
SZEMLE-ISMERTETÉSEK 

Sajnovics János emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion 
(Székesfehérvár—Tordas 1970. máj. 12—14) 

„Qui'bus omnibus ita me fpero demonftraturum, IDEM ESSE IDIOMA 
UNGARORUM, & LAPPONUM, ut de hoc nemo Eruditorum, qui mea haec 
legerit, porro dubitaturus fit." 

SAJNOVicsnak azt a reményét, hogy a magyar és a lapp nyelv rokon
ságára vonatkozó kételyeket sikerül eloszlatnia, ha nem is saját kora, de a 
későbbi századok igazolták. 0 maga is tisztában volt azzal, hogy korának tár
sadalma visszás érzelmekkel fogadja majd a Demonstratiót, amelynek alap
gondolata nem volt ugyan ismeretlen, de a Demonstratio megjelenéséig nélkü
lözte a meggyőző érvelést: ,,ea tarnen res parum valde, aut omnino nihil 
Eruditorum animos adverterit". 

Azoknak a tudományos következetességgel tisztázott elveknek és mód
szereknek alapján, amelyek a Demonstratióban lehetővé tették az ismert-
alaptétel biztos érvekkel (certis argumentis) történő bizonyítását, SAJNOVICS 
joggal hihette, hogy munkáját saját korában is néhányan örömmel és új 
felfedezésként fogják üdvözölni: ,,alii verő rem, quafi tot feculis ignoratam, 
novae Inventionis laude decorare non dubitarunt". 

Sok időnek kellett azonban elmúlnia addig, míg SAJNOVICS műve illő 
méltatásban részesült. Korunk finnugor és általános nyelvészei megbecsüléssel 
adóznak SAJNOVICS JÁNOSnak és Demonstratio ját úttörő jelentőségű munká
nak tartják. Erről a megbecsülésről tanúskodik a Sajnovics János emlék-
ünnepség és tudománytörténeti szimpozion, amelyet ez év május 12—13 14-én, 
Székesfehérváron rendeztek meg a Demonstratio megjelenése 200. évforduló
jának tiszteletére. A rendezés munkájában, a Sajnovics Emlékbizottság szer
vezésében, számos tudományos és társadalmi szerv vett részt (a Székesfehérvári 
Városi Tanács V. B., a Fejér megyei Tanács V. B., a Székesfehérvári Járási 
Tanács V. B., a Magyar UNESCO Bizottság; az MTA Nyelvtudományi Inté
zete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Finnugor Nyelvtudo
mányi Tanszéke). 

A szimpozionon hazánkon kívül 11 ország (Anglia., CsSzSzK., Dánia, 
Finnország, Japán, Jugoszlávia, Norvégia, NSzK, Svédország, SzU, és USA) 
tudósai vettek részt. A dán és a svéd akadémiák külön is képviseltették 
magukat. 

Nem véletlen, hogy SAJNOVICS JÁNOS neve és a Demonstratio tudomány
történeti kérdések felvetődésévei kapcsolódott egybe. Mindaz ugyanis, amit 
beszámolónk elején — idézve magából a Demonstratióból — SAJNOVICS és 
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a kor kapcsolatáról, a Demonstratio szerzőjének újszerű módszereiről röviden 
érintettünk, oly módon nyertek megfogalmazást a szimpozionon, hogy velük 
szorosan összefonódott a nyelvtudomány nagyjai értékelésének, s továbblépve 
a nyelvtudomány-történetnek elvi problematikája is. 

A szimpozion kettős célkitűzését világosan tükrözte a három nagy elő
adás témája: Sajnovics és Demonstratio ja (LAKÓ GYÖRGY), A nyelvtudomány
történet elvi kérdései (BÁRCZI GÉZA), A magyar nyelvtudomány Sajnovicstól 
napjainkig (BENKŐ LORÁND). A kisebb előadások és hozzászólások arról tanús
kodtak, hogy a szimpozion résztvevői mindvégig szem előtt tar tot ták az emlí
te t t két problémakör egybetartozását. 

Ha tehát téma szerint kívánjuk csoportosítani a szimpozionon elhang
zottakat, akkor SAJNOVICS művéből, illetőleg annak előremutató vonásaiból 
kiindulva, SAJNOVICS korának jellemzőin keresztül eljutunk a finnugor nyelv
tudomány kezdeteihez és innen pedig a nyelvtudomány-történet fontosságá
hoz, hiányosságaihoz és további feladatihoz. (Beszámolónk csak a kisebb elő
adásokat és a hozzászólásokat tekinti át tematikájuk szerinti csoportosításban.) 

1. S a j n o v i c s D e m o n s t r a t i o j a . A résztvevők figyelme elsősor
ban a Demonstratio módszereire, illetve azok modernségére irányult. 

SAJNOVICS matematikus és csillagász volt. Nyilvánvaló, hogy legfőbb 
érdeme, azaz elveinek és módszereinek következetes érvényesítése kapcso
latba hozható foglalkozásával is. A véletlenszerűség nem jellemzője a Demonst-
ratiónak. Meggyőződhetünk erről például a lapp szavaknak a magyar helyes
írás szerinti átírásával kapcsolatban, ahol is szigorú következetesség uralkodik 
(H. D. HENDRIKSEN, Dánia, ERDŐDI J.). A következetesség nagyfokú tuda
tosságot is jelent, illetőleg a munka alaptételeinek programszerű megfogalma
zását, amelyre SAJNOVICS előtt nem akadt példa (ERDŐDI J .) . A nyelv mint 
összehasonlító bázis jelenik meg a Demonstratióban (E. AUSTERLITZ, USA). 
Az összehasonlító módszer első következetes alkalmazásával SAJNOVICS nem 
csupán a finnugor, hanem általában az egész összehasonlító nyelvészet nagy 
alakja (K. H. SCHMIDT, NSzK). Munkája a lexikális összevetéseken túl hang
tani és morfológiai egyeztetéseket is ad. Különösen meglepő a morfematikus 
hasonlóság fontosságának felismerése a nyelvhasonlításban (H. D. H E N D 
RIKSEN). A lexikális egyeztetéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a De
monstratio 150 szófejtéséből 33 helyes, tehát az etimológiák 22%-a ma is 
megállja helyét (ZAICZ G.). 

2 . S a j n o v i c s k o r a . Sok szó esett a XVIII. századról, mindazokról 
a tényezőkről, amelyek valamilyen módon közrejátszhattak a Demonstratio 
megszületésében. 

A XVIII—XIX. században a nyelvvel való foglalkozást kettős motiváció 
jellemezte. Az egyik oldalon a nyelv mint puszta nyelvészeti probléma jelent
kezett, a másik oldalon pedig — s ebben a felvilágosodás és a romantika is 
szerepet játszhatott - a nyelvtudományt erősen motiválta a történettudo
mány. Az előbbi elsősorban az indoeurópai, az utóbbi a finnugor nyelvészetet, 
valamint a turkológiát jellemezte. Ugrást az előzőekhez képest, azaz valamiféle 
új ösztönző erőt a nyelvészetben kétségtelenül az utóbbi jelentett. Ez a körül
mény is indokolttá teszi, hogy beszélhessünk ún. archeo-historico-linguisti-
cáról mint a történelem, valamint a régészet által is motivált nyelvtudomány
ról (GULYA J.). Ebben a korban azonban egy egészen más oldalról ható tényező 
is elősegíthette a nyelvek ősisége felé irányuló kíváncsiság felébredését. A tár
sadalmi értékek fokmérője ugyanis alapvetően az ősiség, a nemesi származás 
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volt. Ily módon a nyelvnek „nemesi" származását is be kellett bizonyítani 
(RÓNA-TAS A.). A XVIII . század egyébként sok mindent rejtett csírájában 
a felszín alatt a különböző tudományok területén. Nem volt meddő korszak, 
mint ahogyan ezt például a csillagászat eredményei is bizonyítják, amelynek 
éppen SAJNOVICS mestere, H E L L MIKSA volt egyik kiváló művelője (ZEMP
LÉN J.) . A mű és a kor kapcsolatának vizsgálata azonban nem jelentheti 
csupán az adott korszakban ható tényezők, illetve azok hatásának vizsgálatát. 
A mű és a kor között kölcsönhatás figyelhető meg, tehát a Demonstratio 
éppenúgy hathatot t is kora társadalmára, mint ahogyan születésénél bizonyos 
társadalmi tényezők játszottak közre. A Demonstratio megjelenésével érvényét 
veszítette az az elgondolás, mely szerint a magyar nyelv társtalan, s ily módon 
a kor feudális hungarustudatával szemben egy másfajta magyarságtudat 
bontakozhatott ki (ERDŐDI J.). 

3 . A d a l é k o k a f i n n u g o r n y e l v t u d o m á n y o k k e z d e 
t e i h e z . SAJNOVICS és kora kapcsán több esemény, illetve név merült föl a 
szimpozionon, amelyek kibővítették a finnugor nyelvtudomány kezdeteiről 
alkotott ismereteinket. 

A XVII. században BRANKOVICS SZÁVA és GYÖRGY Moszkvában „Jugriá-
ból" jött emberekkel találkozott. B. GYÖRGY szerint nyelvük a magyarhoz 
hasonló, de parasztosabb. Ismerte-e SAJNOVICS is ezt a „Jugria mítoszt"? 
(GÁLDI L.). A Jugria mítosz hozzátartozhatott a Demonstratio gondolati 
előzményeihez. Nem csupán gondolati előzményekről esett azonban szó a 
szimpozionon. A lapp nyelv gyűjtésére irányuló munkálatok Dániában és 
Norvégiában, ezek eredményeképpen a dán—lapp szótár (1756), K. L E E M 
dán nyelvű lapp nyelvtana fontos forrásanyagul szolgáltak a Demonstratio 
számára (K. BERGSLAND, Norvégia). Nézzük most már, mit történt SAJNOVICS 
művének megszületése után. 1793-ban Bécsben megjelent JOSEPHTJS HAGER 
„Neue Beweise . . ." c. könyve, amely már a Demonstratio ismeretéről tanús
kodik. A szerző egyetért SAJNOVics-csal, hadakozik a hun—magyar rokonság 
nézete ellen, megállapítja, hogy a nyelvrokonság legerősebb érvei nyelvi 
érvek. Emellett másodlagos a vallás, néprajz stb. szerepe ( H A J D Ú P.). 1793-ban 
jelent meg a cseh DoBROVSKYnak „Sistema linguarum" c. műve. DOBROVSKY 
a finnugor nyelvrokonság felismerésén túl azt is megállapította, hogy a finn
ugor nyelvek csoportokat alkotnak (R. P. PRAZAK, Csehszlovákia). DOBROVSKY 
gondolatai hídnak tekinthetők, amelyen át már GYARMATHI SÁMTJEL Affini
tásához jutunk (KÁLMÁN B. elnöki zárószava). 

4 . A n y e l v t u d o m á n y - t ö r t é n é t n é h á n y e l v i k é r d é s e . 
Az előadások és hozzászólások során nyilvánvalóvá vált, hogy a szimpozion 
értékes adalékokkal szolgál a nyelvtudomány-történet problémakörének 
megoldásához is. 

A nyelvtudomáily-történet egy kissé elhanyagolt terület. Valahogy 
a művelődéstörténet részének tartják. Pedig a nyelvtudomány történetének 
vizsgálata segítheti a mai nyelvészeti munkát, tisztázhat bizonyos problémá
kat, óvatosságra inthet, hiszen az úgynevezett , ,új" gondolatokról több eset
ben kiderül, hogy már régebben is szerepeltek valamilyen formában (JUHÁSZ J.). 
A tudománytörténet fontossága tehát nyilvánvaló. Kérdés, hogyan kell szem
lélnünk a nyelvtudomány történetét. Csak az ún. csúcsok az érdekesek-e, 
vagy figyelembe kell vennünk a csúcsokhoz vezető lassú előkészítő folyama
tot is. Feltétlenül a kettőnek együttes vizsgálata szükséges. Azt mondhatjuk, 
hogy egy nyelvtudomány-történet akkor állja meg helyét, ha a tudomány 
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fejlődésében az additio és a nagy fordulatok egymást elősegítő egységét látja 
(JUHÁSZ J., SZÉPE G Y . ) . 

A következő fontos kérdés a tudomány és a kor kapcsolatának problé
mája. SAJNOVICSTÓI nem alkothatunk helyes képet anélkül, hogy a XVIII . 
századot ne ismernénk. A kor, illetve a társadalom ismerete tehát elengedhe
tetlenül szükséges. Például ERDÉLYI és BALASSA történeti dialektológiája, 
ezt követően a történelem és a dialektológia szétválása, majd pedig egy újabb, 
más szemléletű egységbe tömörülése nem magyarázható a történelmi fejlődés 
ismerete nélkül (az egységes polgárság kora -> az egység megbomlása -> a szo
cializmus kora) (DEME L.). , 

Mindebből az a tanulság, hogy a nyelvtudomány-történet nem öncélú 
és haszon nélkül való. Hiányait pótolni kell (KÁLMÁN B.). 

Rövid áttekintésünkben eddig a szimpozionon elhangzott kisebb elő
adások és hozzászólások témagazdagságát igyekeztünk bemutatni. Hozzá kell 
még tennünk, hogy az előadásokat és a vitát a harmadik napon finnugor, 
általános nyelvészeti, nyelvhelyességi és stilisztikai csoportokban konzultáció 
követte, melyen a nagyközönség is részt vett. A szimpozionról magáról 
alkotott képünk azonban hiányos lenne mindazoknak az egyéb program
pontoknak említése nélkül, amelyek az előadások és viták menetét megsza
kítva színessé és változatossá tették a magyar és külföldi vendégek székes
fehérvári tartózkodását. Az első napon a vendégek kirándultak Tácra, ahol is 
megtekintették a római kori Gorsium ásatásait. Ugyanaznap este a Vörös
marty Színházban előadásra került a Kalevala a budapesti Thália Színház 
vendégjátékaként. 

A szimpozion harmadik s egyben utolsó napján a résztvevők ellátogattak 
Tordasra. A Tordason tar to t t emlékünnepség méltó befejezése volt a három
napos tudományos konferenciának. I t t GULYA JÁNOS tar to t t ünnepi beszédet 
,,A nyelvrokonság tudata a magyar művelődésben és történetben" címmel. 
SA jNOVics szülőházánál KÁLMÁN BÉLA emlékbeszéde után koszorúkat helyeztek 
el: a rendező szervek és a Sajnovics Emlékbizottság nevében TAMÁS LAJOS 
akadémikus, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója és IMRE SAMU, a Sajnovics 
Emlékbizottság tagja, a Nyelvtudományi Társaság nevében SZATHMÁRI 
ISTVÁN, a Társaság titkára és N Y Í R I ANTAL, a Társaság szegedi csoportjának 
elnöke, továbbá a társadalmi szervek nevében Tordas község Végrehajtó 
Bizottsága. 

A SAJNOVICS JÁNOSról való megemlékezésen, tanulságos nyelvészeti, 
tudománytörténeti problémák felvetődésén túl a szimpozion .— nemzetközi 
jellegénél fogva — különböző országok tudósainak s így különböző nyelveknek 
találkozását is jelentette. Nem zárhatjuk méltóbban beszámolónkat, mint 
L. L. HAMMERICH, dán professzor szavaival, aki latin nyelvű hozzászólásában 
éppen a Demonstratio nyelvét használta fel arra, hogy a szimpozion különböző 
országokból jött vendégeihez és magyar résztvevőihez szóljon: ,,Non sum 
ciceronianus, vix latinus, fortasse latinista. Deploro inscientiam meam linguae 
nobilis Hungaricae. Veneror traditionem hungaricam, saeculo praecedente 
adhuc vigentem, de usu linguae latináé in communicationibus . . . inter Hun-
garos et populos vicinos . . . " 

KORENCHY ÉVA 
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Wolf gang Veenker: Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen 
Sprache 

Bloomington, 1967. Uralic and Altaic Séries, v. 82. 329 1. 

Noha az orosz nyelv szókincsében egyes finnségi jövevényszavak meglétét föl
ismerték már a 19. században, majd a századfordulón orosz tudósok (BAUDOUIN DE 
COURTENAY, SAHMATOV) a szókincsen túlmenően, az orosz nyelvtani rendszerben is 
gyanakodtak finnugor nyelvi hatásra, ERNST LEWXÓ az érdem, hogy elsőnek próbálta 
rendszerezni az orosz nyelvnek azon vonásait, amelyek nemcsak az indoeurópai, hanem 
a közeli rokon szláv nyelvekből is hiányoznak. 

Az egykori orosz fejedelemségek területe a 11. sz. elején alig haladta meg a Skandi
náv félszigetét, a 20. századi Orosz birodalom, pedig ennek mintegy harmincszorosára 
növekedett az évszázadok folyamán magába olvasztva finnugor, török, mongol, szamojéd, 
kaukázusi, paleoszibériai stb. nyelvű népek területeit. Az orosz nyelvű államhatalom 
ós a pravoszláv vallás útján az orosz nyelv is terjedt, nagyszámú idegen nyelvű népcsopor
tok váltak orosz nyelvűvé. Orosz nyelvű telepesek a ritkán lakott újabb területen a 
bennszülött lakosság nagy részét asszimilálták. Az óriási területű Szibériában Jermák 
hódítása előtt (16. sz. vége) nem volt orosz nyelvű lakosság. Ma pedig a mintegy 20 millió 
lakos közül a nem orosz anyanyelvűek száma csak 800 ezer ( Jl e B H H—n o T a n o B, 
HapoflH CHÔHPHH, Moszkva 1956, 10.) De ha a viszonylag nagyon kései szibériai koloni-
zációt nem is vesszük figyelembe, egészen kétségtelen, hogy az európai Oroszország 
területén is több, mint egy évezred óta érintkezik az orosz nyelv többek közt számos 
finnségi, volgai és permi finnugor nyelvet beszélő néppel. 

Már a történeti korban váltak orosz nyelvűvé a finnségi népek egyes keleti és a 
volgai nyelvek egyes nyugati csoportjai. Valóban a csodával lenne határos, ha ez az integ
ráció semmilyen nyelvi hatással nem járt volna az orosz nyelvre. 

LEWY óta számos orosz és nem-orosz nyelvész munkálkodott az orosz — finnugor 
nyelvi kapcsolatok felderítésén, és csak egy-két kutató helyezkedett teljesen tagadó 
álláspontra az orosz nyelvet a finnugor nyelvek részéről ért hatás kérdésében. (SZOBO-
LEVSZKIJ, 1907; BUBRICH, 1926). Mivel az idevonatkozó irodalom nagyrészt a kölcsön
hatás részletkérdéseire vonatkozik, és számos szlavisztikai és finnugor nyelvészeti könyv
ben ós folyóiratban van szótszórva, igen hasznos munkára vállalkozott WOLFGANG 
VEENKER azzal, hogy a soknyelvű szótszórt anyagot összeszedte, rendszerezte, értékelte, 
ós nagyon józan reális érzékkel egyrészt valószínűség, másrészt elterjedés szerint is érté
kelte az idevágó jelenségeket műve végén. A könyv hatalmas filológiai apparátusára 
jellemző, hogy a felhasznált művek jegyzéke 750 körül jár (270 — 324) a jegyzetek száma 
pedig 792 (170 — 269). A szerző nemcsak az írásos forrásokban föllelhető anyagot hasz
nálta fel, hanem számos esetben fordult kérdéssel a Szovjetunióban élő különböző finnugor 
anyanyelvű tudósokhoz is, hogy a nyelvtanokból nehezen kihámozható (főleg szintaktikai) 
kérdésekben megbízható választ kapjon. 

Bevezetőben a nyelvi érintkezés különböző fokú megnyilvánulásaival foglalkozik. 
Ugyanitt tárgyalja röviden a szubsztrátum-elmélet kialakulását. A szerző nem látja 
igazoltnak Pokorny véleményét, azt ti., hogy a balti szlávban már protouráli szubsztrá-
tumot keressünk, hiszen a „protouráli" korban még aligha beszélhetünk szláv nyelvek
ről, ós ennek nyelvtanát még nem következtethetjük ki olyan biztonsággal, hogy a balti-
szláv csoport különválását neki tulajdoníthassuk. 

A finnugor substratum lehetőségét SCHAFARIK már a múlt század közepén meg
említette bővebb kifejtés nélkül. Az orosz nyelv finnugor eredetű szókincsével KALIMA 
foglalkozott bővebben számos munkájában, de a nyelvtani egyezések első rendszerezésé
nek érdeme ERNST LEWY munkásságához fűződik. Azóta már sok részletkérdés tisztázó
dott, sokan foglalkoztak a kérdéssel, többek közt két szimpozion is (Moszkva 1955 és 
Seattle 1965). 

A s u b s t r a t u m fogalmával és fajtáival részletesen foglalkozik a szerző. 
Akkor, ha a substratum nyelv nyom nélkül eltűnt (pl. etruszk, thrák), akkor a substra-
tum-kutatás elég ingatag talajon mozog, hiányoznak a fogódzók. Ha viszont csak egy 
bizonyos területen asszimilálódtak, másutt nem (pl. kelták, fgr. nyelvek), vagy ha maradt 
róla írásos emlék (latin), vagy ha fennmaradtak az illető nyelv közeli rokonai (muromák, 
merják), akkor eredménnyel tanulmányozhatjuk a substratum hatásokat a „győztes" 
nyelvre vonatkoztatva. Fontos azonban, hogy a „győztes" nyelvnek legyenek közeli 
rokonai vagy/és hogy legyenek emlékei a hatás előttről is. Mindez megvan az orosz nyelv 
esetében. Foglalkozik a s u p e r s t r a t u m fogalmával (mikor a hódító réteg olvad 
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be nyelvileg a meghódítottba), az a d s t r a t u m é val (kölcsönös nyelvi érintkezés, 
mindkét nyelv megmarad) és bevezeti a p e r s t r a t u m fogalmát, mikor mindkét 
nyelv fennmarad ugyan, de az egyik tekintélye olyan nagy, hogy igen erős és egyoldalú 
hatással van a másikra nemcsak a szókincs, hanem a nyelvtani szerkezet és hangrend
szer szempontjából is. Ilyennek tartja többek közt az orosz nyelv hatását a Szovjetunió
ban élő kisebb népekre. A továbbiakban rámutat a finnugor substratum történeti való
színűségére is. 

A következő fejezetekben sorra veszi mindazokat a nyelvi jelenségeket, amelyek 
valamilyen formában számbajöhetnek mint substratum-jelenségek. A fejezetek a követ
kezők: Hangtan (22 — 76), Alaktan (77 — 107), Mondattan (108 — 142) és Szókincs 
(143 — 145). 

Könyve végén (156 — 62) összeállítja az előforduló substratum-jelenségeket 
aszerint mit tar t biztosnak, valószínűnek, lehetségesnek, bizonytalannak, és mit a finnugor 
nyelvek hatásától független fejleménynek. Mindenütt megkülönbözteti a jelenség köz
nyelvi vagy nyelvjárási voltát. 

B i z t o s substratum jelenségnek tartja a köznyelvi akanjet, a névszói állítmányt 
és a 'habeo' kifejezését, a nyelvjárási jelenségek közül az o > qa ós e > ia diftongizáló-
dást, a cokanjet, az első szótagbeli hangsúlyt, a főnevek fokozását, a tárgyeset kifejezését 
nominativussal valamint néhány jőve vény képzőt. 

V . a l ó s z í n ű (köznyelvi) palatalizációs mássalhangzó-korreláció, új eset kiala
kulása, locativus interior, a nominális kifejezésre való törekvés, imperativus <-o adhorta-
tivus, részleges tárgy, egy fajta comitativusos szerkezet, (nyelvjárási) okanje, p az / 
helyett, JI > l, hátravetett névelő, többfajta múlt idő, részleges alany, az y neeo yexano 
szerkezet. 

L e h e t s é g e s finnugor hatás: (köznyelvi) g > v, a többes számú névszói 
ragozás egységesülési törekvése; (nyelvjárási) e > o hangsúlytalan helyzetben, *ë > ie, 
JI > w, tükörszavak. 

B i z o n y t a l a n (köznyelvi) gemináta mássalhangzók, idegen h helyettesítése 
gr-vel vagy #-val, az ún. polnoglaszije jelenség, kölcsönös névmás, predikatív instrumenta-
lis; (nyelvjárási) g > y, fgr. intonáció nyomai, különleges esethasználat, elöljárók össze
tétele, elöljárók ismétlése. 

V a l ó s z í n ű t l e n : ikanje, o > up, szóvégi zöngétlenülés, v > w, xv ~ x az 
/ helyett, a duális eltűnése, az élők külön tárgyesete, az igeidők csökkenése, kicsinyítő 
képzés, az infinitivus és lativus közti összefüggés, tagadott alany ós tárgy. 

A következőkben a tárgyalt 52 jelenséget felsorolja egy táblázatban, ahol meg
nevezi a jelenséget, utal a könyvbeli helyére, jelzi előfordulási körét, közli, melyik fgr. 
nyelvben van egyező jelenség, jelzi a hatás módját, és értékeli az átvétel biztos vagy 
bizonytalan módját a már felsorolt öt értékjelzéssel. Bemutatok a táblázat tételei közül 
illusztrációképpen ötöt: 

1. akanje 
jakanje 

13. p az / 
helyett 

25. a duális 
eltűnése 

49. elöljárók 
összetétele 

52. tükörszók 

2.1.2, közny. moksa (esetleg substratum + biztos 
2.1.3 volgai) (előidéző) 
2.2.5.4 nyelvj. cser., votj. adstratum +valószínű 

(esetleg substr.) 
3.2.1 közny. csak némelyik- ? ( — )valószíníít-

lyikben van len 
duális 

4.7.1 nyelvj. finnségi ny. substratxmi ? ? bizonytalan 

5.3 nyelvj. 
(közny.) 

fgr. egyezés 
substratum ? 

0 lehetséges 

Kiseb b megj egyz éseim : 
47 : Nem értem, miért nincs meg a szerző szerint a palatalizációs korreláció a 

magyar mássalhangzó-rendszerben, hiszen kapásból is találunk ilyen párokat, mint dér
gyér, dülö-gyűlő (seb), vad-vagy, kénes-kényes, bár számuk valóban nem lehet nagy. 
Hogy a korreláció kevésbé kiterjedt és eleven, mint az oroszban vagy a mordvinban, 
az még nem indokolja,, hogy a finnségi nyelvekhez soroljuk ebből a szempontból a 
magyart. — Uo. Az s-s, c-c alapnyelvi mássalhangzó-párokat COLLINDER ToivoNENtól 
veszi át, a o-ő feltevése meg jóval korábbi. 

48 : A palatalizációs korrelációt a magyar egyrészt el sem vesztette (n-ny), más
részt meg újakat alakított ki (d-gy, t-ty). Igaz, hogy megszűnt pl. az s-s korreláció, 
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valamint a ç-ê, de az l-ly csak viszonylag későn tűnt el (egyes nyelvjárásokban ma is él). 
Egyébként a magyarban meglevő palatalizációs korrelációk a szomszédos szláv nyelvek
ben is megvannak (az l-l-t is beleértve). 

51. A vogulban a gemináta mássalhangzók megterheltsége minimális, nem lehet 
egyenrangúan a magyar mellé állítani. 

58. Hiába van a vogulnak % hangja, az orosz x-t mgh. előtt általában fc-val veszik 
át, pl. or. apxuepeü > yogÉ árkeri, or. X03RÜH > vogT kuéein, or. öapxam > vogK 
pârkdt, or. cyxapb > vogE sukkari, or. caxap > vogE sakkar, or. Muxaun > vog. mikaila. 
Sokkal ritkább a x-s átvétel, mint or. napaxod > vogK parxát, or. caxap > vogKL P K 
sa%9r, T sä%9r. Mássalhangzó előtt és szó végén az északi nyelvjárás kivételével % hangzik, 
de ezekben a nyelvjárásokban hasonló hangtani helyzetben eredeti szavakban sem áll
hat k (vö. KÁLMÁN RLwW. 5 1 - 2 ) . 

67 : Az ábrán az affrikáták jelölése nem következetes. 
226 : (522. jegyz.) Nem igazítja ki a szerző V. POLÁK tévedését, aki a, szárít ige 

l-jét infinitivusnak veszi és a finn -ta stb. inf. képzővel azonosítja. PoLÁKot bizonyára 
az tévesztette meg, hogy a magyar igék szótári alakja a többi európai nyelvvel szemben 
nem az infinitivus, hanem a jelen idő egyes sz. 3. szén. 

Kellő előtanulmányok hiányára utal néhány kérdésben, és csak igen óvatosan 
foglal állást. Néha kitér tárgyával összefüggő, de nem közvetlenül beletartozó megjegyzé
sekre is. így megtudjuk, hogy a cseh és szlovák hangsúly rögződését az első szótagon ő 
is magyar hatásnak tartja. Bár az orosz nyelv jövevényszavait a különböző finnugor 
nyelvekből nem sorolja föl, de így is érdekes számunkra, hogy a nagyrészt táj szói szinten 
mozgó, ilyen irányból érkező jövevényszavak száma VÁSMERnél 830 körül van. Az orosz 
tájszótárak megjelenésével ez a szám hihetőleg még növekedni fog. 

A munka imponáló alaposságot és felkészültséget árul el mind a finnugrisztika, 
mind a szlavisztika területén. Nemcsak már megírt eredményeket regisztrál — pedig 
ez már maga is jelentős tudományos eredmény lenne — hanem értékel, áttekinthető 
rendszerbe foglalja az anyagot és számos új megfigyelése, eredménye is van. A szakirodal
mat kitűnően ismeri, könyve élvezetes olvasmány. 

WOLFGANG VEEKER ismertetett műve a finnugor és a szláv nyelvtudománynak 
egyaránt nagy nyeresége. Ha egyesek bizonyos részletekben nem is értenek vele egyet, 
az első nagy szintézis érdeme ebben a tárgykörben mindenképpen az övé marad. 

KÁLMÁN BÉLA 

Renate Stoebke: Die Verhältniswörter in den ostseefinnischen Sprachen 
(A Uralic and Altaic Series-rol) 

Bloomington és The Hague, 1968. Uralic and Altaic Séries 98. VII + 354 1. 

Noha a névutók immár harmadik évszázada a finnugor nyelvek rokonságának 
ékes bizonyítékául szolgálnak, behatóbb különnyelvi és összehasonlító vizsgálatukra 
csupán századunkban kerítettek sort. Méltán írhatjuk, hogy ezen a téren jelentős érdeme 
van REDET (RADANOVICS) KÁROLYnak, aki két ízben tárgyalta a viszonyszók kérdését: 
egy publikálatlan munkája szakdolgozat alakjában rekedt meg (a chanti postpositiókról), 
ezt követte kiadott munkája (Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung 
dés Wotjakischen, Budapest 1962). Ez utóbbiban a szerző túllépi a permi keretet, mivel 
figyelme kiterjed a többi finnugor nyelvben levő etimológiailag, illetőleg szerkezetben 
azonos megfelelésekre is. Elméletileg is jelentős SEBESTYÉN ÁRPÁD nagyszabású munkája 
(A magyar nyelv névutórendszere, Budapest 1965), mert az író nem a szótárszerű fel
sorolást választja, hanem a puszta leírás határait elhagyva e viszony szavak szerkezeti, 
mondat- és jelentéstani vizsgálatát is bevonja kutatási körébe. SEBESTYÉN azt is felada
tának tekintette, hogy a magyar nyelv névutóinak ,,terheitség"-ét számszerűleg is fel
mérje, hiszen a gyakoriság kérdése szorosan beletartozik a rendszerábrázolásba. 

RENATE STOEBKE a finnségi nyelvek viszonyszavait vizsgálja, ami fontos feladat, 
hiszen ezen a téren kevés elődje akad, sőt azt mondhatnók, hogy a régeboi kutatások 
(a leíró nyelvtanoktól eltekintve) inkább a finn nyelvre korlátozódtak (pl. ARVI JÄNNES: 
Suomen partikkelimuodot, Helsinki 1890 és Z. M. DTJBROVINA: nocnejiorn H npeAJiorH 
B coßpeMeHHOM (JIHHCKOM JiHTepaTypHOM 5i3biKe, Leningrád 1952). A finnségi nyelvekre ki
terjedő tanulmányt csupán F E L I X OINAS írt (The Development of somé Postpositional 
Cases in Balto-Finnic Languages, Helsinki 1961 = SUST 123), de ebben OINAS csak 

V \ 
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négy, nóvutóból eredeztethető határozóragra csökkenti vizsgálódását. A kifejtett tudo
mánytörténeti tények indokolják tehát STOEBKE munkájának elvégzését és kiadását. 

A szerző fontos feladatául az anyaggyűjtést tekintette. Ezt a eédulázási munkát 
egyrészt szótározásnak minősíthetjük, mert pl. finn adatait elsősorban a Nykysuomen 
Sanakirjaból merítette, ámde másrészt nem hagyhatjuk említetlen azt, hogy számos 
tanulmányt, nyelvleírást, mondattani művet is felhasznált forrásul (így ph.LAURi K E T -
TUNEN vepsze mondattanát, PAUL ARISTE vót nyelvtanát stb.). Viszont nem merült el 
szövegtanulmányokba, tehát sem a népi, sem a szépirodalmat nem szegődtette szolgála
tába. Evvel önmagát fosztotta meg egy fontos, kibővítést, gazdagságot, eleven szemléle
tet nyújtó lehetőségtől. 

A finnugor viszonyszavak kutatása (de más nyelvcsaládoké is) kétségtelenül 
izgalmas, vonzó nyelvészeti kérdés: miként degradálódott egy jelentéshordó szó puszta 
viszonyszóvá. Ez a folyamat néha a ,,szemünk lát tára" bonyolódik le (pl. a magyar -bari 
határozórag és ikerpárjának a formálódása az autoszemantikus bél szóból, vagy a -kor 
ragé, amelyről azt állíthatjuk, hogy fejlődése még nem zárult le, esetleg harmadikként 
említhetjük a -ra, -ról ragpár történetét, amelynek összefüggése a rokon szóval immár 
csak összehasonlító nyelvészet révén fedhető fel). De STOEBKE nagyszabású tanulmánya 
azért is méltatandó, mert első alkalommal kapunk egybefogottan áttekintést, nyelvészeti 
és számszerű beszámolót arról (257. 1.), hány finn névutónak van etimológiai megfelelője 
a többi finnségi nyelvben, illetőleg, melyek azok a finn (-{- karjalai), észt, vepsze, vót, 
és lív névutók, melyek a finnségieken túl más finnugor nyelvekben is fellelhetők (pl. 
fi. al-, karj. käil, fi. myöten, vö. md. a.ldo, md. kets, ketse, m. mögött stb.). 

STOEBKE monográfiája két nagy részre oszlik: (1) a betűrendbe szedett anyag-
gyűjtemény (15—246) és (2) az egyes névutócsoportok alaktani, leíró elemzése (247—305). 
De mind az anyaggyűjtemény, mind az elemzés nem marad meg pusztán állapotleírásnak, 
hanem akarva akaratlan majd történeti, majd összehasonlító síkra csuszamlik át, bizo
nyítva, hogy nem a szerző szándéka diktálja a módszert, hanem az egybesikerített nyelvi 
anyag szabja meg eljárásunkat. Ugyanígy történeti —jelentésfejlödési ábrázolásra tér 
a szerző a bevezetésben (1 —13), mert (helyesen) tárgyalja — más nyelvcsaládokból vett 
példákkal is illusztrálva — a viszonyszavak eredetét, rámutat arra, hogy miként alakult 
ki ezen viszonylag fiatal szófaj, és utal arra is, hogy gyakran raggá minősül át egy-egy 
elcsökevényesedett névutó (jó példa lett volna még a magyar nélkül típusú alakulás: 
Valamitől kívül' -*• '-tői -f- kür -*• nélkül). A szerző csak futólag érinti az igekötők 
kérdését, pedig érdemes lett volna az adverbium, postpositio és igekötő kialakulását 
együttesen mérlegelnie. 

Gazdag, sokrétű anyagával STOEBKE könyve fontos segítő eszközünk a szófajok 
alakulásának vizsgálatában. (Könyvének használatát megkönnyítette volna egy szómu
tató összeállítása.) — A szerző kutatómunkáját a hamburgi egyetem Finnugor Intézetében 
végezte DÉCSY GYULA vezetésével, műve immár a harmadik, amely ott készült, [vö. 
WOLFGANG VEENKER: Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache, 
Bloomington 1967, UAS 82 -és BEÖTHY ERZSÉBET: Die Bezeichnungen für Himmels
richtungen in den finnisch-ugrischen Sprachen, uo. 1967, I . P A U L ARISTE CO Y 5, (1969): 
86 — 8]. 

* 

Egyszer már megemlékeztünk arról az uralisztikai sorozatról, amely az Indiana 
Egyetemen, Bloomingtonban jelenik meg [NyK 66. (1964) 438 — 43]. Úgy látjuk, hogy 
az azóta publikáltakat — számuk túlhaladta már a százat — legalább két csoportba 
oszthatjuk. Az egyikbe az újnyomatok sorolandók, ilyenek pl. BUDENZ JÓZSEF Magyar
ugor szótára vagy az első ( 1775. évi) votják nyelvtan ismételt kiadása, WILHELM THOMSEN 
munkája (Den gotiske sprogklasses inflydelse pá den finske 1869) korabeli német nyelvű 
fordításának (Einfluss der germanischen Sprachen auf die Finnisch-Lappischen 1870), 
SAJNOVICS JÁNOS Demonstratiójának, GYARMATHI SÁMUEL Affinitásának, SZENCZI 
MOLNÁR ALBERT Nova Grammatica Ungarica c. könyvének újból való kiadása. így a 
kiadó immár megszerezhetetlen műveket megszerezhetővé tett, és olyan vállalásnak tett 
eleget, amely az MTA-t terheli. A másik csoportba a jelenleg írott vagy összeállított munkák 
publikálása tartozik, ilyenek: GEORGE KURMAN, The Development of Written Estonian 
(1968), JOHN R. KRUEGER, Cheremis—Chuvash Lexical Relationships (1968), PAUL 
ARISTE, A Grammar of the Votic Language (1968). Ez a kettősség okot ad arra a kíván
ságra, hogy a sorozat két csoportra oszoljon: A) a nyelvészettörténetileg és forrásműként 
fontos művek új kiadása, B) a jelenleg írott, szerkesztett művek sorozata. Mindez nem 
jelenti azt, hogy a Uralic and Altaic Séries jelentőségót lebecsülnek, hiszen elődeink mun-
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kainak ismételten való kiadásával nagy segítséget kapnak a kutatók, különösen a fiata
labb nemzedék, melynek hiányos a könyvgyűjteménye. De a két csoportra való osztályo
zás más fényben világítaná meg azt a hasznos tevékenységet, amelyet a Kiadó végez, 
kiemelné annak kettős küldetését. 

Az Indiana Egyetem nyelvészeti sorozata több magyar kutatónak alkalmat adott 
arra, hogy idehaza idegen nyelven kiadhatatlan vagy egy évtized múlva esetleg kiadható 
monográfiájával a nemzetközi tudományosság elé lépjen. Ilyen értelemben is hasznos 
számunkra a UAS tevékenysége, noha a fenti tény tehetetlenségünk bizonyítéka is. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Nyirkos István: Unkarilais suomalainen sanakirja. Magyar—finn szótár 

Helsinki, 1969. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (SKS Toimituksia 292.) 392 1. 8° 

NYIRKOS ISTVÁN, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem adjunktusa 
öt éven át tanította lektori minőségében a magyar nyelvet a helsinki egyetemen. Ez idő 
alatt nemcsak egyetemi munkáját végezte teljes odaadással, és a magyar nyelvtudomány 
művelőjeként feltűnően jó eredménnyel, hanem egyúttal elmélyítette finn nyelvi ismere
teit, sokoldalú érdeklődésével beleilleszkedett a finn életbe, és munkásságával, egész 
magatartásával tiszteletet és becsületet szerzett a magyarságnak és a magyar kultúrának. 
Helsinki működésének maradandó érdeme az az egyre fokozódó érdeklődés, amelyet a 
magyar nyelv és a magyar kultúra iránt tanítványaiban és szélesebb körben is fel tudott 
kelteni ós meg tudott tartani. • 

Bármilyen hihetetlenül hangzik, magasabb igényeket kielégítő magyar—finn szótár 
nem volt NYIRKOS szótára előtt. WEÖRES GYULA „Magyar—finn zsebszótára" (1934, 
Otava) igen jó segítséget nyújtott a Magyarországra ellátogató turistáknak, de terjedel
ménél fogva sem elégíthette ki azok igényeit, akik olvasni akartak magyar szövegeket. 
Az egyetemi oktatás számára LAKÓ GYÖRGY (Helsinki, 1940 és 1957, SKS Tóim. 216) 
és NYIRKOS ISTVÁN (Helsinki, 1965, Tietolipas 40) szerkesztettek magyar olvasókönyvet 
az olvasmányok megértését szolgáló szójegyzékkel. En magam ötven Petőfi-vers nyelv
tani magyarázatával készítettem magyar nyelvkönyvet olyan finnek számára, akik 
vezetés nélkül tanultak magyarul (Unkarin kielen opas. Petőfin runoja selityksineen. 
Helsinki, 1932, Werner Söderström), s ebben megvolt a versek szóanyaga is, de egy szótárt 
természetesen ez sem pótolhatott. A magyar tanulmányokat bizonyos fokig segítették 
a közvetítő szótárak, s akik már meglehetős jártasságot szereztek a magyarban, használ
hatták P A P P ISTVÁN kitűnő finn—magyar szótárát (Budapest, 1962, Akadémiai Kiadó, 
1119 I ) . 

A magyar—finn szótár megvalósításáért hálával tartozunk a Finn Irodalmi 
Társaságnak, és személy szerint Toivo Vuorela professzornak. Az ő kezdeményezésére 
írta meg NYIRKOS a szótárt, amelynek finn nyelvi anyagát SEPPO STIHONEN fii. magiszter 
nézte át. 

A szerző a finn és magyar nyelvű előszóban szótára előzményeit ismerteti, majd a 
szótár használatára vonatkozó utasításait közli (1 — 8. 1.) A rövidítések jegyzékét a 
magyar ábécé követi a betűk nevével ós a hangok kiejtését magyarázó megjegyzésekkel 
(9 —10. 1.) A szótári rész 10 000 szócikket ós 26 000 adatot tartalmaz az a névelőtől a 
zsűri szóval bezárólag. 

A megadott keretek között benne van a szótárban az a szóanyag, amelyre a 
mai magyar szellemi és anyagi kultúra iránt érdeklődő finneknek szükségük van. A szótár 
nemcsak az egyetemi hallgatók vizsgaigényeit elégíti ki, hanem segíti azokat is, akik a 
magyar nyelvű nyelvtudományi irodalmát óhajtják megismerni, de segíti azokat is, akik 
a szépirodalom iránt érdeklődnek vagy újságot olvasnak, beleértve a sporthírek rovatát 
is. Természetes, hogy a megadott keretek között nem találhat helyet a szótárban minden 
magyar szó, ós a közhasználatú szóknak sem minden jelentésárnyalata. De megtalálhatók 
az igen jó érzékkel összeválogatott szócikkekben a legfontosabb vonzatok ós a közhasz
nálatú szólások. Utóbbiakat a szerző — nagyon helyesen — nem szószerint fordítja, 
hanem a jelentés szerinti megfelelő finn .kifejezéssel. 

A szavak ós szólások értelmezése ellen valóban nehéz kifogást találni, néhány 
esetben mégis a második kiadás számára figyelembe lehetne venni néhány észrevételt: 
áldozatot hoz: pontosabban'antautuauhriksi, tehdä uhrauksia'; alakitható: egyik jelentése 
'muodostumiskykyinen, muodostettavissa oleva' ('taipuisa, mukautuvainen' = 'simul -
lékony'); tekintettel az aszúbor nagy tekintélyére és kedveltsógére pontosabb magyará-
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zatot kívánna : 'makea viini' helyett 'kuivuneista, rypistyneistä viinirypäleistä valmistettu 
(Tokajin) makea viini'; a betörés szónál kívánatos volna, hogy a jelentések sorrendje a 
betör ige jelentéseinek sorrendjét kövesse; bók nem egyszerűen 'kohteliaisuus', hanem 
'kohteliaisuuden osoitus (etupäässä naisille miesten puolelta)'; csapnivaló: közhasználatú 
a szó '(hyvin) kehno' jelentése is; a dorbézolás jelentései közül törlendő a 'juhlia' ige; 
az égés szó hiányzó konkrét jelentése (és a 'polttohaava') 1. jelentése a szónak, a kémiai 
'happentuminen, oxidatio' csak 2. jelentés lehet; a fásult jelentései közül törlendő a 
'puolueeton' ( = 'pártatlan, neutrális') jelentés; a hét 1. jelentése 'seitsemän' (számnév) 
és 2. 'viikko' (Woche); (néhány más esetben is kívánatos, hogy a 2. jelentés kerüljön 
1. helyre); a kapálózik vmi ellen 'panna vastaan' jelentéséhez oda kívánkozik a nyomaté
kot adó 'kaikin voimin'; amaga: nincs magánál értelmezései közül hiányzik agyakori 'olla 
tajuttomana' kifejezés; margaréta a köznyelvben nem 'tuhatkauno' (-százszorszép'), hanem 
'margitvirág' (Margaretenblume, Gänseblume); a nyúlánk jelentései közül elmaradhat a 
'hintelä' szó, amelynek a tulajdonképpeni jelentése 'vézna, cingár, gyenge' ; az őrültség értel
mezései közül hiányzik a köznyelvben nagyon gyakori 'mielettömyys' ( = 'esztelenség'). 
Ezek a megjegyzések semmivel sem kisebbítik a szótár értókét. Egy következő kiadásban 
azzal lehetne a címszók számát gyarapítani, ha a személyneveket és a földrajzi neveket 
nem címszókónt, hanem függelékben adná a szerző, és közös címszó alá foglalná pl. az 
ilyen összetett szavakat, mint operaénekes (-nő) 'oopperalaulaja (-tar)'. 

Mindent összevéve NYIRKOS ISTVÁN magyar—finn szótára kiváló nyelvi- és tárgyi 
tudással készült lelkiismeretes, becsületes munka, amely nagy hiányt pótol. 

Az igen tetszetős kiállítású, finom papíron nyomott könyv a Helsingin Liikekir-
japaino Oy teljes elismerésre méltó munkájáról taniiskodik. Csak egy sajtóhiba 
okozhat némi fejtörést: jó lesz eli ndulni (a lesz címszó alatt). 

N. SEBESTYÉN IRÉN 

Lauri 11 ukul inon: Suomen sanaston käännöslainoja 

Helsinki, 1969. 200 1. 

Nagy örömmel és várakozással vettük kézbe a finn és a finnugor nyelvészet 
elismert, nagy kutatójának, a jelentéstan kiemelkedő művelőjének a finn nyelv tükör-
szavairól, jelentóskölcsönzéseiről írt impozáns könyvét. Várakozásunkban nem csalód
tunk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egy úttörő jellegű, élményt nyújtó és további 
kutatásokra ösztönző magas szín vonató összefoglalást ad a jelentéstannak erről az egyik 
legkevésbé kutatott területéről. Számunkra pedig különösképpen ösztönző lehet HAKU-
LINEN professzor könyve, mivel a magyar fordítási kölcsönzések jelentéstanunk egyik 
leghomályosabb, legkevésbé kutatott problémaköre. A témával foglalkozó cikkek is 
inkább nyelvhelyességi szempontból vetik fel az ide sorolható szavak problémáját. Sőt 
magának a jelenségnek az elnevezése is ingadozó, hol a fordított jövevényszó, hol a tükörszó 
vagy a jelentéskölcsönzés elnevezések használatosak. 

A fordítási kölcsönzések kutatása stagnálásának — amint egyik alapvető művében 
maga a szerző is megjegyzi — bizonyára az az oka, hogy az ilyen irányú kutatások előtt 
álló feladatok jóval nagyobbak, mint a jövevényszavakéi (1. SKRK 3 389). A nyelv életé
ben a szókincs ezen elemeinek viszont éppoly fontos szerepük volt, mint a jövevény
szavaknak. Mindenképpen érthető tehát a szerző nagyszerű vállalkozása, s az olvasó 
fokozott érdeklődése. 

HAKULINEN a fordítási kölcsönzéseknek négy típusát különíti el egymástól: a 
frazeológiai, á szintaktikai, a morfológiai és a lexikális átvételeket, megállapítva, hogy 
ez utóbbin belül két alcsoportot szoktak felvenni, az ún. tükörszavakat és a jelentéskölcsön-
zésëket (13). Az előbbi esetben az egész hangsor az idegen minta alapján jött létre, s a 
nyelv azt korábbról nem ismerte (pl. tasapaino 'egyensúly'), az utóbbi típushoz azok a 
szóalakok tartoznak, amelyek már korábbról is ismertek voltak ugyan, de új jelentésüket 
az idegen példa hatására kapták (pl. kone 'szerszám' -*• 'gép, Maschine'). Csak az érde
kesség kedvóért jegyezzük meg, hogy hasonl'ó különbségtételt sugall CSŰRY BÁLINT 
egyik 1934-ben írt rövid cikkecskéje is (Fordított jövevényszavaink kérdése nyelvr 
helyességi szempontból. Msn. I I I , 4—11). 

A szerző a lexikális kölcsönzések bemutatásának szenteli könyvét. Adatgyűjtését 
nem korlátozza egy-egy nyelvemlékre vagy nyelvemlékcsoportra, hanem elsősorban 
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azokat a kifejezéseket vizsgálja, amelyek a mai finn nyelvben is járatosak. A régiek közül 
mindössze azokra fordít figyelmet, amelyek a mai kifejezés létrejöttének útját világítják 
meg. Példaként a kasvo 'kamat' szót említhetnénk, amelynek tárgyalása rávilágít a 
mai korko 'kamat' kialakulására és elterjedésére (16, 57, 69). 

A lexikális fordítási kölesönzéseket szócikkekben dolgozza fel (18 —191), amelyek
nek száma majd százra tehető. Szócikkei mintaszerű kidolgozásról tanúskodnak. Szinte 
minden sorából árad a széleskörű nyelvi (idegennyelvi, rokon nyelvi és anyanyelvi) 
ismeretanyag. A nyelvek széles skáláját átfogó mélyreható elemzései csalhatatlan bizton
sággal igazítanak el a leghomályosabbnak, legkibogozhatatlanabbnak vélt kérdések 
körében is. A bő idegen és anyanyelvi adatanyag felhasználása egyáltalán nem gátolja 
a szócikkek áttekinthetőségét, sőt éppen ezek világítják meg az összefüggések nemegyszer 
bonyolult rendszerét. Nélkülük a finn nyelvi belső fejlődés felvázolása és a kérdéses jelen
téstani folyamatok kronológiájának tisztázása is elsikkadna (vö. 17). Rendkívüli finom
sággal és szóleslátókörűséggel társult vizsgálatai nemegyszer igen távoli, a keleti nyelvekig 
visszanyúló összefüggések feltárásához vezetnek (59). Gyakran bukkanunk új, izgalmas és 
meglepő eredményekre, amelyek éppen a fordítási kölcsönzések kutatásai alapján válnak 
a tudományos élet közkincsévé. Elég talán a lukea 'olvas' szóra gondolnunk, amelyről 
éles logikával mutatja ki a szerző, hogy eredetibb 'megszámol, megolvas' jelentése mellé 
hogyan fejlődött ki óorosz hatásra az '(írást) olvas' jelentós (111 —112). 

Külön is megemlítjük, hogy bámulatos magyar nyelvészeti tájékozottsága révén 
nemegyszer magyar szempontból is figyelérőre méltó fordítási kölesönzésekre tud rámu
tatni (vö. esik 51, fej, fejezet 140, fordít 98, hajótörés 32, káröröm 180, megtér 97, szórako
zott 34, stb.). 

A könyvet záró szó- és névmutató (192- ill. 200) hasznos segítséget nyújthat más 
nyelvek hasonló témával foglalkozó kutatóinak is. 

A tulajdonképpeni jelentéstani szempontokon túl a könyv rendkívül értékes 
fogódzókat nyújt a nyelvi érintkezések, a nyelvek egymásrahatása rejtettebb szálainak 
fejfejtéséhez, másrészt bizonyos művelődéstörténeti kapcsolatok minél teljesebb feltárásá
hoz. HAKULINEN professzor könyve mind módszertani, mind elméleti vonatkozásban 
számot tarthat arra, hogy ösztönzőleg hasson hasonló téma iránt érdeklődő más nyelvek 
kutatóira is. Reméljük, hogy nagyszerű vállalkozása folytatásra és folytatókra talál. 

NYIRKOS ISTVÁN 

A Magyar Nyelvjárások Atlasza I . rész 

A magyar nyelvatlasz munkaközösségének közreműködésével szerkesztette DEME LÁSZLÓ 
és IMRE SAMU. Budapest, 1968. Akadémiai Kiadó. (1 — 192 térkép) 

A magyar nyelvatlasznak még csak ez az I. része jelent meg, de kiadásra készen 
van már az egész múj vagyis a további öt kötet is, így hát megvan minden remény arra, 
hogy az egész magyar nyelvatlasz az I. részhez hasonló, szép kiállításban, igen értékes 
tartalommal megjelenik néhány éven belül az Akadémiai Kiadónál, és benne nemcsak 
a nyelvtudomány jut új, rendkívül becses forrásanyaghoz, hanem egyéb tudomány
ágak is. 

Nyelvatlaszunk is, mint A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I—VII., A Mai 
Magyar Nyelv Rendszere I—II., valamint a már szintén részben megjelent A Magyar 
Szókészlet Finnugor Elemei I. és A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára I. a 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készült kollektív munka 
eredménye. Anyagát gyűjtötte a magyar nyelvatlasz munkaközössége BENKŐ LORÁND, 
DEME LÁSZLÓ, IMRE SAMTJ, KÁLMÁN BÉLA, KÁZMÉR MIKLÓS, KERESZTES KÁLMÁN, 
LŐRINCZE LAJOS, VÉGH JÓZSEF. A munkaközösség elnöke BÁRCZI GÉZA. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. A munkálatok során közreműködtek BALOGH LAJOS, FARKAS VILMOS, S, 
MEGGYES KLÁRA, SZÉPE GYÖRGY. 

A Magyar Nyelvjárások Atlasza (MNyA) a külföld számottevő nyelvatlaszaihoz 
képest alaposan megkésett, de ez a késedelem — már a megjelent I. részből is megálla
pítható — nagymértékben előnyére is vált a mi nyelvatlaszunknak, mert annak irányítója, 
valamint szerkesztői és munkatársai levonhatták a kellő tanulságokat az eddigi külföldi 
nyelvatlaszokból, és felhasználhatták, fel is használták azt a becses szakirodalmat, 
mely a külföldi nyelvatlaszokhoz kapcsolódik ugyan, • de egy éppen készülő magyar 
nyelvatlasz számára sok jó tanácsot is kínál. A szakszerű gyűjtés megtervezése, az össze-
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gyűjtött hatalmas anyag ellenőrzése és annak rendezése, majd elrendezése is kiváló 
előtanulmányokra1 adott alkalmat. Közülük külön is ki kell emelnem BÁRCZI GÉZÁNAK 
„A magyar nyelvatlasz munkamódszere" című kötetben megjelent tanulmányát, mely 
a magyar nyelvatlasz-kutatás történetét adja elő 1955-ig, tehát nemcsak az előzményeket, 
hanem a MNyA munkálatainak történetét is 1955-ig. Ez a tanulmány — az 1955-től 
a nyelvatlasz I. része megjelenéséig való történeti kiegészítéssel — a MNyA közelmúltban 
megjelent I. részének lehetett volna a bevezető fejezete, de ha már ot t nem jelent meg, 
megjelenhetnék az egyéb, ide illő tanulmányokkal együtt külön kötetben is, mint ahogy 
a nyelvatlasz-munkálatok kollektívája is gondolja. Ezek az előtanulmányok és a nyelv
atlasz I. része lehetővé teszik, hogy ez utóbbit ismertessük, bár ez nem könnyű, mert 
az egész mű koncepciója ebből az első részből nem tűnik ki, és nem is tudjuk meg belőle 
azt sem, hogy benne van-e az egész műben minden, aminek benne kell lennie, és ha benne 
van is, a helyén van-e minden. Ezért is, de egyébként is jó lett volna, ha már az I . rész 
is közli nemcsak az I. kötet anyagát, hanem mind a hat kötet betűrendes címszó jegyzékét1 

is, megjelölvén már itt is azokat a fogalomköröket,2 hangtani és alaktani vonatkozású 
szócsoportokat,2 melyek az egyes kötetekben találhatók lesznek. Ezeknek éppen úgy 
az I. kötetben lett volna a helyük, mint ahogy a kutatópontok jegyzéke is az I. rész 
elején van közölve. 

Az egész magyar nyelvterületet átfogó nyelvatlasznak az a c é l j a , amint erről 
DEME is szól (Nyelvatlaszunk funkciója 32, 46), de egyébként is nyilvánvaló, hogy a 
nyelvészeti és egyéb kutatások számára megbízható, hiteles nyelvjárási adatokat szolgál
tasson, forrásul szolgáljon; továbbá, hogy a MNyA gyűjtésének lezárásáig a magyar 
nyelvjárások állapotát és sajátságait rögzítse. Ezt úgy éri el a nyelvatlasz, hogy egy-egy 
atlaszlapon valamennyi kutatóponton, tehát voltaképpen az egész magyar nyelvjárás
területen együtt szemlélteti az azonos fogalmak, illetőleg az azonos hangtani vagy alak
tani jelenségek közvetlen nyelvi jeleit megbízható anyagban, megbízható fonetikus jelö
lésben, és ezeket mint egyidejű, azonos funkciójú nyelvi jeleket összehasonlításra, áttekin
tésre elénk tárja: belőlük sokféle következtetés levonására nyílhatik alkalom, illetőleg 
bizonyos problémák megoldására hasznosíthatjuk a térképlapok adatait. 

Az ilyen nyelvatlasz adataiból, ha jól van összeválogatva az anyaga ós hiteles, 
meríthet a magyar nyelvészet, az általános nyelvészet, az irodalomtörténet, a művelődés
történet, a társadalomtörténet, a néprajz, de a természettudományok egyike-másik ága is, 
például a növénytan és más tudományágak is. A MNyA I. részéből azt látjuk, hogy e 
nagyszabású mű e sokféle feladatának meg fog felelni. 

A magyar nyelvatlasznak összesen 395 k u t a t ó p o n t j a van; ebből magyar
országi 327, a szomszédos országok magyarlakta településeiről összesen 68 kutatópont 
van. Minden kutatópont egy-egy magyar települést jelöl, ezek legnagyobb része község, 
közöttük csak néhány a város: Cegléd, Debrecen, Nagykanizsa ós Orosháza; ezeknek 
nyelve a gyűjtéskor még őrizte és valószínűleg még egy ideig ezután is őrzi az eredeti 
nyelvjárási sajátságokat. Budapest, Miskolc és más, ezekhez hasonló nagyobb városok 
minden bizonnyal azért nincsenek a kutatópontok között, mert ezeknek a nyelve nyelvjárási 
szempontból egyrészt problematikus, másrészt ezek és az efféle települési sajátságokat 
mutató városok nem nyújthattak volna semmi anyagot sem például a nyelvatlasz I . 
részéhez, de bizonyára más kötetek több szócsoportjához sem. 

Az egész magyar nyelvatlaszra vonatkozó kutatópontokról két térképlap van 
közölve az I. kötetben; ezek a szólapok kutatópontjai nevének a biztos és gyors megálla
pítását, a jó tájékozódást szolgálják. 

A k u t a t ó p o n t o k s ű r ű s é g e nem egyenletes. Legsűrűbb nyugaton ós 
Dunántúl déli részén (Vas, Veszprém, Somogy, Baranya m.), legritkább általában Tiszán
túlon és a Duna—Tisza köze déli részében. A kutatópontok egyenetlen sűrűsége indokolt, 
mert az Alföld — jól ismert történeti okok miatt — Dunántúl településeihez képest sok
kal ritkább (vö. KÁZMÉR MIKLÓS: A magyar nyelvatlasz hálózata és a kutatópontok 
kiválasztása. A magyar nyelvatlasz munkamódszere c. kötetben 82 — 3), nyelvjárásilag is 

1 Ezek közül itt a következőket említem meg: BÁRCZI GÉZA, A magyar nyelvatlasz előkészítése. Budapest, 
19M; Mutatvány A magyar nyelvatlasz próbagyűjtéséből. Többek munkájából szerkesztette BÁRCZI GÉZA. Budapest, 
1947; BÁRCZI GÉZA, A régi magyar nyelvjárások. A népkutatás kézikönyve c. sorozatban. Budapest, 1947; A magyar 
nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette BÁRCZI GÉZA. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955; 
DEME LÁSZLÓ, Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956; BBNKŐ LORÁND, 
Magyar Nyelvjárástörténet. EMNyP. Tankönyvkiadó, Budapest, 1957. Ezeken kívül még számos fontos cikk van a 
nyelvatlasz kérdéseiről a szakfolyóiratokban. 

S A MNyA I—VI. köteteinek tartalomjegyzékét IMRE SAMU rendelkezésemre bocsátotta, köszönet érte. 
Azonban nem tudom, hogy azok tartalma nem változik-e meg közben. De ha nem változik is meg a MNyA egyes 
köteteinek a tartalma és beosztása, az általam megtekintett kéziratos tartalomjegyzékből úgy látom, hogy néhány 
szólap nincs a helyén (az I. részre vonatkozólag erről majd alább lesz szó), néhány szólap meg hiányzik. 
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szövevényesebb, különösen a Duna—Tisza közén. A kutatópontok kiválasztásában, 
mint KÁZMÉR mondja (i. m.), az volt a fő szempont, hogy régi magyar települések legye
nek. Ez alól csak a később települt nyelv járásszigetek kivételek. A nyelvatlasz munka
közösségének ez az eljárása helyes. 

Azonban valamennyi kutatópont nem szerepel minden egyes szólapon; bizonyos 
esetekben (vö. például 86. kákabuzogány, 185. hordás stb.) megritkították őket. Ügy látom, 
hogy az I. rész elején minden kutatópontnak megvannak a címszóra vonatkozó adatai, 
később azonban a lexikai jellegű szólapok kutatópontjait és a reájuk vonatkozó adatokat 
már megritkítva közlik; csak azokon a térképlapokon szerepel minden kutatópont a 
megfelelő adattal vagy adatokkal, melyekkel azt akarják dokumentálni, hogy egy bizo
nyos fogalomra ugyanaz a szó használatos mindenütt (például 74. paprika), vagy pedig 
hangtani, illetőleg alaktani szempontú a térképlap (például 156. tengely Fon., 115. fenyőt 
Morf.). A nyelvatlasz szerkesztőinek ez az eljárása érthető és elfogadható, azonban ezt 
a nyelvatlasz elején jelezni és indokolni kellett volna. 

A MNyA I. része s z ó f ö l d r a j z i s z e m p o n t ú . Az I. rész minden szólap
jának címszava egy-egy meghatározott szócsoportba tartozik bele, még azok is, melyeket 
a nyelvatlasz munkaközössége hangtani, vagy alaktani céllal állított össze. így például 
a hangtani vonatkozású 57. petrezselyem a termesztett növények szócsoportjának is része, 
az alaktani jellegű 92. körtét és a 93. körték egyúttal a gyümölcsök szócsoportjának is 
tagja. A csak szóföldrajzi céllal közölt 101. dió adatai felhasználhatók bizonyos hangtani 
jelenségek szemléltetésére is, jóllehet a nyelvatlasz szerzői a címszó melletti jelzés szerint 
nem ilyen céllal közölték a dió térképlapját; a 85. sarjú szintén lexikai jellegű szólap, 
de emellett kitűnő hangtani vonatkozású forrásanyagot is tartalmaz, egyszersmind 
azonban becses a tőtörténeti kutatás számára is, ugyanakkor a nyelvjáráskutatás több 
kérdésére nézve is értékes (vö. például K-I: sarjú, K-4: sarnyú, C-6: sargyu, A-30, B-2, 3: 
sári stb.), vagyis igen sok szólap, ha szóföldrajzi szempontú is az egész I. rész, a nyelv
tudomány több részdiszciplínája részére nyújt anyagot a szerzők szándóka nélkül is, 
tehát egy-egy szólap a legtöbb esetben összetett vonatkozású forrásanyag. 

Ez igen jó megoldás a szólapok anyaga forrásértékének a tömörítésére. Voltaképpen 
talán nem is kellene jelezni a szólapon, hogy milyen szempont szerint gyűjtötték anyagát 
a szerzők, legfeljebb a betűrendes címszójegyzéken. Mert itt van például a 77. csalány 
szólapja; hirtelenében csak a következő adatokat idézem belőle: K-2: csalány ̂  B-2: 
csattan ~ A-15: csollán ~ F-I: csojjány ~* H-2: csovány ~ Cssz-16: csohdny ~ L-16: 
csanál ~ 0-5: csinát ~ 0-14: csinár stb., stb. Csupa hangtani jelenségekre szolgálnak 
ezek bizonyítékul, pedig — a szólap címszava szerint — lexikai céllal gyűjtötték az anya
gát. Ebből az következik, hogy a c s a k hangtani céllal összeállított szavak térkép
lapján sem kellene a hangtani jelenségeket hangsúlyozni, ha az illető szó más jelenség(ek) 
szemléltetésére is alkalmas. Az 57-es, petrezselyem térképlapja például mint fentebb is 
láttuk, hangtani szempontú. Ennek „Megjegyzések" rovatában a következőket olvas
hatjuk: ,,A térkép hangtani jellegű lévén, a petrezselyem szónak (tágabb értelemben vett) 
hangalakváltozatait tűnteti fel. így a felvett adatok szóföldrajzi értékükben és használati 
körükben meglehetősen eltérnek egymástól; s az esetleges adathiány sem jelenti azt, 
hogy magát a növényt az illető kutatóponton nem ismerik." Aki ezt a megjegyzést 
elolvassa, annak mindjárt szemet szúr utolsó mondata: , , . . . . s az esetleges adathiány 
sem jelenti azt, hogy magát a növényt az illető kutatóponton nem ismerik." — Dehát 
mit jelenthet az esetleges adathiány? — A nyelvészt feltétlenül izgatja ez a kérdés, de 
felelet nincsen rá, bár a feleletet körülbelül olyan terjedelmű megjegyzésben meg lehetett 
volna adni, mint amilyen ez a megjegyzés. Ugyanis Magyarországon mindössze az O-10 
(Nyírtét, Szabolcs—Szatmár m.) kutatóponton nincsen meg a petrezselyem szó, azonkívül 
a Ju 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 kutatópontokon hiányzik. Lám, a 132. ösztöke térképét, mely 
szintén hangtani jellegű, már a következő megjegyzés kíséri: ,,A térkép hangtani jellegű. . . 
Az e g y é b e l n e v e z é s b e l i v á l t o z a t o k a t j e g y z e t b e n a d j u k 
m e g" (A kiemelést NY. A. tette). Ez a helyes eljárás. A 189. zsúp is hangtani térkép. 
Valóban helyes itt egész szólapot szentelni a hangtani jelenségeknek, mert a zsúp ~ 
^ zsupp ^ zsúff ^~> zsúf forrás a zsúfol eredetének kérdésében is (vö. BENKŐ LORÁND, 
Zsúfol. MNy. XLIX, 468 — 70). A „Megjegyzések" azonban jelzi, hogy „Az ország egyes 
részein a háztető fedésére készített kévéknek más neve van. Térképünk csak a cséplés 
után készített nagyobb kévék nevét tűnteti fel." — Pedig a háztetők fedésére készített 
kévék nevei jelentéstani ós kultúrtörténeti szempontból külön szólapot érdemeltek volna. 
Kasonlóképpen sajnáljuk, hogy — mivel a 192. ocsú térképe szintén hangtani jellegű 
— „a fogalom egyéb megnevezéseit" általában nem is gyűjtötték (Megj.), noha a fogalom 
nevei beletartoznak a cséplés szócsoportjába, mely az I. résznek az anyaga, ós annak 
nem is lényegtelen része. 

12 Nyelvtudományi Közlemények 1970/2. 
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A t é r k é p l a p o k s z e m l é l t e t é s é n e k m ó d j a , s z e r k e z e t i 
f ö l é p í t é s e , h i t e l e s s é g é n e k d o k u m e n t á l á s a kiváló. 

A címszavak egyértelmű, jelentéséről, az adatok hiteles voltáról, társadalmi elter
jedtségének mértékéről a nyelvatlasz anyagának felhasználói szinte pillanatok alatt 
meggyőződhetnek a térképen feltüntetett, minden kutatóponton azonos formában elhang
zott kérdésekből, melyek a címszavak alatt vannak, a rájuk adott válaszokból, melyek 
a kutatópontok alatt olvashatók, a kérdések után (szükség szerint) mellékelt rajzokból, 
melyek a kérdezett tárgyakat és azok részeit ábrázolják, ha vannak részei az illető tárgy
nak és — nem utolsósorban — azokból a megjegyzésekből, melyek a térképek szélén 
vannak, de ha sok a megjegyzés, áthúzódhatnak a térkép hátlapjára is. Az alaposan ellen
őrzött hiteles nyelvi adatok fontosabb hangváltozatai (legfeljebb hat) a kutatópontok 
sorszámai alatt vannak. A lexikai jellegű szólapokon — a hang változatokon kívül — 
szerepelnek a fogalmak szinonimái is (például 26. napraforgó): ha pedig leszorultak a 
térképről, megtalálhatók a „Megjegyzések" alatt vagy a térkép hátlapján (vö. ezt az 
előbbi térképpel). A jelentósbeli finomságokra, az egyes adatok társadalmi elterjedt
ségének mértékére, a kihalóban levő szóalakokra vonatkozó megjegyzések, jelzések 
igen értékesek. A ,,Megjegyzósek"-ben olvashatók az adatok netalán kétes hitelére 
vonatkozó észrevételek is. így például a 9. bajusza (gabonáé) D-5 pontján ,,A válaszok 
egy kissé bizonytalanok voltak. Egy adatközlő szerint a „kláhája" a búza tokja. Egy 
másik szerint a kérdezett tárgy neve: toklássza, bajusszá. Ez utóbbi elnevezéseket a 
többi adatközlő nem ismerte." Az efféle megjegyzések a nyelvatlasz adatai megbíz
hatóságának kétségtelen zálogai: a kutató valóban hagyatkozhatik rájuk, bízhatik 
bennük. 

A nyelvatlasz I. részében a következő csoportok szerepelnek: a gabonafélék (és 
részeik), betegségeik; a gabonafélék gyomnövényei; termesztett növények (ós részei); 
gyomnövények (a széna és a sarjxi is); gyümölcsök; fák; a föld megművelésének eszközei; 
a szekér és részei; ló- és ökörszerszámok; aratás; cséplés. 

E szócsoportoknak az I. kötetben való közlése teljesen indokolt, hiszen a nyelv
atlasz anyaga gyűjtésének a befejezéséig a magyar nép elsősorban földművelő volt. 
Azt is megállapíthatjuk, hogy e szócsoportok jól vannak összeállítva. E térképlapok 
rendkívül érdekesek, gondolatébresztők. Csak azt hiányoljuk, hogy az aratás és a csép
lés szócsoportjában nincsen benne a szérű, az ágyás, a sarló, a kasza, a tallóz, a gereblye 
és a nagygereblye : maga az aratás ^~> aratat ~ takarás is hiányzik, pedig ezeknek itt lenne 
a helyük. Lehet azonban, hogy a szérű, sarló, ágyás eltűnt az aratás tárgyai közül; de 
ha van zsúp, akkor kell lennie csép-nek is, hiszen a zsúpot cséppel verik ki. Nyelvészeti, 
de tárgytörténeti szempontból is fontos adat hiányzik a szekér részei közül, mégpedig 
'a szekér alján levő deszkák' neve. Ezeket együtt Kecskeméten al-cserénynek, Szentesen 
pedig al-sövény-neh hívták, illetőleg hívják; valószínű, hogy a deszka vagy deszkák is 
szinonimája ennek a fogalomnak. 

Szóföldrajzi szempontból is rendkívül érdekes a térképek vallomása. Erre csak 
néhány példát említek. 

A bizonytalan eredetű kukorica (vö. KNIEZSA, SzlJsz. 680) a 31. térképen szerepel; 
hangváltozatai Dunántúlon, az északnyugati és északkeleti nyelv járásterületen, a Duna— 
Tisza közén, a Tiszán túl nyugati és déli részén meg Jugoszláviában használatosak; 
viszont a Tiszántúl többi részén és 3 szovjetunióbeli kutatóponton ennek tengeri a neve, 
Romániában és néhány dunántúli nyelv járásszigeten ugyanez törökbúza, illetőleg ennek 
hang változatai; málé: a Tiszántúl északkeleti részén, a Szovjetunió 2 kutatópontján és 
Romániában 4 községben. — Valószínű, hogy ezek a fontos szóföldrajzi tények hozzá
segítik a nyelvtudományt a kukorica nevének a tisztázásához. 

A 126. 'vomer; Pflugschar; ekevas' jelentésű lemes neve nyugaton csak Felsőőrön, 
Alsóőrön van meg, délen Péterhidán ugyanez lemezsvas is, Kisasszondon ritka szóként 
lemözs is előfordul; általában laposvas, szántóvas és ekevas e fogalomnak az elterjedt neve. 
Ezek a lemes-re vonatkozó adatok megerősítik KjsriEZSÁnak azt a véleményét, hogy a 
lemes ~ lemez déli szlávból való jövevényszó lehet, bár a csucsomi (palóc) lemez tovább 
kutatásra ösztönöz. 

A 38. tuskó (a kukoricáé) első neve Endrődön (N-2), az egykori Sárrét egyik 
falujában rákláb: mellette megvan ennek csutkatő« ~> csutkatő neve is. A rákláb a 'csutka-
tő ' neveként azért becses adat, bár máshonnan nincs idézve, mert rámutat ez az elnevezés 
okára. Olyan tájon nevezték el rákláb-nsik ezt a részét a kukoricatövének, ahol a rák 
bőven tenyészett, és fontos kenyérkereseti forrás volt a rákászás. Hasonlóképpen a 
somogyi Felsőnyéken — (D-16) — zsombék-n&k hívják a "csutkatőt, Bajsán meg ugyan
ennek — ( Ju-5) — kutu az első neve, jeléül annak, hogy ezek a csutkatő-nevek is vízjárta 
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területeken keletkeztek. — Ez és az efféle szóföldrajzi tények jelentéstörténeti szem
pontból, de egyébként is igen fontosak. 

s * 

A. MNyA, mint az I. kötetből és némileg talán az előadottakból is kitűnik, olyan 
gazdag, komplex jellegű, kiapadhatatlan, modern forrásmű, melyet szinte előszámlál-
hatatlan vonatkozásban kell ezután állandóan használnunk. De nemcsak forrásmű ez, 
hanem problémalátásra is nevel, s ugyanakkor új megoldásokat és életszerű, új szemléle
tet -is kínál; ez utóbbit a nyelvatlasz sajátságos szerkezete, fölépítése által, melyben 
— az egyes térképlapokon — az azonos szerepű, de sokszor más-más alakú, sokszor 
változatos formájú nyelvi jeleket az egész magyar nyelvterületen e g y i d e j ű l e g 
láttatja az élettel való szoros kapcsolatukban. Az élő magyar nyelv változásait és válto
zékonyságát, de ugyanakkor bizonyos állandóságát semmi sem vetíti élesebben elénk, 
mint a nyelvatlasz. De tükröz ez a monumentális alkotás mást is: alkotóinak akarat
erejét, a tudományos igazságért való viaskodó küzdelmét, népünknek, nyelvünknek ós 
ennek a földnek meg a rajta folyó munkának a szeretetét. 

N Y Í R I ANTAL 

Paolo Rónai: Der Kampf gegen Babel oder Das Abenteuer 
der Universalsprachen 

München, 1969. Franz Ehrenwirth Verlag. 174 + 6 lap. 

A budapesti származású filológus RÓNAI PÁL eredetileg Brazíliában, portugál 
nyelven írta ezt a könyvet: Homens contra Babel (Rio de Janeiro [é. n.]. , Zahar Editôres). 
A német kiadás számára négy új fejezettel bővítette ki. 

A könyv tárgya a nyelvek sokféleségének legyőzésére irányuló törekvések áttekin
tése. A szerző jól tájékozott és pártatlan mind az egyes egyetemes igényű mesterséges 
nyelvek körében, mind pedig az interlingvisztika — mint alkalmazott nyelvészeti disz
ciplína — területén. Sorra veszi az apriorisztikus és aposzteiori jellegű kísérleteket, a 
filozófiai és a nyelvészeti indíttatasúakat. A könyv központjában természetesen az 
e s z p e r a n t ó áll, bár Rónai szemmel láthatóan nem eszparantista és nem eszperanto-
lógus. 

A nagyszámú kuriózumszámba menő mesterséges nyelvi kísérlet mellett helyt kap 
a B a s i c E n g l i s h é s a f r a n ç a i s f o n d a m e n t a l mint két mesterségesen 
egyszerűsített természetes nyelv. Egy rövid fejezetben szó esik a pidgin (illetőleg kreol) 
nyelvekről is. A dél- és közép-amerikai vonatkozásokban különösen gazdag a könyv. 

Két magyar vonatkozása is akad. D B . ALBERTO LIPTAY magyar származású 
ch'lei tengerészorvos művéről külön fejezetben ír: Langue Catholique. Projet d'un 
Idiome International sans Construction Grammaticale (Párizs, 1892). A cím önmagáért 
beszél: a 'catholique' természetesen nem vallási értelemben értendő. — Hasonlóképpen 
külön fejezet jutott MAGYAB ZOLTÁN debreceni tanár romanid nemzetközi nyelvének: 
A Romanid Nyelv Rövid Nyelvtana (Debrecen, 1953). 

Voltaképpen igényes tudománynépszerűsítő munkával van dolgunk. Az' inter
lingvisztika területén azonban olyan kevés az elfogadható színvonalú áttekintés (s ezek 
közt sincs magyar vonatkozású), hogy a könyvet egyelőre kézikönyv értelműnek kell 
tekintenünk. Ehhez hozzásegíti a jó válogatott bibliográfiája is. 

Természetesen nekünk is jól esett volna, ha a könyv magyar származású szerzője 
ismerte volna honfitársainak idevágó részletműveit is; BOTOS IMRE, GÁLDI LÁSZLÓ, 
KALOCSAY KÁLMÁN, KÖRMÖCZY LÁSZLÓ, RUBINYI MÓZES és SZERDAHELYI ISTVÁN nevére 
gondolok. 

Hasonlóképpen gazdagította volna a könyvet tudományos eszperantológiának 
fokozott figyelembevétele: A világnyelv kérdésköre 1963-tól színvonalas nemzetközi 
folyóirattal is rendelkezik: La mundalingvo-problemo (Mouton kiadás). A szerző még 
nem ismerhetett olyan monográfiákat, mint E. CBAGOCT, KaK B03HHKyeT BceoöujHH íi3biK 
(Moszkva, 1968). 

A modern interlingvisztika problémája az utóbbi évtizedben kiszélesedett két 
irányban is. Az elektronikus számológépek programozó nyelvei (elsősorban az ALGOL, 
a FORTAN és a COMIT), valamint az információ-visszakeresés és az automatikus doku-

12* 
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mentálás (osztályozás, indexelés) nyelvei bizonyos mértékig új' megvilágításba helyezik a 
kérdéskört. így ez belép a nyelvek és a grammatikák tipológiájának és a nyelvi univer-
zália-kutatásoknak az általános nyelvészeti szintű diszciplínáiba. Ez is mutatja, hogy a 
filológia és a nyelvek történetének régebbi mozzanatai újból felbukkanhatnak és vala
milyen módon értékessé válhatnak későbbi korok új szervezetű és tematikájú kutatása 
számára is. 

RÓNAI PÁL könyve elsősorban a kérdés történeti áttekintésével járult hozzá az 
interlingvisztika népszerűsítéséhez. A témakör elméleti—kritikai igényű áttekintése még 
hátravan. 

SZÉPE GYÖRGY 


