
Reguly és hagyatéka 

1969. januárjában előadást tar tot tam Helsinkiben Reguly pályakezdésének 
egy érdekes fordulatáról: vaasai időzéséről 1840. őszén (megjelent: Virittäjä 
1969). Ebből az időből kiadatlan levelei vetnek fényt arra, hogyan eszmélt a 
21 éves fiatalember élethivatására. Búvárkodásaimat az MTA Kézirattárá
ban szélesebb alapról igyekeztem elmélyíteni. Mindinkább megállapítani vol
tam kénytelen, hogy sem történeti alakja nincs úgy megvilágítva, sem szemé
lyes érdekű hagyatéka nincs úgy feldolgozva és hozzáférhetővé téve, amint ezt 
kezdeményének időtálló jelentősége tőlünk méltán számon kérheti. Ez indo
kolja vázlatos kísérletemet s azt, hogy benne nem az új források feltárására és 
reájuk való hivatkozásra, hanem a még megoldandó kérdésekre vetem a fő 
hangsúlyt. 

Szórakozásból utazó jogász, jóvágású fiatalember, aki ebben a szerepben 
leli örömét — fogták rá ellenfelei (A. J . Sjögren), mikor a pétervári cári Aka
démián vetélytársat láttak benne a szibériai expedícióra küldendő saját ösztön
díjas jelöltjükkel (M. A. Castrénnal) szemben.1 A zavartalan kutatást biztosító 
nagy segélyt valóban nem ő kapta meg; ő az MTA akadozva érkező és elégtelen 
támogatására szorult. Jórészt ez idézte elő azt a folytonos létbizonytalanságot, 
amely tragédiájának egyik okozója lett. De vajon kedvteléseinek élő szépfiú 
volt-e csakugyan, vagy hivatására ébredt felfedező? Felfedező kétségkívül, 
egyike a magyar tudomány legérdekesebb alakjainak. Ábrándos fiatalember, 
akinek levelei, naplói tele vannak magasan járó eszmékkel; mégis gyakorlati 
úttörője a nyelvrokonsági mozgalomnak. Fiatalos merészség és számító végre
hajtás; érettség tervezéseiben, anyaggyűjtéseiben. Helyszíni kutató a finnugor 
terepen Kelet-Oroszországban; követőjeként csak 40 év múlva jelentkezik 
magyar nyelvész: Munkácsi Bernát, de ő már a legmagasabb egyetemi iskolá
zottsággal, Budenz tanítványaként. Forrásértékű munkát végzett tehát, 
amely nélkül az összehasonlító magyar nyelvtudomány elkésve baktatot t 
volna Castrén és Ahlqvist nyomdokában. Mindenképpen méltó feladat tehát, 
hogy aziránt érdeklődjünk, hogyan vált ez az érdekes, vonzó, önmagát a tudo
mány oltárán feláldozó, szuggesztív hatású kutató Magyarországon egy új 
tudományos, történeti irányzat s a nyelvtudományban egy korszakos fejlődési 
fordulat hordozójává? 

Nem pályája folyamatos elbeszélésével, hanem egyes problémák felveté
sével óhajtván hozzájárulni a soron következő Reguly-kutatásokhoz, módsze
rem a távlati értelmezés lesz. Mondanivalómat a következő pontok köré csopor-

1 A. J . SJÖGBEN, Tutkijan tieni. Svédből finnre ford. ATTLIS J. JOKI . Helsinki 
1955. 227-228. 1. 



388 KOROMPAY BERTALAN 

tosítom: 1. Fellépte, 2. Viszonya Castrénhez, 3. Jelentősége, 4. Egyénisége, 
5. Tragédiája, 6. írásbelisége. Hozzájuk csatlakozik mint 7. pont a publikálási 
feladatok számbavétele. — Ha felszólalásommal semmi egyebet nem érek is el, 
mint azt, hogy bepillantást engedek e problémák természetébe és vitaanyagot 
produkálok úttörőnk jobb megértéséhez és méltánylásához, már ezzel meglesz 
a jutalma munkámnak, nyomozásaimnak, amelyek számomra nemcsak a 
történeti emlékezés szükségét elégítik ki. 

I 

Azt vizsgálva, hogyan jutot t a pesti egyetem zirci születésű jogásza 
abba a helyzetbe, hogy a finnugor kutatások élére álljon, meg kell nyugodnunk 
abban, hogy ez kétségkívül a véletlen szeszélyéből történt. Mindazonáltal van 
ebben a véletlenben valami logika, vagy szükségszerűség, úgyhogy utólag leg
kevésbé sem tűnik fel véletlennek, hanem egy esemény láncolat elmaradhatat
lan részének. Az a jogász, akit Reguly Antalnak hívtak, szerette a történelmet. 
Székesfehérvárra kerülvén iskolába, lelkesedett Körösi Csorna Sándor példáján, 
mint egyik levelében szüleinek írja Dorpatból 1841. június 2-án. Még jobban 
hatott rá a győri akadémia professzora, Maár Bonifác, akivel északi utazásai 
alatt kapcsolatban állott. Tőle, amint ugyanabban a levélben említi, egy alka
lommal, még mint diák, forrásmunkákat kért, hogy tanulmányait elmélyít
hesse, de az akkor leintette, mondván, hogy ez a feladat neki még korai. Beirat
kozván az egyetemre, Pesten az akkor jó hírű történész, Horvát István lett a 
tanára, sőt szülei nála szállásolták el. Nemigen szerethette ezt a helyet, mert 
egy apjához írt levélben elkívánkozott onnan. Északi útján mégsem felejtke
zett meg róla. Erről németül írt naplójának egy stockholmi bejegyzése tanús
kodik, amelyben arra gondolt, hogy ha valamely kastélyról képet tudna szerezni 
és küldeni neki: „es würde ein allerliebstes Présent gewesen sein für Horwát."2 

A köztük levő viszony mégsem igazán a tanítványé mesteréhez. Két ember: 
két korszak. Reguly új törekvése éppen Horvát István munkásságához viszo
nyítva válik el a háttértől, amikor félrehagyva történetünk írásbeli forrásait, 
nyelvünket és nyelvrokonságunkat fogja vallatóra annak a kérdésnek a fel
derítésére, honnan és mely népek közösségéből származott el a magyar.3 

Egyetemi tanulmányainak lezárása előtt négy hónapra tervezett utazásá
nak a motívumait Toldy csak homályosan körvonalazza. Annyit tudunk, 
hogy valamely otthon támadt északi vonzalom a „svéd történelem" és a „svéd 
jellem" iránt mozgatta érdeklődését. Maga írja, hogy már egy év óta élt benne 
egy északi utazás vágya. Szüleihez 1839. szeptember 18-án Hamburgból írt 
levele árulja el ezt, amely így kezdődik: „Liebe E l t em ! Sie sind überrascht 
durch diesen kühn scheinenden Plan, aber ich müsste weinend zurückkehren, 
wenn ich jetzt — so nahe — das schöne Schweden und diese Weltstadt, das 
stolze Petersburg nicht sehen könnte." Győri tanárához egy évvel később írt 
levele az úti célt így határozza meg: „Ein Nebengedanke war die Reise nach 
Schweden." Titokban melengetett tervét nyilvánvalóan azon más cél mögé 

2 Reguly úti jegyzetek. MTA Kézirattára Földr. 8r 4. sz. Németországi, dániai, 
svédországi naplójáról eddig nem volt tudomás a Reguly-irodalomban. 

3 Maár Bonifáchoz 1840. szept. 30-án írt levelében ezt a fordulatot ilyen messze-
tekintŐ bölcs szavakkal fogalmazza meg: ,,. . . dies ist die Kritik der aus alten Berichten 
und Chroniken gesammelten Conjecturen und Hypothesen." 
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rejtette el, hogy valamely német vagy holland egyetemet keres fel és azon 
fogja tanulmányait folytatni. Ujabb elgondolása az volt, hogy Svédországból 
átugrik Finnországon át Szentpétervárra és onnan tér vissza Hamburgba; 
északi körutazása hazatérte előtt ezzel ér majd véget. Ez volt az a minimális 
terv, amely útközben folyton bővült, módosult. Néhány hónapból hét és fél év 
lett az időtartama. Stockholm és Szentpétervár közé közbe iktatódott finn
országi másfél éves időzése. Azonban miután Pétervárott két év alatt meg
alapozta tanulmányait, útja azontúl nem nyugatra, hanem keletre vezetett: 
nyelvrokonainkhoz, Németországba pedig már nem utazni ós tanulni fordult 
vissza, hanem megromlott egészségét gyógyíttatni — sajnos nagyon kevés 
sikerrel. 

íme a helyszín, amelyet a fiatal, rajongó lélek még hazai ködös ábrán
dozásai során a maga mozgásterületéül megálmodott ! Bizonyos, hogy benne 
semmi szerepe nem volt a nyelvtudománynak, de még a rokonnépeknek sem. 
Érdeklődését a történelem és az északi népek műveltsége, költészete kötötte le. 
Svédországi naplójában, azon a helyen, ahol éppen a finnekkel való találkozás 
sorsdöntő mozzanata következnék soron, üres lapok állanak, a füzet végén 
pedig egy a Frithiofs Sagából vett hosszabb idézet olvasható német fordításban, 
mintegy jelezve addigi érdeklődésének a csúcspontját. Egyébként múzeum
látogatással telt el ideje nagyrésze Koppenhágában és Stockholmban is. Bősé
ges feljegyzései között, melyek kulturális fogékonyságának tükrei, egy „Ethno
graphisch" feliratú szakasz is akad, mutatva, hogy nem volt híjával annak a 
figyelemnek, amely őt később a nyelvrokonok felfedezőjévé avatta. Az első 
bejegyzés Finnországról csak történeti. („Die Verlust Finnlands.") Október 
8-án vesszük első hírét nyelvi érdeklődésének, de ez negatív eredményű. 
Érdemes idézni: „Der alte Finne erzählte mir vieles von Torneo, vom Lachs
fischfang und seinen finnischen Jägerzügen . . . Ich fragte auch nach mehreren 
finnischen Wörtern, fand aber keine Ähnlichkeit mit dem Ungarischen fhiuks 
haj, veri vér, silma szemj." Nem kevésbé fontos mondanivalója van annak a 
levelének, amelyet október 9-én kezdett írni szüleinek és csak 18-án fejezett be. 
Ebben október 16-i dátummal arról panaszkodik, hogy a gőzhajó Finnország 
felé már elment; azért írt tegnap szomorúan, mert látta távozni. Terveiről csak 
annyit közöl, hogy már céljához közel van és „Finnországon á t " Pétervárra 
utazik. 

Ezek a magukban véve száraz közlések azért tanulságosak, mert azt 
mutatják, hogy Reguly október közepéig mit sem gondolt a nyelvrokonsággal. 
Mikor szinte proféciás megérzéssel — s az ilyen jósolgatás nála nem ritka — 
kiejti a szót, hogy céljához már közel van, nem gondol másra, nagyobbra, 
csupán arra, hogy utazását folytassa. Ezért búsul a távozó gőzhajó láttán, 
mert miután Svédországot egy hónap alatt kiélvezte, hátra van, hogy most már 
Szentpétervárt is megláthassa. A késleltető balszerencse — hogy a gőzhajóról 
lemaradt — mégis igazolja véletlenül elhullatott megjegyzését, hogy közel
jutot t céljához. Nem utazási, hanem életcéljához ! így október második fele 
az az időszak az életében, amelyben Finnország felé irányuló érdeklődése tápot 
nyer és ilyen döntésre érlelődik. Tudjuk ui., hogy november 6-án hagyta el 
Stockholmot és november 8-án szállt ki a hajóból és lépett első magyar kutató
ként Turkuban finn földre. 

Annak az éreztetése után, milyen véletleneken múlott, hogy hazánkfia 
határozott céllal Finnországba vetődött, i t t kell kissé részletesebben foglal
koznom azzal, hogy mi történt a hátralevő két, legfeljebb három hét alatt 
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Stockholmban, október második felében? Hogyan fordult figyelme közelebbről 
a finnek és Finnország felé? Ennek a kérdésnek a fejtegetése azért szükséges, 
mert elérhető forrásainkban e tekintetben nincsen teljes összhang; a fordulat
nak két, árnyalataiban eltérő előadása van. Az egyiket képviselik Reguly első 
jelentése az MTA-hoz, 1841 őszén, és egy évvel hamarabb megírt „irodalmi 
levele", amelyet az Athenaeum közölt 1841. március 28 és 30-án, meg ezekre 
támaszkodva Toldy értesülése. A második a közkeletűbb magyarázat, és majd 
alább látni fogjuk, hogy ezt a szerintem is elfogadhatatóbb nézetet milyen for
rások támasztják alá. A különbség az, hogy az egyikben a finnországi utazás 
fokozatosan érlelődő eszmének van jellemezve, a másik értelmezésben viszont 
egy fajta „rábeszélés" viszi a döntő szerepet. 

Számbavéve minden lehetséges indítékot, megállapítható, hogy a fiatal 
jogászt három tényező befolyásolta: 1. finn ifjakkal való találkozása Stock
holmban, 2. beszélgetése két könyvtárossal, 3. megismerkedése elődeinek: 
Sajnovicsnak és Gyarmathinak idevonatkozó müveivel. Mindez belefért két 
heti időszakasz szoros keretei közé. Ha természetesnek vesszük, hogy a 3. pont 
utoljára maradt — mikor már az érdeklődés fel volt keltve —, akkor már csak 
a két első pont sorrendjéről lehet vitázni. 

Hogy az első helyen említett felfogással kezdjük, vegyük elő forrásainkat. 
Akadémiai jelentése erről így vall: ,,Hogy Stockholmban többször volt alkal
mam finnokkal találkoznom és nyelvükről közelebb és közelebb tudósíttatnom, 
érdekesebbnek látszott végre a tárgy, hogysem . . ." stb. (MNy 1905,99). 
Irodalmi levele: ,,. . . a tárgy minden nap, s minden új könyvvel. . . érdekesbbé 
vált, s eltökéltem magam végtére, megismerkedvén egy tanulóval a helsing-
forsi egyetemből, vele Helsingforsba utazni alapos tanulás véget." Az utóbbi 
nyilatkozatban említi, hogy Arwidssont meglátogatta, de azt nem, hogy vele a 
királyi könyvtárban mit végeztek. Toldy: „Elhatározó volt jövendőjére a 
k. könyvtárnak látogatása, hol Arwidson . . . a finn—magyar kérdés iránti 
figyelmét lelkesen táplálta, s e nyelv megtanulására célzó szándokát megér
lelte."4 Toldy fogalmazásában a „táplál ta" és „megérlelte" kifejezések olyan 
értelmet adnak a közlésnek — függetlenül a bevezető „elhatározó" megjelölés
től —, mintha Reguly már előbb is hajlott volna a nyelvrokonság felderítésé
nek a szándékára. Ez azonban nézetem szerint csak óvatosság a rendkívül 
gondosan fogalmazó Toldy részéről, elkerülendő azt, hogy ellentmondásba 
kerüljön az MTA-nak jelentést tevő kiváló kutató saját nyilatkozatával. 

Pedig a dolog nyilván nem úgy áll, hogy a finn származású könyvtáros, 
a Kalevala előtörténetéből is ismert nevű A. I. ARWIDSSON, aki politikai mene
kültként Svédországban a svéd népköltészeti gyűjtés első vonalába került, 
csak lelkesen táplálta, fokozta volna a finn—magyar kérdés iránti figyelmét. 
Láttuk az előbb, hogy ilyen kérdés az egyébként kultúrszomjtól hajtott fiatal
ember számára egészen találkozásuk időpontjáig még csak nem is létezett. 
A királyi könyvtár termében, ahol a beszélgetés lefolyt, nyilvánvalóan több tör
tént. Ezt maga Reguly sem tagadta. Fogódzót ad az esemény ilyen érteimezé
hez annak megtörténte után egy félévvel, 1840. április 28-án szüleihez írt 
levele, amelyben ez olvasható: „Bin nun ich so apropos dazu geführt, quasi 
dazu genötigt worden — und sehe ich nun solche Resultate — - — so ist es 
meine Sache . ... ." stb. Figyeljük meg, hogy a „kényszerítés" szót használja, 

4 TOLDY FERENC, Reguly Antal s a finn — magyar kérdés. Reguly Album. Pest, 
1850. XXIV. 1. 
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Ezeket latra vetve s utána az őt személyesen ismerő Eötvös József emlék
beszédével ismerkedve meg, tökéletesen egyet kell értenünk az ő szép és okos 
fogalmazásával: „Életének iránya fölött a véletlen határozott, mely őt a stock
holmi könyvtárban Arwidson finn tudóssal összehozá, ki őt a magyar s finn 
nyelvek között létező rokonságra emlékeztetvén, benne azon gondolatot éb-
reszté, hogy miután a magyar nép eredetének kérdése csak az észak népei 
s nyelveinek tanulmányozása által fejthető meg, ezt tűzze ki élete céljául."5 

Ennek a felfogásnak az igazát bizonyítja az a Toldy „levéltárcájában" talál
ható rövid életrajzi vázlat is, amelyet minden valószínűség szerint utazónk 
apja fogalmazott és küldött meg 1845. november 27-én Toldynak (ui. Reguly 
István ügyvédnek ilyen kísérőlevelére akadtam Toldy akadémiai iratai 
között). Ebben a minket érdeklő rész így hangzik: „Stockholmba érkezvén a 
kir. könyvtár látogatása alkalmával a fő könyvtárnokkal beszédbe eredvén, 
ki is a' magyar és finnus szavak hasonlatosságait fejtegetvén a' finnus nyelv 
tanulására és magyar közti hasonlatosság nyomozására birni igyekeze és 
annyira gerjészté vágyát, hogy egy néhány nap múlva finnek fő városábul 
Helsingforzbul érkezett attyafiával csak ugyan el is mentt ; igy támadván 
benne a' vágy magyarok eredete utáni nyomozásra."6 

Mindebből most már tisztán áll előttünk az elhatározás első számú 
indítéka. S ehhez csak azt kell hozzátennem, hogy Arwidssonnal, s akivel 
ennek társaságában találkozott, a svéd G. O. Hyltén-Cavallius-szal (szintén 
nagynevű népköltési gyűjtő és majdani úttörő néprajzos) ifjú kutatónk még 
egy év múlva is kapcsolatban állott és levelezett Finnországból. Amaz neki 
könyveket vásárolgatott és küldött el utána. Arwidssonnak egy hozzá intézett 
levele (1840. okt. 6.) megvan az MTA Kézirattárában. Ebben egy tervbevett 
lapp útjához tanácsokkal támogatja, Cavallius üdvözleteit tolmácsolja és 
dicsérve fellépését ily lelkes szavakkal szólítja meg Regulyt a levél elején: 
„Rüstiger, lebenslustiger Junger Mann !" Mellette egy helsinki egyetemi hall
gatót, Claus Collant kell megemlítenünk Reguly első finn barátjaként, ö volt 
a kísérője a Stockholmból Turkuba megtett hajóúton. 0 javasolta Helsinkiben 
megválasztását a Finn Irodalmi Társaságba. Reguly hűségesen váltott vele 
leveleket finnországi időzése alatt, s bár ezek jobbára csak segélykérésekkel 
vannak tele, finn rokonaink már több mint félszázaddal ezelőtt napilapban 
közölték ezeket szó szerinti finn fordításokban.7 Ugyanakkor híres úttörőnk 
legérdekesebb és legszemélyesebb haza küldött levelei kiadatlanul és feldolgo
zatlanul hevernek legelőkelőbb tudományos intézményünk levéltárában. 

A magyar őstörténeti kutatás irányváltozása a semmiből állt elő hirtelen. 
Nincs mit szégyenkeznünk rajta: egy ifjú ember rugalmas fogékonysága volt 
sikerének egyetlen biztosítéka. 

II 

Ahhoz a kérdéshez, hogyan viszonylik munkássága nagy kortársáéhoz 
M. A. Castrénéhez, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1969. évi közgyűlésén 
t a r t o t t ünnepi megemlékezésében H A J D Ú P É T E R szólt hozzá (MNy 1969). 
Törekvése oda ment ki, hogy árnyaltabb értékeléssel kiegyenlíteni igyekezett 

5 EÖTVÖS JÓZSEF, Ö. M. Emlék- és ünnepi beszédek. 2. kiad. Bp. 1886. Reguly 
Antal. Elmondatott 1863. július 13. 162—163. 1. 

6 Toldy Ferenc levéltárcája. MTA Kézirattára M. írod. 4r 88. sz. 
7 Kiadásuk helyei felsorolva cikkemben: Kuinka Antal Reguly löysi elämänuransa. 

Virittäjä 1969, 371. 
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azt a szembetűnő többletet, amit a tudományos közvélemény CASTRÉN 
sikeresebb munkásságának tulajdonít, és rámutatot t arra, hogy magyar pálya
társáé sem volt jelentéktelenebb, sőt egészen egy szellemben fogant az övével. 
Azok az időbeli távlatok, amelyekből reájuk visszanézünk, tehát egymás mellé 
sorolják a két kutatót, akik egymást sok tekintetben jól kiegészítik. Ez volt 
H A J D Ú előadásának a lényege. Amit ehhez hozzá kívánok tenni, az kettő. 
Az egyik annak a leszögezése, hogy Castrén és Reguly közvetlen kapcsolatának 
a kérdése még nem tisztázott eléggé. A másik a viszony történeti mérlegelése. 
A főforrás, amelyre pl. Eötvös emlékbeszédének néhány kitétele támaszkodik, 
K. A. Gottlund levele K. von Baerhez, amabból következtetve (mert a levelet 
sajnos nem láttam) elfogult és minden inkább csak nem megbízható. V. Tervo-
nen azt sem találja igazoltnak, hogy Reguly finn nyelvleckéket kapott volna 
1839/40 telén Castréntől.8 Bármilyen volt is személyes érintkezésük — ami 
történeti szempontból fontos, de az értékelésben nem lehet különösen mérv
adó — , azt tudjuk, hogy Castrén, azonkívül hogy hat évvel volt nála idősebb, 
társadalmi helyzetében is jelentősen előbbre volt mint a fiatal kezdő Reguly. 
Csak felsorolom: 1840-ben lett egyetemi docens, 1841-ben jelent meg Kale
vala fordítása svéd nyelven nyomtatásban, s legkorábban 1838. őszétől kezdve 
tekinthette magát egy Szibériába tervezett expedíció útitárs-várományosá
nak.9 Addig az időpontig is, amíg Reguly Finnországból Szentpétervárra 
távozott — 1841. nyaráig —, két rövidebb-hosszabb utazásra pillanthatott 
vissza, amelyek őt ilyen nagyobb út vállalására előkészítették. Az elsőt 
szűkebb hazájában Lappföldön te t te meg — ez kevésbé nevezetes útja —, a 
másikat Karjalába intézte azzal a határozott célkitűzéssel, hogy készülő 
Kalevala-fordításához szakismereteket szerezzen, továbbá, hogy egy megírandó 
finn mitológiához helyi mondákat gyűjtsön. Amikor Reguly 1839. novemberé
ben Finnországba jött, Castrén már utána volt ennek a tervszerűen végrehajtott 
karjalai utazásának. Innentől fogva beszélnek finn tudománytörténészek az 
őstörténeti kutatásokban Castrén korszakáról. Ezen az alapon közép-finnor
szági időzésének méltatója, V. RAEKALLIO-TEPPO, úgy véli, magyar utazónkat 
,,a Kalevala világa és M. A. Castrén példája lelkesítette".10 Kettőjük viszonyá
nak ez az értékelése felteszi, hogy Reguly már akkor, mikor először találkoztak, 
megsejtette, milyen kaliberű tudóssal van dolga. Ez a feltevés azonban koránt
sem ilyen biztos. 

A továbbiakban azzal kívánok foglalkozni, hogy egymásrahatásuk köl
csönös volt: nem ok nélkül gyaníthatjuk, hogy az idősebb finn pályatárs sem 
vonhatta ki magát a fiatalabb magyar úttörő törekvéseinek hatása alól. 

Akár tartós kapcsolaton alapuló baráti érintkezés jellemezte a finn 
kutató magatartását, akár inkább egyfajta bizalmatlan tartózkodás a leendő 
vetélytárs iránt, abban tökéletesen bizonyosak lehetünk, hogy Reguly tudo
mást vett Castrén helyzeti előnyeiről. Hallani kellett tőle, vagy a környezetétől 
nemrég lezajlott karjalai útjáról. Ennek tulajdonítom, hogy Reguly sem mulasz
to t ta el néhány hónapos közép-finnországi tartózkodása végeztével Karjaián 
keresztül, illetőleg néhány kelet-finnországi falu érintésével kerülni északra a 
lappok földjére. Ugyancsak összefüggésbe hozhatom Castrén törekvéseivel azt 

8 V I L J O TERVONEN, Antal Reguly Suomessa 1839 — 41. Heimokansa 1943. 
9 M. A. CASTRÉN, Tutkimusmatkoilla Pohjolassa. Svédből finnre ford. AXTLIS J. 

J O K I . Porvoo —Helsinki, 1967. Életrajzi bev. 7. 1. . 
1 0 VUOKKO RAEKAIXIO-TEPPO, Kaukovieras Keski-Suomessa v. 1840. Keski-

Suomi IV, 1947. 64. 1. 



REGULY ES HAGYATÉKA 393 

a szándékát is, hogy egy 1840. április 28-án haza írt levele szerint le akarja 
fordítani magyarra hazatérte u tán az egész Kalevalát, "amely még eddig 
semmilyen nyelvre lefordítva nincsen". Tudjuk, hogy ennek a tervének a 
megvalósításához a tervezettnél hamarább hozzá is fogott: valószínűleg 
Vaasában, 1840. őszén, ahonnan egy ,,első fordítási próbájának" nevezett 
népdal fordítását is hazaküldte az október 6-án keltezett és az Athenaeum-
ban megjelent „irodalmi levelében." Ezek azok a tények, amelyek letagadhatat-
lanul tanúskodnak a kettejük elindulásában mutatkozó egybeesésekről, vagyis 
valószínűbben Castrén hatásáról reá. Abban azonban, hogy utazónk finn
országi időzése alatt a lappokat is útba ejtette, korántsem csak a finn nyelvész, 
hanem Sajnovics hatását is kell látnunk: Reguly fellépése idején a magyar köz
véleményben a lapp —magyar nyelvrokonság híre éppen olyan erővel vissz
hangzott, mint a finn. Érdekesen tükröződik ez fentemlített irodalmi levelé
ben, amelyben a lappoknak csaknem ugyanannyi teret szentel, mint a finneknek. 

Ha számbavesszük az események történeti egymásutánját, nem nehéz 
valószínűvé tenni, hogy Reguly is megelőzte némely vonatkozásban Castrent. 
Hozzájárulhatott példájával illetőleg törekvéseivel ahhoz, hogy az utóbbiban 
a versengés szelleme felülkerekedjék s a közmondásos finn kitartással teljesít
ményei fokozására serkentse őt. 

Reguly finnországi megjelenése meghökkentette a finn tudomány 
képviselőit s még inkább a köznépet. Mindenféle álhír terjedt el a kilétéről. 
,,. . . alles gaffte und beobachtete den ungarischen Juristen, den ungarischen 
Herrn, der eine Wissenschaftsreise macht, und ganz aus eigenen Mitteln und 
ein Messias für den Finnen sein s o l l . . . " — írja szüleinek 1840. október 29-én. 
Magában hordozván Sajnovics és Gyarmathi megállapításait nyelvrokonságunk 
köréről és kétségkívül Arwidsson biztatásától is fellelkesítve, hogy járjon 
végére a helyszínen a finn—magyar nyelvrokonság kérdésének, megjelenése a 
finn fővárosban, azokban a Kalevala megjelenésétől különben is mozgalmas és 
termékeny években, mintegy tükörben lát tat ta meg a legtávolibb feladatokat. 
Ismeretes, hogy Castrén első nagy szibériai utazása 1841. novemberétől 1844. 
áprilisáig, második, még nagyobb jelentőségű szibériai utazása pedig 1845. 
márciusától 1849. januárjáig tar tot t . Csak összehasonlításul jegyzem ide, hogy 
Reguly keleti útja, a szorosan vet t terepmunkát értve rajta, fele annyi időt 
vet t igénybe. 1843. október 7-én indult el Szentpétervárról és 1846. augusztus 
25-én tért oda vissza. Megfigyelve azonban Castrén első utazásának az elejét, 
amelyet Elias Lönnrot társaságában Lappföldön kezdett meg, azt az észrevé
telt tehetjük rá, hogy az 1842. januárjáig korántsem volt a finnugor nyelv
rokonságnak szentelt felderítő út , csupán Finnország északi tőszomszédságában 
mozgott. Csak Archangelszktől fogva •— miután Lönnrot elvált tőle — széle
sedett ki Szibériáig nyújtózkodó nyelvészeti nép- és földrajzi felfedező tanul
mány úttá. Ez pedig olyan időben történt, amikor Reguly már egy félévet 
töl töt t Szentpétervárott azzal a nyíltan hangoztatott szándékkal, hogy finn
ugor kutatásoknak szentelje minden erejét. Castrén útjának ilyen meghosz-
szabbítását kelet felé az tet te lehetővé, hogy Sjögren a cári akadémiánál jelen
tős úti segélyt járt ki számára, felkészítendő Őt ezen az első kiruccanásán egy 
második, döntőbb szibériai útra, amelynek végrehajtása Finnország dicsősége 
lett, ós a szamojéd nyelvek úttörő kutatóját valóban Szibéria tudományos 
felfedezőinek élvonalába sodorta. 

Megfigyeléseim röviden szólva abban összegezhetők, hogy mind a Sjögren 
teremtette segély s ezzel Castrén első útjának kelet felé irányítása, mind pedig a 
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második nagy útnak minden emberi erőfeszítést felülmúló megnyújtása a Bajká-
lon túl Kína határáig: közvetve, a versengés szellemének felébresztésével, a 
magyar kutató előkészületeivel is valamelyest összefüggésbe hozható. Hiszen ő 
volt az, aki, ha erejéből futja, megelőzhette v o l n a néhány évvel gyűjtései
nek közreadásával és elvihette v o l n a Finnország elől a dicsőség egy részét. 
Tudjuk, hogy a sors nem adta meg Regulynak ezt a nem igényelt elsőbbséget. 
ö véglegesen letört már 1847-ben, Castrén diadalútját pedig rövid fénykor és 
eredményes fellendítő munkásság követte. Amikor 1852-ben tüdővészben 
meghalt — hat évvel megelőzve halálában is, úgy mint születésében, magyar 
pályatársát — nagy űr támadt nyomában és minden erő összefogott müveinek 
előbb svéd, majd német nyelvű kiadására. Regulynak az a kedvezés sem 
jutot t ki osztályrészéül, hogy a gyors halál eltakarta volna összeomlását. 
Feléje kérdőjelek meredeztek és halála csak fokozta és betetőzte azt az igazság
talan csalódást, amit tehetetlenné válása miatt nemzete érzett. Tragédiájának 
megmagyarázására, mint érdekes lélektani rejtélyre, alább még vissza fogunk 
térni. Elismerjük készségesen, hogy kettejük közül Castrén ért el nagyobb és 
láthatóbb sikereket, sőt azt is, hogy Castrén munkássága egész monumentális 
sokoldahíságában inspiratívabb hatású volt -- ezért joggal tart juk őt a finn
ugor tudományok megindítójának, megalapozójának. Egyet azonban nem 
fogadhat el a mai kor, azt, hogy Reguly munkássága bármilyen vonatkozásban 
eredménytelen lett volna; hogy egyéni kudarca munkájának és törekvéseinek 
kudarcával lenne egyenlő. Nem torpant meg feladata előtt, nem is került 
zsákutcába. Munkabírása megtört, de kutatásainak eredményeit napfényre 
hozta az idő. Törekvései pedig talán még halhatatlanabbak, mint teljesítmé
nyei, ezért érdemlik meg különös figyelmünket. A célokat tisztábban lát ta 
meg, mint Castrén. Hadd foglalom össze idevonatkozó megállapításaimat két 
pontban. 

1. Castrén legnagyobb érdeme a szamojédság feltárása; második nagy 
utazásának ez a központi célkitűzése. Egyébként nyelvészeti és néprajzi 
kutatásai nagy vonalakban főképpen a finnugorság északi zónájában haladtak 
a lappoktól a szamojédekig, a zürjénekig és az osztjákokig. (Csermisz és irtysi 
osztják nyelvtanai ebből a szempontból úgy vélem jobbára afféle kitérőknek 
számítanak.) Második útján aztán teljesen a Jeniszej folyóra és a finnugorságon 
túl eső területekre fordult érdeklődésével. Azt mondhatni tehát, a finnugor 
perifériának a kutatója lett főképpen. Túlhaladt a finnugorság körén. Tömér
dek újat hozott magával, de ennek csak egy része érdekli közvetlenül a finn
ugor nyelvészetet. A szibériai kutatást érdekű jobban. Reguly, aki az obi
ugorokhoz ment, jobban beletalált a finnugor nyelvészeti kutatások közepébe. 
Meg is maradt a finnugorság körében és csak a csuvas nyelvvel foglalkozott 
huzamosabban a szorosan feladatkörébe vágó nyelveken kívül. Amint Castrén 
neve elválaszthatatlan a szamojéd nyelvektől, úgy Regulyé az obi-ugor nyel
vektől. 

Ahogy mi látjuk a két kutató munkássága elválaszthatatlan egymástól. 
Ha kivennénk ebből a Regulyót, akkor a finnugorságra vonatkozó ismeretek
ben hatalmas űr támadna a 40-es évek derekán; ha eltekintenénk Castrén 
eredményeitől, akkor az északi és keleti széleken gyűjtött szép számú ismeretek 
vesznének és tűnnének el a homályba. 

2. A szakemberek előtt nem titok, hogy Castrén elmélete az urálaltaji 
elméletbe torkollott. Nyelvrokonaink őshazáját tévesen a Száján és Altaj 
hegység vidékén Dél-Szibériában, Ázsiában kereste. Látásmódja e részben 
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szerteködlőnek, megfelelő történeti szakkifejezéssel élve romantikusnak 
határozható meg. Reguly nem szédült bele így ebbe az akkor korszerűen 
fenyegető örvénybe. I t t -ot t elejtett megjegyzései, de kutatásának egész iránya 
is azt bizonyítják, hogy szemléleti módja a romantika túlzásaitól mentes, 
meglepően tiszta, reális látású maradt. 

Gyűjtő—kutató munkássága, amely Castrén két útja közé ékelődik 
bele és pályatársa nagyhírű teljesítményével mintegy ölelkezik, úgy is mint 
törekvés élő tőkéje a magyar nyelv- és néptudománynak. 

III 

Külön is felvetjük a kérdést Reguly munkásságának jelentőségéről. 
Ennek leméréséhez a kellő időpont nem 1850-ben volt, amikor Toldy Ferenc, 
nem is 1863-ban, amikor Eötvös József méltatta erőfeszítéseit. Mind a ketten 
helytelen előfeltételekből indultak ki. Mert Toldy úgy vélte, előtte van még 
azon időpontnak, mikor Reguly kincseit, ahogy akkor mondták, ,,fel fogja 
venni," be fogja mutatni. Eötvös emlékbeszédében pedig lemondóan tekintett 
vissza arra a csalódásra, amit tétlenné válásával együtt elhunyta is okozott. 
— Egyébként azonban nem hallgatható el, hogy az eddigi Reguly-irodalomból 
mindössze ez a két tanulmány fordított kielégítő figyelmet kutatónk emberi 
alakjára, fejlődésére s pályája fordulataira. Kiadatlan levelezését is csak ők 
ketten tanulmányozták át ebből a szempontból. Ez mindenesetre szokatlan 
olyan akadémikusnál, akinek a gyűjtése eddig nem kevesebb mint hét élvonal
beli magyar nyelvészt (Hunfalvy, Budenz, Munkácsi, Pápay, Zsirai, Fokos, 
Kálmán) és egy külföldi filológust (S. Haltsonen) foglalkoztatott. 

Reguly Antal nem volt több mint 21 éves, amikor akadémiai bizottságot 
alakítottak kutató céljai támogatására, ellenőrzésére. Nem is volt az MTA-nak 
több mint 100 év óta sem olyan tagja, aki több gondot, munkát, vesződséget 
okozott volna ennek a hírneves tudományos intézménynek. Neve úgy került 
bele tudományunk történetébe, mint ,,hagyaték". S a Reguly-hagyaték ma is 
feladat még, amely kötelez. íme — mutathatunk rá — egy fiatalember, akinek 
csak homályos sejtelmei, ihletett megérzései lehettek arról, milyen nagy fába 
vágja a fejszéjét. Hét évig tanul, fárad, dolgozik. És születése után 150, fellépte 
után 130 és halála után 110 esztendővel, visszatekintve az 1850-es, 60-as, 80-as, 
90-es, majd pedig az 1940-es és 60-as évekre, még mindig szerényen ejtjük ki a 
szót: emléke egyre várja, elvárja tőlünk, hogy vele érdeme szerint foglalkoz
zunk ! 

Visszatérve Eötvöshöz, aki pályájának végfokáról mélabúsan szemlélte 
barátja kitűzött céljának eredménytelenségét — hogy a nyelvrokonságot 
tisztázza —, nála találjuk megpendítve azt a kétségkívül feltűnést keltő észre
vételt, amely szerint Reguly nem volt tulajdonképpen nyelvész.11 Ehhez mi 
még Munkácsi egy megjegyzését fűzhetjük hozzá Reguly gyűjtésének néprajz-
szempontúságáról ,, mint ha a nyelvészeti anyag szerzése nem is alkotott volna 
szemében különálló fontos célt, hanem elsősorban eszközt a néphagyományok 
megértésére" VNGy. I, VII . Hogyan? — kérdezhetné valaki, nyelvészeti volt 
a célja és nem azt érte el? Hol van akkor a logika törekvéseiben? Szerencsére 

1 1 EÖTVÖS: i. m. 177. 1. 
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ilyen probléma nem áll fenn, még akkor sem, ha tartózkodni akarunk attól, 
hogy őt a Castrén-típusú nyelvtudósokhoz mérjük. Reguly ui. nem te t t közzé 
nyelvészeti tanulmányokat és így megfoszt, illetőleg felment bennünket attól, 
hogy vele nyelvészként foglalkozva, őt az egyes nyelvtudományi problémákat 
illető részlet—állásfoglalásai oldaláról igyekezzünk megközelíteni. Csak általá
nosságban te t t kijelentéseket — kétségkívül helyesen — a finnugor nyelvek 
rokoni összetartozásáról, bizonyításukba azonban nem merült bele, hanem 
mintegy túltéve magát az elfogadottnak felvett tényen (ti. a nyelvrokonságén), 
tovább haladt azon és a népköltési szövegek összegyűjtésére összpontosította 
a figyelmét. 

Természetesen vitatkozni lehetne azon, nem nyelvész-e az, aki tömérdek 
nyelvet megtanul, ezekből szövegeket jegyez le és szótári anyagot gyűjt? Nem 
nyelvészet-e az, ha valaki hazahozott ,,kincseiből" alapot rak le a finnugor 
nyelvtudomány számára? De ez még ellenérvül Eötvös bizonyára igen jóindu
latú és védő szándékú állításával szemben — amelyet nem fogadhatunk el — 
bizonyára kissé kevés. Bár Hajdú is más véleményen van — hangoztatva, 
hogy utazónknak 1839-től 1843-ig végzett előtanulmányai folyamán elég ideje 
volt szakismereteket szereznie nyelvészeti kutatásaihoz —, szívesebben hagyat
kozom it t egy kortársra. Ez Budenz József. Mégis csak az, aki feljegyzéseit 
használta, a leghivatottabb nyilatkozni arról, mi haszna volt belőlük. Vajon 
csak anyagot vett-e át gyűjtőnk hagyatékából, vagypedig némi nyelvészkedésre 
mutató anyagcsoportosítást, rendezést, értelmezést is? 

BUDENZ, aki még Eötvös emlékbeszédének megtartása előtt, 1862-ben 
megkezdte „csuvas közléseivel" az NyK-ben Reguly gyűjtésének publikációját, 
és aki ezeket két év múlva cseremisz, majd újabb két év múlva mordvin tanul
mányokkal folytatta, nem egy helyütt ejt el olyan elismerő szavakat, amelyek
ből a nyelvész-gyűjtő iránti megbecsülése csendült ki. Pl. NyK II , 15: ,,. . . ami 
legtöbbet ér, becses eredeti példamondatokkal is a tények kellő fölfogására 
módot nyújt nekünk . . . " „Reguly már egy bizonyos rendbe is szedte ebbeli 
jegyzeteit." Mordvin „nyelvtani notatáihoz" (NyK V, 81) ezt olvassuk nála: 
,,ezek a nyelvalakok képzését tárgyalják, de korántsem képeznek teljes alak
tant ." 115 1: ,, . . . nemcsak érdekes látnunk, hogy fogott föl Reguly egyet-
mást, hanem becses materiálénak is kell azokat tekintenünk, melynek Ahlqvist 
rendszeresen kidolgozott grammatikája mellett főleg ejtési eltérései miatt a 
mordvin nyelv tanulmányozására hasznát vehetjük." Stb. Ezen észrevételek 
is arra mutatnak, hogy Reguly nyelvész volt a lelkiismeretes gyűjtő fokán. 
Sajnos nem fejlődhetett odáig, hogy rendszeres eredményű tanulmányokat 
publikáljon, mindössze előkészületeket te t t azokhoz sokoldalú szöveg- és 
anyaggyűjtéssel. A szerencsés egymásután következtében így tettek ki Reguly 
és Budenz együtt egy nagy nyelvészt, afféle Castrén típusú, elmélyedő kutatót ; 
kettejük munkássága azonban együttvéve tagadhatatlanul felül emelkedik 
Castrénon. Ugyanilyen szellemben lehetne megemlékeznem a kor másik vezető 
magyar nyelvészének, Hunfalvynak, az obi-ugor anyag megfejtésére és felhasz
nálására fordított szintén jelentős munkásságáról is, amit azonban it t mellőzök. 
A 60-as évek magyar nyelvészeti munkásságára az NyK hasábjain úgy tekint
hetünk, mint a finnugor nyelvtudomány megalapozásának korára, amely 
egyúttal a magyar nyelvrokonság és őstörténet legdöntőbb kérdéseinek (neve
zetesen a finnugor eredetnek és a török hatásnak) is a tisztázását eredményezte. 

Ezek a kimagasló kutatók fényesen megcáfolták a nagy gyűjtőnk útjának 
kudarcáról, eredménytelenségéről lábrakapott híreket, véleményeket; a szöveg-
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kiadványok sorozata pedig, amelynek utolsó kötetei, az északi osztják gyűjtés
ből, csak az utolsó évtizedek (Zsirai 1944, 1952) sőt évek (Fokos 1963, 1965) 
során jelentek meg nyomtatásban, világos képét adják munkássága arányai
nak. A száz éves veszteséget, amit a kiadás késedelme okozott, pótolja e hősi 
költészet megmentésének abszolút értéke, amelynek fényében magyar úttörőnk 
úgy áll előttünk, mint az obi-ugor népköltés valóságos Lönnrotja: későbbi 
gyűjtőktől, részben talán a magyar Munkácsi Bernáttól megközelített, de 
utói nem ért felfedezője a vogul és osztják régi hősköltészetnek. E tekintetben 
még az annyira érdemesült finnek is (A. Ahlqvist, K. F. Karjalainen, A. 
Kannisto) elmaradnak jószerint az első felderítő rendkívüli teljesítményei 
mögött. 

Reguly azonban korántsem csupán nyelvész, még gyűjtő mivoltában sem, 
hanem — jól látta ezt Munkácsi — ugyanannyira néprajzkutató, folklorista, 
sőt ha ideje és ereje engedi, történész is kutatásaiban. Az igazsághoz akkor 
jutunk legközelebb, ha őt egy szóval , ,kutatónak" nevezzük, akiben a múlt 
század történeti szemléletének komplex törekvése ölt testet, s ez erősen közelíti 
őt az ugyancsak komplex látású, de a szaktudományban konkrétabban meg
fogható Castrén munkásságához. A fő különbség abban volt köztük, hogy 
Castrén hosszasabban megült egyes állomáshelyein. Igazi finn kitartással 
végezte anyagfelvételeit a neki megszokottabb északi környezetben. Termé
szetéé, hogy egyazon sémára készült nyelvtani feljegyzései sokoldalúbban ós 
összehasonlításra alkalmasabban valósultak meg. így lett ő egy egész sereg 
ázsiai nyelvnek első rendszeres bemutatója, felfedezője. Reguly, rövidebbre 
kiszabott idejéhez és lehetőségeihez mérten, sietett. Az utókor igazolta őt, hogy 
figyelmének központosításával, a Kalevala példáján lelkesedve, elsősorban a 
még ismeretlen obi-ugor költészet megmentésére fordította erejét. 

Vonzalmát a népköltészethez kétségbevonhatatlanul Finnország keltette 
fel. Ebben van a jelentősége további munkásságára nézve a finnek közt 
eltöltött 1840. évnek. Ekkor írt leveleiben minduntalan a moldvai csángók 
körében végzendő fölklór gyűjtésre céloz. Nagystílűségére mutat, hogy ehelyett 
végül is a nagyobb és merészebb feladatot választotta. így maradt el, bármily 
fájdalmas is számunkra, csángó útja, amely neki a magyar néprajz történetében 
ezen a területen is elsőséget biztosíthatott volna. Felkészültségét a népköltési 
gyűjtésre egyébként vót népköltési gyűjtésével is bebizonyította. Ez ugyan 
csak nem régen jelent meg nyomtatásban, jelentőségére nézve mégis tanulságos 
dokumentum. Lemérhetjük rajta, hova fejlődött a homályos vágyaktól hajtott 
fiatalember másféléves finnországi tanulmányútja alatt.12 Mondhatni kész 
kutatóként hagyta el Finnországot, felkészülve arra, hogy egy számára alig 
ismert finnugor nyelven (a vóton) tudományos célra használható, nyelvészeti 
és folklór értékű feljegyzéseket végezzen. Bravúros teljesítménye, amelyre csak 
néhány nap állott rendelkezésére Dorpatból Szentpétervár felé utaztában 
1841. június 4-e és 11-e között, annyival figyelemreméltóbb, mert három évvel 
megelőzte Lönnrotot, aki 1844-ben járt ott gyűjtés céljából.13 

Híres utazónk jelentőségét fejtegetve még egy szempontot nem hagy
hatok említetlenül. Reguly számunkra Finnország felfedezője: az első kutató, 

12 SULO HALTSONEN adta ki Antal Reguly, Vatjalaismuistiinpanot (Aufzeichnun
gen über die Woten) 1841 címmel. JSFOu. 60. Helsinki, 1958. 

13 Gyűjtése anyaga kiadva Suomen Kansan Vanhat Runot IV. Keskí-Inkerin ja 
vatjalaiset runot. Helsinki, 1928. 186 — 719. 1. 

8 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/2. 
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aki a finnekkel felveszi az érintkezés, az együttműködés fonalát, magával 
ragadva még más kutatókat is. Regénybe illő behatolását a finn fővárosból az 
ország belső területeire s a Lappföldre sohasem volna szabad elfelejteni azok
nak, akik benne elsősorban az Urál és az Ob-vidék terepjáró kutatóját méltat
ják. Ez a kezdeti ráadás volt az a többlet, amely őt idő előtt kimerítette. H a 
történetesen finn születésű, mentesült volna két év „bevezető" fáradalmaitól. 
Castrén, Ahlqvist és a többiek az orosz nyelvet jóformán államnyelvül tanulták 
meg, a finn meg a svéd pedig éppen anyanyelvük volt. Reguly számára egyik 
sem volt ilyen adottság, úgy kellett elsajátítania a további tájékozódás első 
feltételéül, mielőtt a többi finnugor nyelvet a helyszínen tanulmányozta volna. 
Első a finnugor kutatók sorában, s mint ilyen rögtön sokat markol a finnugor 
tudományokból. Mégis sehol sem vonzóbb a fellépte, mint megjelenése a 
távoli, idillikus és ridegen is oly barátságos Finnországban. I t t , ha valahol, 
forradalmat csinál. Belesodródik és résztvesz a társadalmi és tudományos 
életben. Maga is átalakul mialatt puszta jelenlétével kíváncsiságot kelt a 
finn—magyar rokonság iránt. Minthogy magam is különösképp itteni korszaká
val ismerkedtem meg, egyéniségének rajzához, amely most következik soron, 
elsősorban innen veszem mozaikszerű adalékaimat. 

IV 
A vélemények éles szembesítése gyakran a legjobb módszer arra, hogy 

közöttük választást lehessen tenni. K. F . KABJALAINEN, a kiváló finn oszt-
jákológus, a FUF-ban (VIII, 7) úttörőnkről emlékezvén azzal végzi méltatását, 
hogy Reguly igen lelkes kutató volt, de aligha volt benne zseniálisnak mondható 
vonás.14 Ezzel a nézetével szeretnék vitázni. Ha a zseniális emberek köréből 
kizárjuk a túlságosan szimplex lelki összetételúeket és azt gondoljuk, hogy a 
lángeszűséggel leggyakrabban egy bizonyos bonyolultság is jár együtt, mely 
ellentétes erőket foglal magába, továbbá, ha úgy véljük, hogy a zsenialitáshoz 
mindenkor elengedhetetlen a tisztánlátás és az erős akarat, akkor meg kell 
hagyni, Reguly egyéniségében sok volt a zseniális emberek tulajdonságaiból. 

A természet sokféleképp megáldotta: férfias külsővel, bátor és biztos 
megjelenéssel, mélyen érző hullámzó kedéllyel, koraérettséggel, céltudatosság
gal, másokra hatni tudó szervező képességgel, valóban fölös mértékű áradó 
lelkesedéssel és a tervei végrehajtásához szükséges akarattal. Igen fejlett volt 
lelkének szabadságvágya, irtózott attól, hogy tisztviselő robotban élje le az 
életét. Bízott magában, hogy a maga lábára állva sokkal hasznosabban fogja 
azt eltölteni. El volt telve hazaszeretettel, hogy ifjonti erejét valami nagy és 
érdemes célnak áldozza. Buzgott benne minden frissen szerzett benyomásra az 
elmélkedő, a megfigyelő, az egyeztető reflexió, ez a tudós-hajlamú emberek 
értékes reagálása mindenre, ami velük és körülöttük történik, s nem tudván 
jobb módot találni e reflektáló hajlamainak levezetésére, könnyen folyt a tollá
ból a tinta, hogy napi benyomásait, megfigyeléseit, terveit és gondolatait nap
lóiban, leveleiben lejegyezgesse. írogatási szenvedélye, amely nem más, mint 
a magános embernek önmagával való társalkodása, nagyszerű vállalkozása 
kezdetén, finnországi időzése alatt, némileg Széchenyire emlékezteti őt (persze 
más témakörben: nem országos, hanem tudományos és nemzeti ügyben), akivel 

14 Saját szavaival: ,,Anton Reguly war vielleicht kein génie, das der Wissenschaft 
neue wege hätte öffnen, neue Perspektiven und problème weisen können. Aber er besass 
ein talent, einen eifer und einen enthusiasmus, der auch grosse Schwierigkeiten überwindet 
und auch grosse resultate zeitigt." Stb. 
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egyébként betegsége alatt egy németországi fürdőhelyen találkozott is. (Széche
nyi nagyon kitüntet te őt e találkozáskor.) Még egy vonása közelíti őt említett 
nagy politikusunkhoz, az, hogy tervei akadályoztatása esetén és ereje fogytán 
nem ritkák nála a lelkesedést felváltó depressziók, amelyek némileg roman
tikus, ábrándos, felhőkben járó lelki beállítottságának a természetes követ
kezményei. — Castrénnak a képzelete volt romantikus, Regulynak az egyéni
sége. — Mindamellett meglepő, hogy ez az eszmék után induló afféle Bolond 
Istókja a tudománynak, mennyi számítással, mennyi józansággal tudot t el
járni, ítélőképességének ezt a józanságát nyomatékosan kiemeli emlékbeszédé
ben EÖTVÖS JÓZSEF is, aki vele betegsége idejében ismerkedett és barát
kozott meg.15 

Akinek ennyi szép és nagy tulajdonsága van, hogyan lehet, hogy utóbb 
mégis kudarcba fullad: roppant érdekes, de nem e pontba tartozó kérdés. 
Ide most, pályájának az elejére, az tartozik, hogy még egy kissé jobban bepil
lantsunk kedély hangulataiba, amelyek amiatt jöttek mozgásba, hogy fájdal
masan érezte az ellentétet külső és belső világa, gondtalan, vidám fellépte 
és belső gyötrődése, szerény önismerete és nagyotakarása között. Helsinkiben 
volt 1840. telén. A társas élet ünnepeltje, kedvence. Már több hónapot töltött 
Finnországban. Tisztában volt idejövetele különös céljával, mégis ragadták 
magukkal a bálok, a fiatal nők, a svéd nyelvű intelligencia. Be kellett hamar 
látnia, hogy nem jó helyen forgolódik, neki a néppel és annak nyelvével kell 
ismerkednie és a népköltészetet tanulmányoznia, amely most keltett a sajtó
ban — főként a Kalevala megjelenése nyomán — roppant feltűnést. Optimiz
mus és pesszimizmus váltakozott tehát a lelkében amiatt, hogy nagy cél felé 
törekedett és még semmit sem ért el. Ünnepeltette magát a jó reménység fejé
ben, nagynak látta magát mások szemével, magát pedig "felkészületlennek 
érezte, s nemcsak az anyagi fedezet hiányzott önbizalma táplálásához, hanem 
szülei aggodalmai a könnyelműség vádjával is illették irányváltoztatásáért, 
hogy szeme elől tévesztette konkrét tanulmányi célját. Hadd idézzek két 
helyet szüleinek írt egyik sokatmondó leveléből (1840. okt. 29.): „Ich lebte in 
zwei contrairen Welten. Es war ein schrechliches Spiel zuweilen." „ . ... die 
vielen Reflexionen, die ich beim Briefschreiben bekam etc., verstimmten 
mich, es drückte mich zuweilen ungeheuer, obwohl Sie die Briefe vielleicht 
recht mut voll finden werden. Es ist die Reaktion der äusseren drückenden 
Umständen." 

Ez volt az egyik fenyegető örvény, amelyből szerencsésen kivonta magát 
azzal, hogy utazni kezdett és elhagyta a fővárost. A másik nem kevésbé sors
döntő időszakasz ugyanez év őszén várt rá Vaasa városában. Megint pénz nélkül 
volt, mozdulni sem tudott . Mögötte voltak finnországi, lappföldi utazásai. 
Döntéssé érett csendes elhatározása, hogy tudós lesz, a finnugor tudománynak 
fog élni, haza sem megy, folytatja útját Szentpétervárra s ot t fog felkészülni 
további kutatóútjaira. Helyben topogó tétlensége most hatalmas szellemi 
összpontosításra sarkallja. Abbahagyja naplóját, eltervezi élete programját, 
leveleket küldözget haza s barátaihoz. Közben betegeskedik is. A magány 
nemcsak emeli, hanem le is sújtja. Ujóv után Helsinkibe szökik vissza emberek 
közé. Közben mégis kicserélődött. Csak két idézetet innen is az idézhetők 
tömegéből (nagyobb választékát Id. Virittäjä-beli cikkemben): ,,Mir ist nicht 
so leicht eine angefangene Arbeit zu lassen und den leichtsinnigen Ri t t nach 

15 EÖTVÖS: i. m. 198. 1. 
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Hause zu machen." — ,,Ichfühle Beruf dazu, weilich weiteres nicht tun kann." 
A kocka el volt vetve, de feltámadt a nagy kérdés: Miből? Hogyan? 

Hogyan látott dolgához? Felvillant benne a gondolat, hogy ösztöndijat 
fog kérni. De kitől? Nos, az országtól ! Szeptember 30-án ily magasról intézi 
kérelmét tanárához, Maár Bonifáchoz: „Empfehlen Sie mich dem Schutz des 
Landes, es soll einen Sohn, der sein Leben ihm weiht, nicht ohne Schutz 
lassen." Jellemének egy példátlanul éles vonását látjuk it t működésbe lépni: 
melléktekinteteket elhárító követelődzését. Hivatása méltóságának tudatában 
nem kertel, nem kényeskedik — ellenkezőleg : szinte utasít ! A hang nagyzolóan 
hat reánk, de a történelem teljesen igazolta ezt a fiatalembert, akinek még 
semmiféle végzettsége sem volt. 

Október 3-án még azon elmélkedik, hogyan kap majd költségeihez fede
zetet. Újságba kellene írni utazásairól. Néhány nappal utóbb megírja fentebb 
már szóba hozott ,,irodalmi levelét", amelyet mint erre az MTA Kézirat
tárában véletlenül rábukkantam — a következő keltezés nélkül becsúsztatott 
cédulával küld meg Zircre apjának: ,,Lieber P a p a ! Schonen Sie nicht die 
Mühe, mit diesem Brief selbst gleich nach Pest zu reisen. Wenn es (sie !) im 
Athenaeum herauskommt, wird es gewiss Sensation machen. Besprechen Sie 
sich mit Schedel, vielleicht kann endlich etwas geschehen. Denn gibt mir 
Ungarn nicht anständige Unterstützung, so kann ich und darf weiter nichts tun. 
Ich werde mich nicht hinwerfen für ein unbilliges Volk." Ily előzmények 
után jelent meg egy jó félév múlva az Athenaeumban Reguly meg nem neve
zett barátjához intézett levele, vagyis közlés céljából írt cikke ily felirattal: 
„Reguly Antal magyar utazó éjszakon." Ez hozta forgalomba a nevét ország
világ előtt. S nyilvánvalóan propagandának volt szánva. Az Akadémia pedig, 
Schedel -Toldy jóvoltából már ez időpont előtt, februárban napirendre tűzte 
utazónk anyagi támogatását. Bizottságot alakított és Reguly Szentpétervárra 
érve, megkapta a megbízatást és az első pénztámogatást. 

Mindebből az a tanulság, hogy a nagy becs vágy ú fiatalember kiválóan 
értett a propagandához. Maár útján megnyerte magának Toldyt, s általa az 
Akadémiát. Dicsőségünkre van, hogy ez így történt. Toldy később az Akadémia 
titkáraként mintaszerűen beszámolt egy igen értékes tanulmányban az MTA 
tevékenységéről és Reguly munkásságáról. Ez a dolgozat a gyöngye ma is a 
Reguly-irodalomnak. (Érdemes lenne újra lenyomatni.) 

Hasonló ügyességgel látott hozzá Reguly Szentpétervárott a maga ügye 
megszervezéséhez. Ott Karl von Baer akadémikus volt pártfogója, akire 
támaszkodhatott. Elérte, hogy Baer cikket írt róla egy pétervári német új
ságba, amelyben őt Körösi Csorna Sándorhoz hasonlította. Ez a cikke magyarra 
fordítva 1843-ban megjelent a Világ-ban. 1845 elején Toldy befolyásos szemé
lyek bevonásával Reguly Társaságot alapított azzal a céllal, hogy a befizetett 
tagdíjakból pénzt juttasson a szorongatott helyzetben levő magyar kutatónak. 
Ez a segély még később is folyt, amikor Reguly Németországban gyógy
kezeltette magát.16 

16 MTA Kézirattára Történi. 2r 86. sz. — Elnöke Császár Ferenc volt, jegyzője 
Irinyi József, pénztárosa Antal Mihály. Aláírási íve szerint a tagok évi 2 pengő forintot 
fizettek. Egyszersmindenkori adakozóktól pedig 10 p. frt-ot kértek. A Reguly Társaság 
eredetileg két évre létesült: ,,. . . feladásul tűzte olly somma összehozását, melylyel 
útját folytathassa és bevégezhesse." Reguly levelei között van egy 1847. júl. 19-én 
Graefenbergben kelt, amelyben Császár Ferencet arra kéri, hogy a vállalt társasági segélyt 
neki félévi 500 frt-okban utaltassa ki. 
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Foglaljuk össze az egyéniségéről alkotott benyomásainkat azzal a meg
állapítással, hogy Reguly semmi esetre sem volt hétköznapi, lelkes filozopter. 
Nagyszerű vállalkozó volt. Emberi oldaláról tűnik elénk alakjának egész 
nagysága. Ifjúkora ellenére férfiasan harcolt az ügyért, amely benne testet 
öltött. Mikor Toldy megírta róla nagy tanulmányát: „Reguly Antal s a f i n n -
magyar kérdés' kötőszót el is hagyhatta vagy írásjellel pótolhatta 
volna. A finn kérdés a 40-es években ui. azonos volt Magyarországon Reguly 
ügyével. — Finnországból Szentpétervárra távozva ott csakúgy folytatódtak 
fellángolásai, kimerülései és depressziói, mint nagy útjának első, finnországi 
szakaszában. Sokat akarása tágította ki látókörünket, sokat akarása vált 
személyes tragédiájának egyik legfőbb, elkerülhetetlen okává. 

Egy jeles tudós emlékezéseiben olvastam valahol, sajnos már nem tudom 
hol, hogy az 1850-es években egy roskatag beteg embert láttak kabátjába 
burkolódzva egy munkaasztalnál dideregni az egyetemi könyvtár udvarán. 
Reguly Antal volt, a könyvtáros. Élete utolsó évében Hunfalvy Pál látogatta, 
hogy vogulul tanuljon tőle. Nem mentek sokra ketten együtt sem. Hogyan 
történt, hogy a lelkes ifjú tüze így elhamvadt, s hogy rugalmas teste és bátor 
idegei hétévi megfeszített munka után felmondták a szolgálatot? 

V 

Testi-lelki összeroppanásának okaira már eddig is célozgattam. Fékez
hetetlen sokatmarkolása volt talán az egyik legáltalánosabb, legmélyebben 
fekvő oka. Az Akadémia sem kímélte megbízottját;17 mindent tudni akart 
nyelvrokonságunk felől, túlterhelte a magános utazót. Szerencsére az hamar 
túltet te magát az Akadémia utasításain, nem úgy mint Castrén, aki a Sjögren 
kijelölte útvonalon haladt. Betetőzte úttörő nyelvészünk, néprajzosunk túl
terhelését, hogy egyúttal régész, antropológus, földrajzkutató is volt egy-
személyben, s hogy a pétervári Földrajzi Társaság nyomban visszatérte után 
1846. őszén megbízta őt egy uráli térkép elkészítésével. Reguly gondolván, 
hogy ily munkára úgy sem vállalkozhat később, mert szövegei feldolgozásával 
lesz elfoglalva, ráállt a megbízatásra. Remélte, hogy egy hónap alatt teljesíti 
feladatát. Egészségi állapota azonban ekkor már annyira megviselt volt, hogy 
majd egy-^félévre visszavetette tennivalóiban. Kétségtelenül volt haszon az 
általa elkészített uráli térképből, elismerést hozott neki és hazájának, de pontot 
te t t túlerőltetései végére.18 Ki is zökkentette más munkáiból, úgyhogy ettől 
kezdve nyugodalmasan és elmélyedve dolgozni nem volt többé képes. 

Kimerülésének másik fő okát abban látom, hogy hosszú ideig (több mint 
hét évig) megszakítás nélkül folytatta északi tanulmányait egy számára idegen, 
szokatlan környezetben, legnagyobbrészt kedvezőtlen anyagi és pszichikai 
életfeltótelek között. Finn pályatársa, Castrén sokkal kedvezőbb körülmények 
közül bontakozott ki és lépett fel tudományában. Neki megvolt az egyetemi 
és társadalmi rangja, anyagi alapja. Számos hazai levelező társa volt, akik 
várták-lestek híradásait és megfelelően fogadták, felkarolták amikor végre 

17 Utasításait nyomtatásban olvashatjuk a Magyar Academiai Értesítő I. év 
(1840 — 41) ülései jegyzőkönyveihez csatolva 31 pontban: 53 — 58. 1. 

18 Térképe értékeléséhez 1. BORBÉLY ANDOR, R. A. térképének szerepe az Észak-
Urál megismerésében. Földr. Közi. 1955. 

/ 
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hazaérkezett. Szinte a kezéből vették ki beszámoló iratait, hogy azonnal 
publikálhassák. Minden sor írása belekerült a tudomány vérkeringésébe. Maga 
vállalta sorsa volt, hogy feladatának tökéletesen akarván a végére járni, fénye
sen teljesítette ugyan nehéz megbízatását, de eközben súlyos tüdőbajt szerzett 
és a tudomány áldozataként bukott le sikerei magaslatáról, a számára alapított 
s mindössze egy évig betöltött egyetemi katedráról. — Regulynak nem jutott 
ilyen ragyogó vég, csak tengődés és felmorzsolódás. Nem voltak sikerei, nem 
volt státusa, csak híre, s nem voltak őt hazaváró és otthon készségesen fogadó 
barátai sem. Ehhez járult, hogy hullámzó kedélye hol előrenyomta, hol vissza
ta r to t ta haladásában. Valóságos csoda, hogy következetes maradva felismert 
hivatásához, végezni tudta gyűjtő-munkásságát, amíg ereje tar tot t , és olyan 
zsákmánnyal tért haza, hogy azzal mind magának, mind hazájának örök 
időkre becsületet szerzett. 

Nézetem szerint hibásan járnak el azok, akik elsősorban Reguly emberi 
tragédiáját, pályájának ezt a megbicsaklását és boldogtalan végét domborít
ják ki. Tanulságos minden esetre, de másfelől világos, hogy minden alkotónál 
az alkotás érdemli a főfigyelmet s nem életének esetleges eredménytelen szaka
szai. Reguly teljesítménye, kivált ha mint sokat ígérő kezdetet méltatjuk, 
így is kerek egész. Iránytszabó jelentőségű. Gyűjtött anyaga nem nehezedik 
többé terhelő súlyként koporsójának födelére. Neve, becsülete tehát — hogy 
mai szóval mondjuk — rehabilitálva van. De nincs feloldva a kötelesség
mulasztás vádja alól az a tudományos társadalom s annak képviseletében 
bizonyára az MTA sem, amely elfogadta tőle amit nyújtott, de példamutató 
úttörőnket nem becsülte meg azzal, hogy áldozatos életének dokumentumait 
összeszedje és jövendő nemzedékek okulására felmutatni törekedjék. 

Addig is, amíg ez — reméljük — idővel meg fog történni, érintsünk egy 
kérdést, amely úgy vélem az ő pszichikai kudarcának a magyarázatában döntő 
súllyal esik latba. Ez Reguly hazatérése. Milyen fogadtatásra számíthatott, 
ha rögtön 1847-ben hazatér? Nem szólva arról, hogy ez az időpont, a forrada
lom éve előtt, már nyugtalan, bár kész eredmény elfogadására még fogékony 
és arra talán alkalmas kor volt, mindenképpen feszélyező lehetett számára, 
hogy hazaérkezése pillanatában olyan nagy várakozással tekintettek feléje. 
I t t bosszulta meg magát, hogy a célrajutásnak egyetlen lehetséges eszközéül 
egész pályája alatt folytonosan propagandát volt kénytelen ügyének és magá
nak is csinálni. Ez az önpropaganda a jó fellépésű, daliás alakú utazónak sok 
fáradságába került — ettől finn pálya- és versenytársa mentesült , de azon
kívül további bajnak is okozója lett. Magára szabadította honfitársainak kész 
eredményekre számító, időelőtti várakozását. A még mindig fiatal, alig 30 éves, 
de már megtört kutató előtt két módozat között nyílt választás visszatérésre. 
Vagy azon nyomban hazamegy otthoni környezetébe elvegyülni hívei közé; 
ez azt jelenti, hogy jelenlétével fokozza a kíváncsiságot poggyászának tartalma: 
kutatásainak eredményei iránt. Vagy pedig „nem megy haza munka elvégzése 
nélkül", azaz letelepszik valahol, csinál valamit, hogy valamilyen eredménnyel 
térhessen meg hazájába.19 

Utazónk arra gondolva, hogy amúgy is beteg és törődött, tehát minden
képpen pihenésre van szüksége, elég sajnosán ezt az utóbbi megoldást válasz
totta. Nem jött Pétervárról haza, később is csak lopakodva, családja megláto
gatására. Németországban vonta meg magát, különféle szanatóriumok kezelé-

19 Vö. 1847. jún. 7-én kelt levelét. 
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sének vetve alá rongált egészségét. Közben pedig telt-múlt az idő, lezajlott a 
forradalom is, dolgozni nem volt képes, apránkint elterelődött róla a figyelem. 
Csak a szabadságharc bukása u tán tér t haza végleg elfogadni az egyetemi 
könyvtárban neki felkínált szerény állást és elszenvedni hazája nagy kudarcá
val együtt most már a saját maga munkásságának is a kudarcát . . . 

Ha sejtelmünk nem csal, mindez másként is történhetett volna. Haza
tér te kedvezőbben alakul, ha elébe jönnek, ha beszámoló előadások tartására 
kérik fel, ha nyelvórákat adatnak vele az egyetemen (Toldy szerint már 1844-
ben szóba került volna egyetemi tanárságának az ügye) stb., egyszóval ha 
leszállítják őt abból a magasságból, ahova őt a nemzeti lelkesedés és a kény
szerű propaganda emelte. Mindig az első lépések megtétele a nehéz. Tragédiá
jának egyik tünete, vagy talán részben oka is az, hogy nem sikerült megtétetni 
vele betegségének átmeneti enyhülése idején ezeket az első, bátorító lépéseket. 

Az úttörők, ha nem nevelők is egyszersmind, könnyen elveszthetik kap
csolatukat környezetükkel. Kiszakadni abból, visszatérni újra egy kezdetlege
sebb állásponton levő társadalomba és azzal egyezkedni, összetörődni: mindig 
nehéz, kedvetlenítő feladat. A magánosság végtelen nagy előnye az, hogy ki
szakít és felszabadít a megkötöttségből. Végtelen hátránya viszont abban van, 
hogy elszigeteli és begubóztatja az arra rá nem szolgált úttörőt. 

Reguly esete jellemzően példázza, hova juthat valaki, ha magát terveinek 
kiszolgáltatja és megosztatlanul szenteli magát egy ügynek, amelynek szolgá
lata erején felül van. De szép példa arra is, hogy ha valaki ezt mégis megkockáz
tatja, világosságot gyújthat az utána következő nemzedékeknek, mégha bele 
is rokkan erőfeszítéseibe. 

VI 

Még egy akadálya volt gyors és kényelmes kapcsolata megteremtődésé-
nek hazai közönségével: írásbelisége. Mit értek ezen? Nyelvi hontalanságát. 
Magyarul érzett, társalgott, olykor írt is, de külföldön inkább csak kénytelen
ségből (ha pl. az MTA-nak küldött írásbeli jelentést). Egyébként azonban néme
tü l fejezte ki magát házi használatra (naplóiban, leveleiben), de azon a nyelven 
sem tökéletesen: folyékony, szóbő, inkább beszélt, mint irodalmi németséggel, 
rossz ós hibás ortográfiával. Ez rendszerint odáig megy, hogy pl. néhány idé
zetet közölve tőle, mi is kénytelenek voltunk ezeknek a helyesírásán valamics
két igazítani. Voltaképp — a látszat ellenére — tudot t magyarul, de elszokott 
anyanyelvétől. Hosszas külföldi útján persze felejtette is. Tanárához Péter
várról 1843. május 5-én írt német nyelvű levele végére ezeket a sorokat bigy-
gyeszti védekezésül: „Egy magyar levélhez legalább több készülő nap volna 
szükséges, hogy valómat egészen magyarrá áthangoljam." Apjának úgy lát
szik hasonló kifogására még Stockholmból 1839. október 13-án azt válaszolja: 
mindig németek között van; úgy ír, ahogyan leggyorsabban a keze ügyébe esik. 

Egy magyarnak ez a nyelvi hontalansága abban az időben, mikor pró
zánk, kivált értekező prózánk még csak kevéssé volt kiművelve és iskolai taní
tás által általánossá téve értelmiségünkben, semmi esetre sem kelthet gyanak
vást. (Bajzánál olvastam egyszer, hogy a két Kisfaludy német nyelven leve
lezett és társalgott egymással.) Azonban az idők változtak. A 40-es években 
már nem volt bevehető az, amit a 30-as években még elnéztek. Regulynak ez a 
furcsa német nyelvűsége mindenesetre visszavetette őt a hazai nyilvánosság 
előtti szereplésében. Egy-két levelét fordításban közölte az Athenaeum 1942-
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ben. Azt hiszem igazam van, ha ebben látom fő okát, hogy személyes jellegű 
hagyatéka (pl. levelezése) idehaza figyelemre nem talált oly sokáig. M g Castrén-
nak, a jó tollú stilisztának felfedező útjáról írt minden levelét rögtön kiadták 
svédül, majd németül, legújabban pedig legtöbbjét finn fordításban is,40 Reguly 
hagyatéka, ideértve az MTA-hoz intézett jelentéseit, Toldyhoz írt leveleit, 
külföldi tudósokkal váltott levelezését, mindmáig elkerülte a nyomdafestéket, 
sőt 100 év óta a tudománytörténészek figyelmét is ! 

Nemcsak emléke vallotta ennek nagy kárát, hanem saját publikációs 
tevékenysége is. Elszokott ugyanis a nyomtatás alá való fogalmazástól. Tetézte 
ezt, hogy egy időben — pétervári korszaka kezdetén — érdemnek tekintette 
a készületlen ember részéről a várakozó, szerény hallgatást. Maga Toldy is haj
lott erre a felfogásra, nem is helytelenül (R.-album XXXII . 1.). De ha meg
gondoljuk, hogy hivatalos jelentéseiben kitűnő nyelvészeti megállapításokat 
tesz, mégis sajnálhatjuk, hogy rövid pályafutása alatt általában nem élt a 
tudósoknak azon természetes jogával, hogy megállapításaikat az elméleti állás
foglalásig fejlesszék. Sajnálatos, hogy ő, aki korábbi éveiben naplót vezetni 
szeretett, nem írogatta össze nagy útjának tudományos észrevételeit nyomta
tásban is közzétehető formában. Ezekből is kitelt volna, mint híressé vált 
pályatársa irataiból, egy-két kötet,.Nordische Reisen und Forschungen". Min
denesetre annak láttán, hogy az úttörő nyelvészek kortörténeti feljegyzéseinek 
is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít az újabb történeti kutatás,21 nem ért
hetünk egyet Hunfalvy Pállal, aki 1864-ben megjelent nagy munkájában 
(,,Vogul föld és nép") Reguly naplóiról és jegyzeteiről szólva, könnyedén 
átsiklik ezek jelentőségén: „Kidolgozásuk és kiadásuk szükségtelen." (Elő
szó, V. 1.) 

írásbelisége nyelvi korlátairól szólva, ide illik, hogy újra előhozzuk nem
rég nyomtatásban is közölt, feltűnést keltő vót népköltési gyűjtésének az 
ügyét. Világosan kitetszik, hogy hozzáfogott anyaga letisztázásához, címmel is 
ellátta az egészet („Die Hochzeit der Watländer"), bizonyosra vehető tehát, 
hogy nyomtatás alá kezdte rendezni. A lakodalmas versek közlését kéthasá
bosnak tervezte: baloldalon álltak volna vót szövegei, jobb oldalon ezeket 
német fordításuk kísérte volna. Ez a munka már szentpétervári tartózkodása 
első napjaira maradt. Egész jövendő tevékenysége szempontjából tanulságos 
látnunk, hogy ezt a tisztázó munkát félbenhagyta. Ügy hagyta ránk a szöveget 
befejezetlen, tisztázatlan, de kiadásra nem éppen alkalmatlan formában,-: 
halála 100. évfordulója évében ui. kézirata változatlanul jelentetett meg — persze 
egy más kor felfokozott, aprólékos figyelmétől kísérve. Mintha már ekkor, 
gyűjtő munkássága legkezdetén, lemondott volna a gyűjtőnek azon elégtéte
léről, hogy maga adja nyomtatásba feljegyzéseit ! Avagy talán azt a sietséget 
kell-e okolnunk e kis munkája félbeszakításáért, amely őt mindig nagyobb célok 

20 Nordiska resor och forskningar 1852 — 58; Nordische Reisen und Forschungen. 
1853 — 62; Tutkimusmatkoilla Pohjolassa 1967. 

21 Különösen gondolok itt az angol M. A. BRANCH munkásságára, aki a Virittäjä 
1968. évf.-ban a magyar kéziratos források nem-ismeretében is meglepően érdekes és 
helyes (tárgyilagos) megvilágításba helyezi a Sjögren körül bonyolódó ellentéteket 
Castrén és Reguly között, amelyekről nekünk forrásaink feldolgozatlansága miatt (Toldy 
és Eötvös közlései alapján) megközelítően sincs mindmáig kielégítő képünk. — Korek-
túra-jegyzet. Azóta már járt itt Budapesten, átnézte Reguly leveleit, elvitte magával 
az őt érdeklő anyag másolatát, s majd nagyot fogunk nézni, ha Londonban előbb fog
nak publikálni Reguly hagyatékából kiadatlan szövegeket történeti tanulmányokhoz mint 
idehaza Magyarországon. 
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felé hajtotta és Finnországtól az Urál felé távolította ? Nem tudjuk. Talán az új 
környezet új gondokkal terhelte. Az volt ugyanis tudatosan kialakított mód
szere, hogy mindenütt a híres és kiváló emberekkel keresett kapcsolatot. 
Dolga akadhatott így is éppen elég, amíg a pétervári befolyásos akadémikusokat 
(köztük K. von Baert, A. J . Sjögrent, P . von Köppent) pártfogásuk megszerzése 
végett sorra mind meglátogatta. Hogy visszamenjen a kis vót faluba, Kattilába, 
hogy újra kifagg vót lakodalmas versek tudóját, a híres Anna Ivanovnát, 
hogy tisztázza és letisztázza verseinek szövegét, ahol a nyelvet nem értette 
meg: mindez nem telt ki a kelet felé tekintő hazánkfiától ! Az elhagyott nyomra 
ő már ekkor nem térhetett vissza ! Első publikációs terve ezért süllyedt a láda 
fenekére, ahol azután hosszú időn át vogul és osztják szöveggyűjtései is poro
sodtak. Olyan akadémiai tag lett, aki mit sem publikált, csak egy székfoglaló 
akadémiai értekezést (,,A dzungár népről"). Tolla, mely annyi rokon nyelvi 
hőskölteményt, szöveget örökített meg, egyszerre elfelejtett írni, mihelyt nyom
tatásra került volna a sor. Csak kérni tudot t utóbb és keseregni betegségéről.22 

A tudós ambíciója megcsökkent a gyűjtési láz kielégültével. Regulynak, a nyel
vész-kutatónak és más szaktudományok művelőjének az arcán hovatovább 
az utazó ós a népköltési gyűjtő érdemei tűntek ki az utókor szemében. Feled
tették a nagy úttörőnek és iránymutatónak máig ható, úgy vélem nem kevésbé 
emlékezetes vonásait. 

VII 

1939-ben, Finnországba érkezésének 100. évfordulóján, ZSLRAI MIKLÓS 
emlékbeszédet tar tot t Reguly Antalról (MNy 1939). Űj mondanivalója az volt, 
hogy ki kell adni osztják gyűjtését. Ez azóta megtörtént. A szövegpublikációk 
sora ezzel ugyan teljessé vált, de ma mégis meg kell állapítanunk, hogy emléke 
előtt adósságunk letörlesztve nincsen. Művei ugyan hozzáférhetők, de hozzá
férhetetlenek életének dokumentumai, főleg nagy utazásának történeti értékű 
iratai, amelyek a tudományra nézve is számtalan becses adatot tartalmaznak. 
Emlékezésemnek végső célja az, hogy a mostani évfordulón ennek a feladatnak 
az elvégzésére hívjam fel a tudományos közvélemény figyelmét. 

Kétségkívül igaz, hogy nem minden napló érdemli meg a nyilvánosságra 
hozatalt, amelyet kiváló kutató külföldi útján vezet. De Regulynk csak egy 
van, ő a finnugor nyelvrokonság gondolatának első zászlóvivője, érdekes ember, 
utazó, kutató egy személyben. S megfigyeléseinek tárgya sem közömbös: 
Finnország 1839/41-ben. „Finnlandi úti jegyzetek" című adatokban gazdag 
kéziratos műve nekünk írója miatt érdekesség, a finneknek kortörténeti és 
topográfiai forrásmű, amelyre — mióta gépelt másolatát a maguk számára meg
szerezték — állandóan hivatkoznak is. Több tanulmány, hol életrajzi, hol 
helytörténeti szempontból (V. TERVONEN, VTJOKKO RAEKALLIO-TEPPO) fel is 
dolgozta naplóját, amelynek pl. a kelet-finnországi és karjalai népköltési 
anyaga miatt néprajzi forrásértéke is nagy. A napló időbelileg finnországi 
utazásának legmozgalmasabb részét (1840. márciustól szeptember elejéig) öleli 
fel. A végéhez csatolt svéd nyelvű kivonatok részben lappföldi útján L. L. 
Laestadiusnál készültek — ezek a lappok mitológiáját tárgyalják —, részben 

22 Betegségét egy 1848. áprilisi keltezésű németországi orvosi diagnózis a vegetatív 
idegrendszer romlásában állapítja meg. „Chronische Verschlemmung des Unterleibes 
nebst Schwäche und Verstimmung der Unterleibnerven und in Folge davon des ganzen 
Nervensystems. " 
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a z u t á n i a k és folyóira tokból máso l tak . Nye lve néme t . K i a d á s a m a g y a r és f inn 
együ t tműködésse l lenne megva lós í tha tó a számos f inn- és svéd nyelvű be t é t 
a n y a g m i a t t is. N y o m t a t á s b a n megje len te tve a f i n n — m a g y a r ér intkezések 
kezdete inek á l l í t h a t n á n k vele for rásér tékű emléket . H o r v á t I s t v á n nemrég 
n y o m t a t á s b a n megjelent „Mindennap i " - j áná l különlegesebb becsű t ö r t é n e t i 
d o k u m e n t u m ez a m ú l t század első feléből. 

K i a d a t l a n i r a t a i n a k második csopor t já t Regu ly levelei teszik ki. Zömmel 
az M T A K é z i r a t t á r á b a n t a l á lha tók , de a k a d t a m i lyenekre Hels inki a rch ívumai 
b a n is, és a lapos okka l fe l tehető, hogy leningrádi n y o m o z á s u n k sem já rna ered
ményte lenü l . Részben haza (szüleihez, t a n á r á h o z , To ldy Ferenchez s tb . ) , 
részben külföldi t udósokhoz in téz te őke t . R e g u l y n a k a híres Baerhez fűződő 
kapcso la ta egész t a n u l m á n y t é rdemelne . Neveze tesek úgysz in tén az Urá l -
vidéki ú t j á ró l k ü l d ö t t beszámoló írásai és a szen tpé te rvá r i meg a m a g y a r 
akadémiához in t éze t t jelentései . (É r the t e t l en s zámomra , hogy az u tóbb i 
a k teljes egészükben n e m kerü l t ek nyi lvánosságra , p l . P Á P A Y J Ó Z S E F be 
vezető t a n u l m á n y á b a n — vö. M N y 1905, 104). Ura i -v idéki levelei tele v a n 
n a k ér tékesnél -ér tékesebb néprajzi megfigyelésekkel. Szülei, b a r á t a i e lő t t ped ig 
fel tárja küzdelmes lelki é letét , v ívódása i t , nehézségeit . Betegsége idejéből 
Németországból h a z a k ü l d ö t t leveleinek m á r jóval csekélyebb a je lentőségük 
és jóformán csak az életrajzírót fogják érdekelni . T u d o m á n y o s hi te lű élet
ra jzának , a Regu ly monográf iának a megírása ugyan is az a végső cél, me lynek 
megvalós í tásá t a R e g u l y - d o k u m e n t u m o k összegyűjtése és feldolgozása u t á n a 
m a g y a r t u d o m á n y t ö r t é n e t sokáig m á r n e m halasz tha t ja . 2 3 

K O R O M P A Y B E R T A L A N 

PeryjiH H ero HacjieAHe 

JJaHHan paöoTa He craBHT nepeA COÔOH uejib ÜOAPOÖHO paccKa3aTb o TBopMecKoiw nyra 
AHTajia PeryjiH, a jiHiiib ocBeTHTb OTAejibHbie ero STanu, KOTopue oTpancaiOT cyTb H OCHOBHOC 
coAepwaHHe TBopnecTBa PeryjiH. 3Ta craTbíi flBJineTCíi noAi'OTOBKott K HayMHOÍí pa3pa6oTKe 
6Horpa$HH PeryjiH. ABTOP AaHHoft CTaTbH nepBOCTeneHHoö 3aAaMefi CMHTaeT H3AaHHe ÔHorpa-
(})HHecKHX AOKyMeHTOB, B TÓM HHCJie coSpaHHe ríHceM PeryjiH. 

OTAejibHbie rjiaBbi CTaTbH 3aHHiwaioTCH cjieAyioiuHMH npoöjieiwaiviH: 1. HaMajio AeHTenb-
HOCTH PeryjiH, 2. ero OTHomeHHe K A. KacTpeHy, 3. 3HaMeHHe PeryjiH, 4. ero jiHMHOCTb, 5. Tpa-
repfin PeryjiH, 6. nHCbMeHHOCTb PeryjiH, 7. onpeAcneHHe 3aj\an H3AaHHH ero npoH3BeAeHHÍi. 
ABTOP HCXOAHT H3 Toro, MTO TBOpMecKHÍí nyTb PeryjiH, KaKHM KOPOTKHM 6bi OH HH öbiJi, Hejib3fl 
CMHTaTb HeyAaMHbiM. B MeJiOBeMecKoiw oTHomeHHH OH AeHCTBHTejibHO 6biJi HeyAâ HbiM, ecjiH 
yMeCTb, MTO OH CTaJl HeTpyAOCnOCOÖHbIM, B03BpaTHBIIIHCb AOMOÍÍ. E r o COBpeMeHHHKH TOH<e 
CMHTajiH ero >KH3Hb HeyAaMHoft. Ho ero AOCTH^CHHH, TO ecTb coöpaHH« co BpeMeHeiw CTajiH H3-
BecTHbiMH. Ero nHOHepcKyio paöoTy MO>KHO CMHTaTb coBepuieHHbiM. CneAyeT oTMeTHTb, MTO 
HHTepecHayuiHMHOCTb PeryjiH 3acjiy>KHBaeT Toro,MTo6bi AOCKOHajibHo ray^aTb H Hcnojib30BaTb 
ero OTAejibHbie 3aMenaHH3. 

OAHa H3 caMbix HHTepecHbix ripoöjieM: HaMajio TBopMecKoii AeHTejibHOCTH PeryjiH, KaK 
nepBoro BeHrpa, HccneAyiomero B OHHJIÍIHAHH H3biK0Boe CXOACTBO. ABTOP AaHHOH CTaTbH nyTeM 
conocTaBJieHHH uejioro pflAa MCJIKHX AaHHbix, Aoi<a3biBaeT, MTO peuieHHe PeryjiH yexaTb 
B OHHJIHHAHIO C HayMHoM TOMKH 3peHHfl 6bijio coBepiueHHO He noAroTOBJieHo. 3TO peuieHHe 
co3pejio B ABaAuanineTHeM ioHoiue TOJibKO BO BTopofl nojioBHHe OKTHÖPÍI 1839 roAa B CTOK-
rojibivie. CpaBHHBaH PeryjiH c KaerpeHOM, cneAyeT oTíweTHTb, MTO Me>KAy AByivw HccjieAOBa-
TeníiMH-nyTeiiieCTBeHHHKaMH He TOJibKO HiweiOTCH cxoAHbie MepTbi, HO Me>KAy HHMH 6HJIO H He-

23 Ez a dolgozat jelen formájában sokat köszön a szerkesztő rövidítéseinek. A 
végéről elmaradtak a kritikai megjegyzések az újabb Reguly irodalomra, el az a konk
rét javaslat is, amely a szakemberek összefogását törekedett volna előmozdítani. Ere
deti szándékomnak most már csak a Magyart Nyelvtudományi Társaságban 1969 nov. 
11-én tar tot t előadásom kivonatában (MNy LXVI, 381) van nyoma. 
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которое соперничество: этим объясняется и то, что в январе 1842 года А. Й. Шегрен через 
царскую Академию стремился дать своему протеже материальную поддержку и этим самым 
сделать возможным продолжение северного путешествия до Урала. 

Значение Регули заключается в том, что он был Ленротом обско-угорских народов 
то есть открывателем и собирателем их героического эпоса. Значение лингвистической 
деятельности Регули больше всего можно оценить сравнив его с деятельностью Йожефа 
Буденц, который не только использовал, но порою и оценивал деятельность Регули, и от
дельными замечаниями отрицал мнение Йожефа Этвеша, якобы Регули не был настоя
щим лингвистом. На характер Регули указывает и Тот факт, что с помощью своего бывшего 
учителя Бонифаца Маара и секретаря Академии наук Венгрии Ференца Толди добился 
материальной и моральной поддержки для восточной поездки. Регули был большим пред
принимателем. Но он чувствовал и вредные следствия своей вынужденной пропаганды: 
на родине он возбудил большой интерес к своим исследованиям и большие ожидания его 
современников к результатам его деятельности затруднили его возвращение домой после 
1847 года, в эпоху перед гражданской войной. После этого он не мог больше отчитаться 
перед общественностью о свой работе. 

Кроме болезни, публикационной деятельности препятствовало ему и то, что он 
привык цользоватьзя письменно немецким и не венгерским язоском, а также его неопыт
ность затрадднила поставить в известность результаты исследований, издать и в печати 
ценные материалы родственных языков. 

Творческий путь Регули составляет семь с половиной лет. В этом заклогаются и 
исследования финно-угорских языков в Венгрии в 40-ые годы прошлого века. Не будь Регу
ли, венгерские исследователи этой пробемы плелись бы в хвосте за Кестреном и Альк-
вистом. Его собирания являются основой деятельности Пала Хунфальви и Йожефа Буден-
ца, и он является предшественником Берната Мункачи и Йожефа Папай. Отечественные 
иссле дователи финно-угорских языков считают его пионером. Для нас Регули является 
открывателем Финляндии. Его дневник, написанный в Финляндии достоен издания. Было 
бы целесообразно издать этот дневник совместно с финнами. Он явился бы документом 
процветающего теперь венгеро—финского сотрудничества. Жизнь и деятельность Регули 
полны научных и общечеловеческих выводов, которые являются частью исторической базы 
венгерской науки и с точки зрения воспитания новых поколений.' 

Берталан Коромпаи 






