindenben, ebben 
— a hazai nyelv' tudásában! — hátra maradni nem szabad" ([1808.] K. Váy Ábrahám
nak: Lev. XXIH, 157). Szemerét viszont megdicsérte: ,,Er hat Geschmack und Gram
matik", megjegyezvén: „viele haben nicht beydes, oft weder das eine noch das andere" 
(1821. K. Mailáth Jánosnak: Lev. XXIII, 301). 

4. Jól tudjuk: Kazinczy a legnagyobb műgonddal talán S a l l u s t i u s - f o r d í 
t á s á n dolgozott. így egyáltalán nem lepődünk meg azon, hogy miként annyi más 
levelében, a kötetünkbe foglaltakban is újra meg újra előhozza: milyen forrásokat 
(értsd: különféle fordításokat) nézett át hozzá (1819—27. K. Jankovich Miklósnak: 
Lev. XXIH, 206, 271, 339, 342, 353—4, 367), mint vélekedik a mások s a maga fordí
tásáról (1810—1827. K. Jankovich Miklósnak: Lev. XXUI, 180, 337—8, 339, 346, 356, 
361, 367; 1821—7. K. Mailath Jánosnak: Lev. 302, 334—5, 360) stb. Hanem az már 
figyelmet érdemel, hogy kötetünkben egy helyen ismerteti a f o r d í t á s „ T e n d " -
j é t. Idézzük: , , 1 . A' Magyar fordítás. Alatta hasított Columnában a deák textus. — 
2. Nem-tudós olvasónak való, könnyebben érthető, periphrastica forditás. Alatta a' 
nehezebb deák helyek fel világositása, 's okok, miért kelle a' nagy fordításban ugy for
dítanom a' mint ott áll. — 3. Index (ha szabad ugy szóllani) Hungaritatis — kiterjesz
kedve a' Magyar Lexikonra, Grammaticára, Syntaxisra, Stylistícáia" (1812. K. Jan
kovich Miklósnak: Lev. XXLIT, 206). — A 2. pontba foglaltakból úgy tetszik, mintha 
Kazinczy ezúttal tekintettel kívánt volna lenni a kevésbé „ér tő" olvasókra is — noha 
egyébként rendesen csak a művelteket szokta maga elé képzelni olvasóul —, mégpedig 
alighanem azzal a rejtett céllal, hogy a „felvilágosítás" útján s a „nagy" fordítás „ o k a i 
nak feltárása révén rávezesse őket a színvonalasabb fordítás, irodalmi alkotás meg
értésére, élvezésére. Kötetünk egy másik levélrészletéből kiviláglik: hasonló gondolatok 
foglalkoztatták a Bácsmegyey átdolgozásakor is: „Bácsmegyeivel kész vagyok. Ha i t t 
lesz Uram öcsém látni fogja mit csináltam vele. Az Episodiumok, a' Gyömrei és a' 
Pozsonyi ki van ugratva. Mint hogy ez olly könyv, mellyet s o k a n szeretnek olvasni, 
próbát teszek talán, ha nem vethetnék e horgot a' s o k a s á g n a k , hogy a mellé 
ragasztandó grammaticai 's stylistikai Aphorismusokból vehessenek annyi világot a' 
mennyi kell az országútjától a' Szép ösvényére térni" (1812. K. Szemere Pálnak: Lev. 
XXLH, 199). A dolog alighanem Kazinczy ama felfogásában leli magyarázatát, mely 
szerint — „nem csak az kérdés, millyen a' munka: hanem az is, millyen olvasó olvas" 
(1824. K. Jankovich Miklósnak: Lev. XXIH, 339). 

Kazinczynak az a ,3. pontba foglalt s újszerűségével a nyelvművelés, sőt a szótár
írás történetében is jelentős terve, hogy jegyzékbe veszi a művében előforduló hunga-
rizmusokat, fontos új vonással egészíti ki nyelvművelő egyéniségéről alkotott eddigi 
képünket. Arra .enged ugyanis következtetni, hogy ő, akit az „idegen virágok" miatt 
annyian elmarasztaltak — a saját korában s az utókorban egyaránt —, igen is értékelte 
nyelvünk sajátosságait, sot értéküket másokban is igyekezett vagy legalábbis szándé
kozott tudatosítani. Csak sajnáljuk, hogy az „index" nem készült el vagy legalábbis 
nem maradt ránk. 

5. Figyelmet érdemlő mozzanat az is, hogy Kazinczy, aki a köztudomás szerint 
nálunk mondhatni leglelkesebb művelője, sőt propagálója volt a műfordításnak, egyik 
kötetünkben közölt levelében rámutat a f o r d í t á s - , illetőleg á t d o l g o z á s 
i r o d a l o m á r n y o l d a l á r a , s eredeti mű írására serkent, egyúttal kiváló mű
gondra, művészi szó-, illetőleg nyelvhasználatra is intve: „Az 59. lap dala, a' Vigaszta
lás, a' Jurátusi dal, a' 14d lapon álló Rózsi mind azon foltok mellett, mellyek rajtok 
incuria fudü — — szép órák' szüleményei, 's előttem annál becsesebbek, mivel szaba-
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don támadtak, minden előkép nélkül. Mert literatúránknak abban van legnagyobb 
fogyatkozása, hogy Originális darabjaink, mellyek méltók volnának a' követésre, alig 
vannak, és még azok is a' r e lyek originalisoknak látszanak, mind idegen darabok 
követése. (Ez vala sokáig a' Németi iteratura' fogyatkozása is.) Maradjon Uram Öcsém 
ezen az utón, 's ne szédittesse-el magát a' mi miyeink által. Mi ugy járánk, mint az, 
a' kit í ró mestere sokáig Íratott plajbász után. Öntse tulajdon érzéseit hangokba, a' 
nélkül hogy azt tekingetné, hogy az közzé illenék e a' Külföld' Éneklőjinek verseik 
közzé. De adjon darabjainak minél több tökélletességet : ne szenvedjen meg eggy haszon
talan, eggy nem maga helyén álló szót is; 's ha ugy leli, hogy csak a' Rima szemfény
vesztő ereje ád a' darabnak kedvességet, tűzbe vele!" (1808. K. Fáy Andrásnak: 
Lev. X X n i , 146). 

6. Köztudomású dolog, hogy Kazinczy milyen kiváló s z e r v e z ő j e volt kora 
irodalmi életének, nyelvi mozgalmainak. M ű h e l y t i t k a i t , m ó d s z e r e i t azon
ban csak kevéssé ismerjük. Érdemes hát kiemelni levelezése II. pótkötetéből a követ
kező nagyon jellemző levélrészletet: ,,Hogy Uram Öcsém engem olly sokáig levél nélkül 
hagya —- a' kérdéshez képest — azt felelem hogy megengedek. De mint enged meg maga 
Uram Öcsém magának ? Mint enged meg magának azért hogy a' Kis levelére nem felelt ? 
's a' Kis levelére a' ki Uram öcsémet a' maga bizodalmával megtiszteltet Nem a' házi, 
gazdaságbeli baj cselekszi ezt, hanem valamelly megtespedés, melly nüansza a' Launé-
nak, és az hogy Uram Öcsém a' levél irást nehezebbnek képzeli mint illik, 's grammatiká-
lásai által nagyon el van foglalva. Jó hogy egészen elvan [ !] fogva általa, csak úgy készít
hetünk igazán jót, ha neki fekszünk egész erővel: de marad óra a' pihenésre, 's mutatus-
que labor pars e non parva quietis. Édes Uram Öcsém mi kik diis volentibus vagy invitis 
könyvgyártókká levénk más életet élünk mint a' kik nem azok. Mi a' mi seregünkből 
magunknak eggy kis világot alkotánk. Mi lessz abból ha eggymáseránt meg hidegszünk ? 
Vagy nem hidegség e az Uram Öcsém előtt hogy eggyikünk a' másikát haszontalan 
várakoztattya eggy óhajtott levél, tudósitás közlése után ? Úgy hát a' levélírás nem jele 
a' melegségnek. — Nem hiszem hogy Uram Öcsém azt kivánná hogy ezt higgyjem 's 
hjggyjük. Hogy minden héten írjunk akár van mit írni akár nincs, ki kívánhatná azt ? 
de még is 9ber ól ta Áprilisig nem irni, holott annyi írni való volt, már az csak még is 
olly megbocsáthatatlan vétek, mellyet csak a' leghűbb barátság bocsáthat meg" (1812. 
K. Szemere Pálnak: Lev. XXUT, 208). — S jellemző, az a Kazinczy, akinek ilyen ,,apró 
munká"-ra is jutott az idejéből és energiájából, élete alkonyán úgy érezte, hogy nem 
tet t eleget, hogy többet akart, tervezett tenni: „Melly kicsiny vagyok, ha elnézem, hogy 
ennyi igyekezetim mellett is, ennyi kifáraszthatatlan gond után, az, a' mit dolgoztam, 
véghetetlenül alatta van annak, a' mi szemeim előtt lebege, és a5 mit elérni haszontalan 
t ö r e k e d t e m . . . " (1825. K. Jankovich Miklósnak: Lev. XXIII, 354). 

* 
,,A' Tud. Országában a' nem goromba 's a' nem készületlen szó mindég szabad" 

— olvassuk Kazinczy egyik első ízben most közölt levelében (1819. K. ismeretlennek: 
Lev. X X i n , 268). Ennek jegyében legyen szabad befejezésül valamit a kötet s z e r 
k e s z t ő i n e k m u n k á j á v a l kapcsolatban szóvá tennem. Elmondható : a szer-

. kesztők VÁCZY JÁNOS és HARSÁNYI ISTVÁN nyomán járva igen gondosan jártak el a 
levelek sajtó alá rendezésében. Kár azonban, hogy a jegyzetelésben csupán bőség tekin
teteben igyekeztek felülmúlni elődeiket, egyébként azonban nem: miként Váczy és Har
sányi, maguk is inkább csak az irodalomtörténeti szempontból figyelmet érdemlő mozza
natokra ügyeltek, a nyelvészeti-stilisztikai jelenségek magyarázatára csak kevésbé töre
kedtek. Még inkább lehet sajnálni, hogy — Váczy és Harsányi eljárásától eltérően — 
nem állítottak össze tárgymutatót, s csak a levelekben említett neveket és Kazinczy-
műveket foglalták a kötet végén jegyzékbe. Ezzel ugyanis azon kutatók számára, akik 
például szótörténettel, stílustörténettel vagy Kazinczy irodalmi, nyelvi, stilisztikai bírá
lataival foglalkoznak, nem tették lehetővé a kötetben való könnyű tájékozódást. 

RTJZSICZKY ÉVA 

Philologiae Turcicae Fundamenta 

Ediderunt JEAN DENY, f KAARE GR0NBECH, HELMUTH SCHEEL, ZEKI VELIDI 
TOGAN. Tomus primus. Wiesbaden 1959, Franz Steiner. XXHI -+- 813 1. -j- 1 térkép. 

A türk feliratok megfejtése után tudományos színvonalra emelkedő turkológia 
kutatási területe az elmúlt fél évszázad alatt annyira kiszélesedett, tudományos ered
ményei annyira megnövekedtek, hogy szükségessé vált az eddigi ismeretek rendszeres 
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összefoglalása. A XXII. nemzetközi orientalista kongresszus 1951-ben Isztambulban 
elhatározta egy összefoglaló munka megírását. Az 1953-ban Párizsban megállapított 
tervek szerint a mintegy 2000 lapra terjedő mű három kötetben fog megjelenni. Az első 
kötet a török nyelvekre vonatkozó ismereteket tartalmazza, a második a török irodal
mat, a harmadik a török történelmet fogja tárgyalni. E nagyszerű vállalkozás első 
kötete 1959-ben jelent meg , ,Philologiae Turcicae Fundamenta" címen, nagyrészt német, 
egyes fejezeteiben francia és angol nyelven. A több mint 800 oldalas Fundamentában 
a legkiválóbb szakemberek ismertetik a régi és a mai török nyelveket. (A magyar ós a 
szovjet turkológusok sajnálatos módon kimaradtak ebből a nagy vállalkozásból.) 

Az egyes nyelveket tárgyaló részt két rövid fejezet előzi meg a török nyelvek 
felosztásáról és általános struktúrájáról. A török nyelvek felosztása a turkológiának 
ma is egyik legkényesebb problémája. Jellemző, hogy it t is ketten kísérlik meg a török 
nyelvek rendszerezését, kettejük felosztása nem egyezik bizonyos vonásokban, s mind 
kettő eltér a műben magában alkalmazott beosztástól. Ez utóbbi — a ma általánosan 
szokásos módon — a földrajzi elhelyezkedést veszi elsősorban figyelembe. Mivel a föld
rajzi szempontok legtöbb esetben nem keresztezik a nyelvtörténeti szempontokat, elfo
gadható alapot nyújtanak a török nyelvek praktikus célú rendszerezéséhez. 

A török nyelvek általános struktúrájáról szóló rész a kötet többi fejezetéhez 
képest aránytalanul szűkszavú. Hiányérzetünket növeli a mindössze négy adatra kor
látozott bibliográfia, amelyből alapvető összefoglaló munkák hiányoznak. 

Az egyes nyelvekről szóló fejezetek megírásánál a szerzők egységes szemponto
kat igyekeztek szem előtt tartani. Ez teljes mértékben sikerült a tulajdonképpeni leíró 
résznél, de az anyag természete s a különféle szerzők eltérő felfogása miatt kevésbé 
lehetett megvalósítani a bevezető részeknél. I t t általános képet kapunk az egyes nyelvek 
földrajzi elterjedéséről, az illető nyelvet beszélő nép számáról, politikai, illetőleg köz
igazgatási helyzetéről, műve]tségéről. Több esetben gazdag történeti visszatekintés egé
szíti ki a mai képet. Majd a nyelvre vonatkozó általános ismeretek következnek, mint 
pl. a többi török nyelvhez való viszonya, korábbi története, jelenlegi tagozódása stb. 
A bevezető részt a nyelvre vonatkozó kutatások története s — rendszerint igen gazdag — 
bibliográfia zárja le. Ezután a tárgyalt nyelv részletes hangtani, alaktani, mondattani 
és lexikális leírása következik a könyv bevezetőjében megadott vázlat alapján. Minden 
nyelvi ismertetéshez egy kis szövegmutatvány kapcsolódik fordítással ellátva. Az anyag
nak ilyen egységes rendszerezése könnyen áttekinthetővé teszi az egyes fejezeteket, s 
•— a mutatókon tú l is — megkönnyíti a könyv használatát. 

Ezek után áttérünk az egyes nyelvek tárgyalására. 
A sort az ótörök nyelv (Das Alttürkische) leírása nyitja meg, amelynek emlékei 

két nagy, történelmi szerepet játszó török néptől, a türköktől és az ujguroktól származnak 
a VIII—X. századból. A fejezet szerzője a terjedelem megkötöttsége miatt természetesen 
nem adhatott sokkal többet, mint korábbi kiváló munkájában (A. VON GABAIN, Alt-
türkische Grammatik. Leipzig x1941, 21950). Jelen munkája mégis nélkülözhetetlen lesz, 
mert ebben az újabban kiadott, nagyrészt ujgur és brahmi írásos nyelvemlékeket is 
feldolgozza. 

A középtörök nyelv (Das Mitteltürkische) nyugati és keleti középtörökre tago
lódik. A nyugati csoport emlékeit szoktuk általában kipcsak nyelvemlékeknek nevezni. 
Közülük a legjelentősebb, a Codex Cumanicus, külön fejezetet kap a könyvben, egy másik 
fejezet pedig a mameluk-kipcsak (XLII—XVII. század) és az örmény-kipcsak (XVI— 
XVn. század) nyelvemlékekkel foglalkozik. A keleti középtörök (Das Ostmitteltürkische) 
három fejlődési fokának megfelelően három fejezet tárgyalja a karakhanida (XI—XU. 
század), a chwarezmi (XTTT—XIV. század) és a csagatáj nyelvemlékeket (XV—XIX. 
század). Nyelvtörténeti okok miatt helyesebb lett volna az ótörök után a keleti közép
törököt tárgyalni. Ez a Kelet- és Nyugat-Tuf kesztánban kialakult, erősen iszlamizált 
irodalmi nyelv ugyanis egyenes folytatása az ótörök irodalmi (ujgur) nyelvnek, térben 
és időben közelebb áll hozzá, mint a nyugati középtörök. 

Ezután áttér a könyv a ma élő török nyelvek ismertetésére. 
Öt nagy fejezet foglalkozik a mai török nyelvek legtekintélyesebb tagjával, az 

oszmán-törökkel. Az óoszmánli nyelv (XTTT—XVI. század) eddigi kutatása, noha sok 
nyelvemlék áll rendelkezésünkre, még nem mondható kielégít őnek. Új lendületet adhatna 
a kutatásnak a nem arab írásos nyelvemlékek rendszeres feldolgozása. A fejezet írója 
nem veti fel e problémát, s csak az arab írásos emlékekkel foglalkozik. A következő 
fejezet a modern, XX. századi törökkel foglalkozik, s így a tárgyalás fonala megszakad, 
hiányzik a középoszmánli (XVTE—XIX. század) ismertetése. A mai oszmán-török nyelv 
fonetikai leírása a többihez képest -— s a valósághoz képest is — túl komplikáltnak 
tetszik. Három fejezet foglalkozik ezután az oszmán-török nyelvjárásokkal, az anatóliai-
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ruméliai, a gagauz és a krími oszmánli nyelvjárással. A három fejezet együtt teljes 
képet ad az oszmán-török nyelvjárásokról. Nem értjük azonban, hogy Németh Gyulá
nak a balkáni török nyelvjárások felosztásáról szóló alapvető munkája miért a gagauz-
nál kerül tárgyalásra, és nem a ruméliai töröknél. 

Ezután a déli vagy oguz csoport másik két tagjának, az azerbajdzsáninak és a 
türkmennek a tárgyalása következik, majd áttérünk a nyugati ( = kipcsak) csoportra. 
Ennek tagjai a következők: karaim, karacsáj, balkár, krími tatár, kumük — eddig a 
Pontus és Káspi tó vidéki csoport —, kazáni-tatár, nyugatszibériai tatár, baskír — 
vagyis az uráli csoport. A Fundamenta beosztása szerint külön csoportot alkot az ún. 
központi török (Das Zentraltürkische), amelynek tagjai a kazak, karakalpak, nogaj, 
az özbek kipcsak ága és a kirgiz. Ezekkel egy összevont fejezet foglalkozik. Az összevonás 
indokolt ezeknél az egymáshoz nagyon közel álló nyelveknél, de ezáltal a tájékozódás 
e cikkben kissé nehézkesebbé válik, mint az egyes nyelveket tárgyaló fejezetekben. 

A keleti török csoporthoz az özbeg és az újujgur, valamint két izolált nyelv, a 
törökség két legkeletibb ága, a sárga ujgur és a szalár tartozik. Az újujgur elnevezés 
(németül: Neuuigurisch, oroszul: yüzypcKUÜ, törökül: uygur) újabb keletű, Nyugat- és 
Kelet-Turkesztán török lakóit jelöli. Korábban tarancsi, kä&gari, lobnori stb. néven 
ismertük. A mai elnevezés kifejezi, hogy beszélői a történelmi ujgur nép utódjainak 
tartják magukat. 

A törökség északi ágát az altáji, az abakáni és a szajáni törökség, valamint a 
jakut alkotja. Ez utóbbit csak földrajzi elhelyezkedése kapcsolja az északi csoport többi 
tagjához, egyes benne előforduló jellemző nyelvi sajátságok minden más török nyelvtől 
elválasztják, ezért önálló csoportként szoktuk emlegetni. Az altáji törökség — mai 
nevén ojrot — területileg zártabb egységet alkot, mint az abakáni — mai nevén chakasz —, 
amelyhez a csulimi törököt és a sort is hozzá szokták számítani. A Száján hegység vidé
kének török lakói a szojótok ('más néven tuva, luvini, uryar]%ay) és a karagaszok. 

A török nyelvek ismertetését a törökség különálló ágának, a bolgár csoportnak 
az ismertetése zárja be. Külön fejezet foglalkozik a régi bolgár nyelvekkel és a volgai 
bolgár mai leszármazottjával, a csuvassal. A korai (V—X. századi) volgai bolgár tár
gyalásánál a cikk szerzője nem tesz említést a magyar nyelv régi török jövevényszavai
ról, pedig ezek a volgai bolgár nyelv legrégibb emlékeinek tekinthetők. 

A török nyelvek leírása után több, mint ötven oldalnyi általános, fonetikai és 
morfológiai mutató segíti a tájékozódást ebben az egyébként is nagyon világos szerkezetű 
könyvben. A mellékelt térkép aránytalanul nagy formája ellenére sem ad részletes képet 
a törökség mai elhelyezkedéséről, csak általános tájékozódásra szolgál. 

A Fundamenta — a benne előforduló aránytalanságok ellenére — nagyszabású 
összefoglalása a török filológia eddig elért eredményeinek. Haszonnal forgathatja az is, 
aki általános képet akar kapni a török népekről és nyelvekről, az is, aki valamely részlet
kérdésben keres felvilágosítást. Ilyenformán nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a turko-
lógusoknak s mindazoknak, akik másirányú tudományos kutatásaikkal kapcsolatban 
kénytelenek a turkológia területére is bepillantani. 

N. KAKÜK ZZUZSA 

Alexis François, Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours 

Alexandre Juliién, Genève, é. n. [i960]. I—H., XVTJI -f 409, ill. 306 1. 

1. Egyetlen újlatin nyelvnek sem írták meg annyiszor rövidebb-hosszabb törté
netét, mint a franciának,1 s mégis vagy talán éppen ezért — F. BRTJNOT monumentális 
művének birtokában is — őszinte érdeklődéssel veszünk kezünkbe minden új szintézist. 
Méltán remélhetjük ugyanis, hogy éppen e jól megmunkált területtel kapcsolatban 
mindegyik összefoglalásban találunk másutt még kellőképpen ki nem fejtett szem
pontokat s hozzájuk megfelelő illusztratív anyagot. A genfi egyetem 1958-ban elhunyt 
professzorának, ALEXIS FRANCoisnak neve nálunk elsősorban mint BRTJNOT egyik illuszt
ris munkatársáé ismeretes;2 kevésbé vált közkinccsé a Francia Akadémia nyelvtanáról 

1 Vö. a FRANCOis-tól is felsorolt munkákkal: I, XVH. 
2 1932-ben és 1933-ban ugyanis ő írta meg, mintegy 2000 lap terjedelemben, az 

Histoire de la langue française VI.2. kötetét, amely a „posztklasszikus nyelv" (langue 
postclassique) fejlődését mutatja be. 
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•s általában a purizmus kérdéséről írt disszertációja,3 valamint a francia -ance főnév
képzőnek szentelt, mintaszerűen pontos és gazdag anyagot feltáró értekezése.4 

A felsorolt három munka már sokat elárul A. FRANÇOIS érdeklődésének irányai
ról is, különösen azt, hogy ő elsősorban az újabb francia irodalmi nyelv vagy — ahogy 
szerette mondani5 -—- a „művelt francia nyelv", a híres ,,bon usage" specialistája volt. 
Szerencsére teljességgel hiányzott azonban belőle a vaskalapos puristák rideg merevsége; 
nem hiába működött ugyanazon az egyetemen, amely SAüSSUREt és BAXLYt adta a 
nyelvtudománynak. SAUSSUREtől is elválasztja azonban FnANÇOist mindennemű abstrak-
ciót kerülő, rendkívül dinamikus és sokfelé széttekintő nyelvszociológiai szemlélete: a 
francia nyelvet, mint „langue de haute culture"-t (I, XIII) valósággal beleágyazza mind
azon történelmi s elsősorban művelődéstörténeti mozzanatok hálózatába, amelyek e 
nyelvnek fejlődését a középkor messzi századai óta meghatározták. A helyes nyelv
használat, a „bon usage" normája BAL:LY felfogásában már kész tények kodifikált lán
colata; BRTJNOT jeles munkatársát viszont az érdekli, ami ennek a normának kialakulá
sához vezetett. Posthumus műve tehát, amely bevallottan egyetemi előadásainak fog
lalata, igen jelentős mértékben — művelődéstörténet, akárcsak nálunk PAIS ÜEzsőnek 
irodalmi nyelvünkről tar tot t emlékezetes szegedi előadása és BENKŐ LÓRÁND legfrissebb 
munkája újabb irodalmi nyelvünk kialakulásáról. 

2. A szerző érdeklődésének fő iránya következtében a IX—XV. századi rész
meglehetősen vázlatosnak látszik; mindamellett — hogy csak néhány példára hivat
kozzunk — az első nyelvemlékek leírása mögött megelevenedik a középkori monostori 
cellák élete is, melyeknek lakóit már Lothár király intette, hogy tudománnyal és iroda
lommal foglalkozzanak („rovat que litteras apresist", I, 5). A „cellule cléricale" nyelv
alakító tevékenységét kiegészíti és újabb árnyalatokkal színezi a plebejusi hangot meg
ütő jongleur és a már kifinomultabb udvari trubadúr, akinek alakjához az angol udvar
ban felbukkanó első francia költőnő, a személyében mindmáig oly rejtélyes Marie de 
France csatlakozik. Nem sikkad el a vulgáris nyelv írásbeli használatának további két 
fontos „sejtje" sem, ti . a polgárok és a jogászok köre; végül mindezt betetőzi a középkori 
kora humanizmus rövid, de pregnáns felidézése. Szinte mindegyik i t t említett mozza
nattal kapcsolatban kíván és tud is FRANÇOIS újat mondani: a Pathelin-bohózattól 
Moliéréig, sőt napjainkig felsorolható sok-sok paródia ellenére nyomatékosan kiemeli a 
jogászi nyelv művelődéstörténeti érdemeit (I, 15—6), s ezzel kapcsolatban joggal hivat
kozik a közép-francia korszak legsikerültebb röpiratára, Alain Chaitier Quadrilogiumára 
(Quadrilogue invectif, 1422), amelynek erőtől duzzadó retorikája nyilván nem a truba
dúrok stílusára támaszkodik. Talán ugyanezen szakaszban érdemes lett volna még távo
labb tekinteni, s utalni például Boccacciora, akinek ünnepélyes periódusai oly markáns 
ellentétben állnak novelláinak maróan szatirikus és rendszerint cseppet sem „emelke
det t" tartalmával. Persze azért a jogászi tolvajnyelvet, a hírhedt „jargon juridique"-et 
maga FRANÇOIS sem védelmezi; könyvének más részében minden mentegetés nélkül 
támadja, mégpedig kitűnő XV. századi példákra hivatkozva (I, 47—8). 

Igen érdekes az ó- és a középfrancia hangzásának elemzése (I, 59—60); FRANÇOIS 
helyesen mutat rá arra a véleménykülönbségre, hogy a nyelvtörténész bizonyos kemény
séget, nyerseséget vél felfedezni az ófrancia nyelv hangzásában, a Franciaországban járó 
és franciául író régi olaszok viszont, köztük Brunetto Latini, az általuk ismert legszebb 
idiómának tar tot ták s a „délitable" (vö. kései latin deleetabilis) jelzővel illették.FRANÇOis 
szerint a műveltek középkori francia nyelve kétségtelenül bizonyos eufóniára töreke
dett, amiben segítette mind hajlékony intonációja ós nem túlságosan nyomatékos hang
súlyozása, mind pedig több affrikátának egyszerű spiránssá való szelídülése. Mindezt 
figyelembe véve nem meglepő, hogy a középkorban éppen olaszok nyilatkoztak a francia 
nyelv lágy és kellemes hangzásáról: különösen a délolasz nyelvjárások heves, robban -
kony" artikulációjához képest az ófrancia nyelv (s még régebben testvére, az óprovencal) 
a régi olasz írók szemében valóban az eufónia mintaképének számíthatott. 

Nagy érdeme FRANÇOisnak, hogy a francia nyelv régebbi korszakait illetően is 
friss példaanyagra hivatkozik: a jelöletlen ófrancia genitivusra Villont idézi tanúbizony
ságul („sous la n.aifl Thibaut d5 Aussi gny",I , 67). Persze érdemes lett volna megjegyeznie, 
hogy ez az archaikus szerkezet csupán előkelő, illetve mitikus személy?k nevével kapcso
latban volt használatos; ezért lehetett Hôtel-Dieu (azaz: Hospitale Dei) Párizs egyik 
legrégebbi kórházának elnevezése is. 

3 La grammaire du purisme et l'Académie Française au XVLTI-e siècle. Paris, 1905. 
4 La désinence «-ance» dans le vocabulaire français. Genève, 1950. 
5 E terminológiai kérdésről 1. a bevezetés jegyzetét is (I, XIII). 
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A középkor tárgyalását hasznosan zárják le a francia nyelv európai hírének
nevének bizonyítékai: aligha véletlen, hogy az első vulgáris nyelvű enciklopédikus műve
ket ófranciául írták. E vonatkozásban (La première „universalité") helyes nemcsak a 
más alkalommal már említett Brunetto Latinire, hanem arra a XTTT. századi norvég 
szerzőre is hivatkozni, aki a latint és a franciát valósággal „aequo loco" állította egymás 
mellé a tudomány nyelveként. 

3. A XVI. századi fejlődés bemutatása érdekes mozzanatra figyelmeztet: A. 
FRANÇOIS a „langue cultivée" korlátait sajnos nem egyszer túlságosan szűkre szabja, s 
amint a középkorral kapcsolatban — a polgári ösztönzések elvi jellegű értékelése elle
nére — megfeledkezik például a vérbő nyelvezetű fabliau-król és farce-okról, éppen úgy 
a XVI. századból szinte teljesen kirekeszti a legjellegzetesebb francia írók egyikét: 
Rabelais-t. Külön fejezet szól ugyan a XVI. századi nyelvnek s különösen a szókincs
nek szinte túltengő gazdagságáról (I, 167 kk.); lehet-e azonban e kérdést anélkül tár
gyalni, hogy ne méltatnók mindjárt Rabelais életszerű mozzanatokban kimeríthetet-
lenül gazdag, igazi renaissance-ihlctésű világképét?6 Sajnos FRANÇOIS ezt a már olykor 
barokk mozgalmasságú zsibongást kissé a következő korok „honnête homme"-jának hű
vös tartózkodásával szemléli, nem mulasztja el azonban megjegyezni, hogy a konkrét 
képzetekkel társuló, sőt olykor egyenesen szaknyelvi szók (így a kovácsmesterség mű
szavai !) hogyan termékenyítették meg például Ronsard képalkotó fantáziáját (I, 175). 

Ellentétben a francia nyelvtörténet számos más művelőjével, FRANÇOisnak nagy 
érdeme, hogy a prózában írt műveken kívül bőven merít verses szövegekből, s ezért 
mindig számol azokkal a mozzanatokkal, amelyek e szövegek versszerűségéből szár
maznak. Végre tehát a verstörténet szervesen belekapcsolódik nemcsak a stilisztikába 
(nálunk jobbára még idáig sem jutottunk el!), hanem az irodalmi nyelv történetébe is. 
A ronsardi metrikával kapcsolatban joggal ír szerzőnk a nyelv megújulásával párhuza
mosan lezajló „forradalom"-ról („une véritable révolution complémentaire de la rénova
tion de la langue", I, 207), s nyilvánvaló, hogy a XVI. századi forrongásnak ezekből a 
mozzanataiból sarjadt végeredményben a XIX. és XX. századi francia .versnek egész 
Európára kiható újabb fejlődése is. 

4. A XVLT. századi rész egyik legjobb fejezete (I, 254 kk.) VAüGELASról s a klasz-
szikus francia nyelv kialakulására oly mély hatást te t t főművéről (Remarques de la 
langue française, 1647) szól. FRANÇOIS helyesen méltatja Vaugelas kitűnő megfigyelő
készségét és tanácsainak óvatosságát; érdemes lett volna azonban megemlítenie, hogy a 
szavojai származású jeles nyelvművelő nyelvi és stilisztikai érzéke egykor atyai barát
jának, Szalézi Ferencnek egyházi beszédein csiszolódott,7 s hogy VATJGELAS nyelv
helyességi javaslatai távolról sem csupán a versailles-i udvar kozmopolita hatásoknak 
mindig kitett légkörében fogantak, hanem sokkal inkább a művelt párizsi köznyel
vében. — Rendkívül szellemes a XVLT. századi „nyelvi szemérmesség" bemutatása, 
(I, 279 kk.); persze a stílusbeli fínomkodást FRANÇOIS gondosan megkülönbözteti a 
valóságos erkölcsi emelkedettségtől, s az Hotel de Rambouillet-t, a précieuse-öknek 
e híres menedékét pompásan állítja szembe az udvarral, amelynek nyers szókimondása 
(„la grossièreté d'une Cour envahie par la licence des propos") egyenesen középkori 
örökség. A „mots nobles" es a „mots bas" ellentétének tárgyalása viszont nagyon som
más (I, 280—1), s feltűnő, hogy az állításait egyébként jól dokumentáló szerző ezúttal 
jóformán egyetlen példát sem idéz (kivéve a poitrine 'mell' szóra vonatkozó, számunkra 

6 Vö. erről például W. VON WARTBURGnál : „L'universalité de Rabelais" (Evolu
tion et structure de la langue française. Paris 1934, 148 kk.).,Ezúttal Rabelaisre s vele 
együtt Montaignere, a XVI. századnak legmozgékonyabb, „legmodernebb" szellemére 
csupán a következő fanyar mondat figyelmeztet: „C'est d'autre part d'une sorte de 
pillage [!] des littératures antiques et modernes que sont sorties pour une bonne part 
les oeuvres d'un Rabelais, d'un Montaigne. . . " (I, 168). A nyelvjárási szókincs rabelaisi 
felhasználásáról: I, 173. Joggal utalhatott volna azonban a szerző olyan sajátságokra 
is, amelyeket például Raymond Lebègue legutóbb igen helyesen méltatott: "Les phrases 
doivent être lues à haute voix; Rabelais pratique le style parlé. . . Il a le sens du 
rythme; ses groupes binaires ou ternaires, ses périodes sont admirablement adaptés 
an sujet" (Neuf siècles de littérature française. Sous la direction de E. Henriot. Paris, 
1958.124). 

7 Vö. JEANNE STREICHER előszavával a Remarques új kiadásához (Paris, 1934. 
XV—XVI). 
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már szinte érthetetlen anatémát, amelyet egyébként mindenkor csupán b i z o n y o s 
stílusnemekre, elsősorban pedig a „style sublime"-re alkalmaztak8). — Nagyon tanul
ságos az is, amit a XVTL századi legnagyobb íróknak a korszellemhez való alkalmaz
kodásáról tudunk meg : Racine még Phaedráját is az akkori retorika egyik legismertebb 
művelőjével, Bouhours javíttatta át (I, 285). Persze mindjárt tegyük hozzá, mégpedig 
Bouhours dicséretére: ez a régi nyelvművelő egyszersmind eléggé művész is volt ahhoz, 
hogy egyetlen tollvonással se halványítsa el (legfeljebb fokozza, ha lehet !) a kezébe 
került remekműnek töretlen ragyogását. — Az Akadémia első korszakának középszerű
séget s ebből fakadó pedantériáját FRANÇOIS semmiképpen sem igyekszik mentegetni 
(I, 283 kk.); kár azonban, hogy az annyi vajúdás után csupán a század végén (1694) 
megjelent akadémiai „Dictionnaire" szótártörténeti jelentőségét nem elemzi eléggé körül
tekintően. Érdemes lett volna megemlítenie, hogy a szakmai nyelv ebből az első kiadás
ból szinte teljességgel kiszorult, ami szinte azonnal a szakszótáraknak valóságos árada
tát indította el (1. erről röviden GÁLDI: Szót. 3). Cserébe persze azonban itt is kapunk 
valami érdekeset : az akadémiai Dictionnaire és a Richelet-féle szótár összevetését (I, 295), 
amelyből kiderül, hogy Richelet bevallottan egykorú írói idézetekre (tehát a XVII. szá
zad nagy íróira) támaszkodik, az Akadémia szótára viszont inkább az élő „bon usage"-t 
kodifikálja, a művelt „langue"-ot s nem annak szépirodalmi nyelvként ismert válto
zatát. — Ugyancsak a XVH. századi nyelvvel kapcsolatban figyelmeztet FRANÇOIS 
arra, hogy e korban kezdenek először figyelmet fordítani a választékos kiejtésre („pro
nonciation soutenue" I, 318) és ezzel együtt a szép versmondás szabályaira; joggal 
sejti a szerző, hogy a köznyelvi ejtés bizonyos mozzanatai ebben a korban tudatosod
tak s váltak el, nem kevésbé tudatosan, a választékosabb ejtésmódtól s elsősorban az 
énektől meg a szavalástól. Ez a kettősség — különösen ami a „néma" e szótagalkotó 
jellegét illeti a francia versben — napjainkig közismert tény; sajnos többnyire azt ered
ményezi, hogy egy-egy klasszikus tizenkettesből — a köznyelvi ejtés hatására — mai 
színészek ajkán, csupán 11 vagy 10 szótag marad . . . 

FRANÇOIS azonban nem csupán a kiejtés, a szókincs és a mondatfűzés változásai
nak avatott megfigyelője és rendszerint igen meggyőző kommentátora, hanem a ,,művelt 
nyelv" olyan finomabb problémáinak is, aminő például a szóképek kedvelése vagy 
kerülése; a XVH. századi teoretikusok javarészének s elsősorban Boileaunak száraz 
józanságával nemcsak Bossuet-t, hanem a más vonatkozásban sem egykönnyen alkal
mazkodó La Bruyere-t9 állítja szembe (I, 332), s joggal dicséri mind Malherbe, mind 
pedig Pascal képeinek szuggesztív erejét (I, 333).10 Végeredményben FRANÇOIS helyesen 
tárja fel a híres francia világosság történeti alapjait, egyszersmind azonban azt is szá
mon tartja, ami minden stílustörekvésnél mélyebbről tör fel, a lángész ellenállhatatlan 
erejével. 

5. Mennyi kérdést érintettünk s még mindig csupán a, XVH. század klassziciz
musáig, a modern francia irodalmi nyelv bölcsőjóig jutottunk el ! Ámde, mint bevezetésül 
megállapítottuk, a szerző g e n f i , és a XVIII. század egyik legjobb szakértője. Nem 
meglepő tehát, hogy a XVHI. századi francia próza zenei ihletésű törekvéseit, elsősor
ban pedig a már-már szabadversbe hajló rousseaui dikciót minden eddigi nyelvtörténeti 
Összefoglalásnál hajlékonyabban, finomabb beleérző készséggel elemzi (vö. különösen H, 
148-—50). A XVHI. századi mondatszerkesztés elemzése is sokkal jobb, mélyrehatóbb, 
mint az, amit a korábbi korokról szintaktikai vonatkozásban olvastunk. Legfeljebb azt 
sajnáljuk, hogy Voltaire és Rousseau stílusának szembeállítása ezúttal nem olyan szem
léletes, mint például Wartburgnak már idézett kézikönyvében (i. m. 195 kk.). Sok finom 
megjegyzést tartalmaz a közel 150 lapos XIX—XX. századi rész is; hadd emeljük ki 
a „style noble" szellemes elparentálását (a romantika stílustörekvéseinek elemzésével 
kapcsolatban: H, 205 kk.), valamint a modern francia mondatszövés változatainak 
részletes bemutatását, egészen Proustig, sőt egy és más vonatkozásban még tovább a 
jelenkor felé (vö. H, 237 kk.). Ugyanezen fejezetből említendő még a mallarméi mondat-

8 Littré példái szerint poitrine a XVLT. században mégis előfordul nemcsak Ma
dame de Maintenonnál, hanem Bossuetnál is. 

9 Figyelmeztet ugyanis La Bruyère-nek következő, a maga korában egyenesen 
meglepő kijelentésére: „Moise, Homère, Platon, Virgile, Horace ne sont au-dessus des 
écrivains que par leurs expressions et leurs images" (Des ouvrages de l'esprit). 

10 Pascal képeiről vö. M. Jungo, Le vocabulaire de Pascal. Paris, é. n. 121 kk.; 
eszerint Pascal képlátásának főforrása a Biblia és — Montaigne (tehát ezért is kár volt 
korábban Montaigneről megfeledkezni!). 

17 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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fűzés szándékos homályosságának több szempontból igen jogosult kritikája (II, 243). 
FRANÇOIS — alighanem teljes joggal — Valéry költői dikcióját a Mallarméénál jóval 
szabadabban áradónak tar t ja : ,,la contraction symboliste se détend au cours de l'épanche-
ment strophique, tandis que le ruisseau ou le fleuve lyrique se remet à couler". A rit
mikai kérdések taglalása ezúttal sem hiányzik; részben R. DE SOTJZA nyomán (La poésie 
populaire et le lyrisme sentimental) FRANÇOIS részletesen foglalkozik a francia népdal 
felfrissítő, megtermékenyítő hatásával, Gérard de Nervaltól Paul Fort-ig (II, 252 3). 
Természetesen a francia népiesek sorát joggal toldhatnók meg Aragon e g y i k költői 
énjének említésével is. 

6. Mindent összevéve, kétségtelennek tartjuk, hogy A. FRANÇOIS kétkötetes fran
cia nyelvtörténete a legszínesebben megírt s a legváltozatosabb anyagot felölelő ilynemű 
kézikönyvek egyike; amiről nem szól —s ilyen terjedelem esetében nem is igen szólhat—, 
arról az egyes fejezetek végén felsorolt egyéb munkák rendszerint úgyis tájékoztatnak. 
Bárcsak lenne mindegyik újlatin nyelvről hasonló kézikönyvünk ! Az efféle műveknek 
alapos ismerete bizonyára sarkallná a magyar szerzőknek becsvágyát, akik — reméljük^ 
nem is nagyon távoli jövőben — hasonló összefoglalást kívánnak szentelni a mi nemzeti 
nyelvünk történetének is. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

Eric P. Hamp: A Glossary of American Technical Linguistic Usage 1925 — 1950 

Publication of the Committee for Terminology. Utrecht—Antwerp, 1957. Spectrum. 02 1. 

A nyelvészek nemzetközi együttműködését szervező Permanent International 
Committee of Linguists (C. I. P. L.) pótolhatatlan bibliográfiai sorozatával csaknem 
egyenértékű új kezdeményezésbe fogott. A jelen és a múlt fontosabb nyelvészeti iskolái
nak terminológiáját gyűjti össze a Terminológiai Bizottságnak ez a Hollandiában kiadásra 
kerülő sorozata. A sorozatnak idáig három füzete jelent meg; az egyik a prágai fonológiai 
iskolának, a másik pedig BARTOLi-féle neolingvisztikai irányzatnak a nyelvészeti műszó
kincsét mutatja be, a harmadik HAMP glosszáriuma. 

A könyv fontosságát nem kell külön hangoztatni, hiszen a modern leíró nyel
vészet az amerikai művek ismerete nélkül ma már csak igen nehezen művelhető. Ezek az 
amerikai munkák azonban a hagyományos (sőt nemcsak hagyományos) iskolázottságú 
európai nyelvész számára gyakran egyszerűen érthetetlenek. Ha azonban a dolognak 
a mélyére nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a nehezen érthetőségnek nemcsak tárgyi 
vagy elvi, hanem nagymértékben terminológiai okai vannak. Természetesen nem lebe
csülendő a koncepció, a tudományos rendszer különbsége sem. Ne felejtsük el, hogy 
legalább két olyan amerikai nyelvészeti iskola van, amelynek évtizedeken keresztül 
alig volt összefüggése a tengeren inneni irányzatokkal. 

Az amerikai nyelvészeti terminológiáról eddig nem állt rendelkezésünkre ilyen 
gyűjtemény. C. F. VOEGELIN listája egészen más módszerű összeállítás (A Sample of 
Technical Terms in Linguistics: UAL. XIV, 115—30). 

A glosszárium elkészítésére a sokoldalú chicagói E. P. HAMP professzor vállalko
zott, aki legutóbb például a magyar magánhangzók hosszúságának kérdéséről is írt 
Bonpocbi 3̂K)K03HaHHH 1960/1. 74—77). 

A terminológiai jegyzék az 1925 és az 1950 közötti időszak műszóhasználatát 
rögzíti. 1925 a „Linguistic Society of America"-nak, s folyóiratának, a Language-nek 
az alapítási ideje. Erre az időszakra esik a már virágkorában levő BLOOMFIELD és SAPIR 
működésén kívül teljes egészében B. L. WHORF munkássága és számos élő amerikai 
nyelvész tevékenységének a kezdete, kibontakozása. Ennek az időszaknak a reprezen
tatív írásait nemrég adta ki MARTIN JOOS (Reading in Linguistics: The development 
of descriptive linguistics in America since 1925. Washington, D. C., 1957.). A korszak 
összefoglaló értékelését pedig R. A. HALL kísérelte meg (American Linguistics, 1925—• 
1950: Archívum Linguisticum III, 101—25 és IV, 1—16). 

1950 és 1960 között több és fontosabb nyelvészeti mű látott a tengeren túl is 
napvilágot, mint a megelőző negyedszázad folyamán; mindenképpen szükséges volna a 
glosszárium folytatása, hogy olyan szerzők műveihez is kapjunk segítséget, mint R. 
JAKOBSON, Z. S. HARRIS, C F. HOCKETT, U. WEINREICH, J. H. GREENBERG stb. 
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A negyedszázad négy reprezentatív folyóiratán (Language, International Journal 
of American Linguistics, Studies in Linguistics, Word) kívül HAMP 109 könyvet és 
jelentős folyóiratcikket dolgozott föl. A magyar nyelvészetet csupán P. L. GARVIN-
nak egy kisebb tanulmánya képviseli a forrás-listában (Pure-Relational Suffixes and 
Postpositions in Hungárián: Lg. XXI, 311—5). A glosszárium tárgyának meghatározá
sához tartozik, hogy a szerző kizárja a jelentéstant; egyrészt, mivel ,,még nem világos, 
hogy végülis melyik tudományhoz fog tartozni ez a vitás s túdium" (8), másrészt mivel 
a csekély amerikai jelentéstani munkálatok nem alakítottak ki speciális terminológiát 
ezen a téren. A fonetika már jobban van képviselve a társstúdiumok közül. 

Érdekesek HAMP megjegyzései az amerikai nyelvészet terminológiájának ten
denciáiról. Jelenlegi fő vonásnak nem annyira a műszavak szaporítását tartja, hanem a 
szimbolikus kifejezésre, a ,, quasi-matematikai" formulázásra való törekvést. A szerző 
a glosszáriumba csak a terminus technikusokat veszi föl; figyelmen kívül hagyja az 
egyes szerzők egyéni nyelvhasználatából, stílusából és metaforikus kifejezéséből adódó 
szavakat. 

A több mint ezer szócikkből álló mű csakugyan glosszárium, nem pedig szótár. 
A címszavakat az egyes szerzőknek kronológiai rendbe állított saját definíciói értelmezik. 
Bár az explicit műszavak mellett akad idézet az implicit műszóhasználatra is. HAMP 
nem is kommentál, csupán néhány egybevágó értelmezést bokrosít. A glosszárium 
lexikográfiái és tipográfiai megoldásai egyszerűek és könnyen elsajátíthatók. 

Végül lássunk mutatóul egy rövid szócikket. 
morphemics ' . . . morphemics and tactics are both necessarily involved in 

g r a m m a r . . . ' Ho47, 321; 'They are morphèmes, and their description constitutes the 
morphemics of the language. Morphemics includes the description of the shape of the 
morphèmes — morphophonemics, and their arrangement.' Tr49, 5." 

A vastagbetűs műszavak külön címszóként is előfordulnak. A két rövidítés fel
oldása a következő: C. F. HOCKETT, Problems of Morphemic Analysis: Lg. XXHI, 
321—43 (1947); G. L. TRÄGER, The Field of Linguistics: (SIL Occasional Papers 1), 
Norman (Okla.) 1949. 

SZÉPE GYÖRGY 
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