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Jevgenyij Szemjonovics Guljájev 
1928-1977 

1977 tavaszán jutott el hozzánk 
az a megrázó hír, hogy JEVGENYIJ 
SZEMJONOVICS GULJÁJEV, komi-zürjén 
nyelvész 1977. április 4-én váratlanul 
elhunyt. 

Jevgenyij Szemjonovics Guljájev 
1928. március 4-én született a Komi 
ASzSzK uszty-kulomi járásának Gye-
revjanszk (zürjénül: D'erevannej) fal
vában. A középiskola elvégzése után 
1945-ben beiratkozott a sziktivkári 
Pedagógiai Főiskolára (neflHHCTHTyT), 
ahol zűrjén és orosz nyelvet s irodal
mat tanult. Főiskolai tanulmányai be
fejezése után 1949-től 1954-ig a po-
mozdinói (Pomes-din) középiskolában 
tanított . I t t támadt érdeklődése a 
zűrjén nép és nyelv múltja iránt. 
1954-től 1957-ig V. I. Litkin profesz-
szor vezetése mellett finnugor nyel
vészaspiráns volt. Kandidátusi disz-
szertációját (Cb-OBbie na^OKHue cy(f)-
(|)HKCbi B KOMM H3biKe) 1962-ben a Tar-
tui Egyetemen védte meg. 1957-től 
a SzUTA Komi filiáléjának tudomá

nyos munkatársa, majd 1968-tól kezdve tudományos főmunkatársa volt. 
Guljájev tudományos pályája kezdetén zűrjén morfológiai és szintakti

kai kérdések iránt érdeklődött. Ebbe a témakörbe tartozik a már említett 
kandidátusi disszertációja is, amelyben a zűrjén é elemű esetragok (elat. -ié, 
abl.-gen. -lis praecl. -sa, egr. -san) hangtani, alaktani és mondattani kérdéseit 
tárgyalja. Az értekezésnek három fejezete jelent meg nyomtatásban: OVHK-
IJHH HcxoflHoro naAe>Ka B KOMH A3biKe: IFSz. 4 (1958) : 197 — 212; npOHC-
xo>KßeHHe naflOKeíí c BJieMeHTOM eb B KOMH H3biKe: uo. 5 (1960): 131 — 163; 
Pe,HKHe cnyMaH ynoTpeÖJieHHH HCxo^Horo na^ewa B KOMH A3biKe: uo. 7(1962) : 
55 —59. E cikkekben a szerző nagy anyagon, imponáló tudományos akríbiaval 
vizsgálja meg a kérdéses esetragokat. Guljájev érdeklődése később permi eti
mológiai és lexikológiai kérdések felé fordult Etimológiai tevékenysége bete
tőzése a tanárával, V. I. Litkinnel közösen készített zűrjén etimológiai szótár: 
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Краткий этимологический словарь коми языка (1970). Ez az első olyan 
mű, mely egy kisebb finnugor nyelv szókincsét dolgozza fel etimológiai szem
pontból. A szótárért a szerzők 1971-ben komi állami díjat kaptak. Az utóbbi 
években Guljájev ,,A mai komi nyelv szókészlete (Лексикнлогия современного 
коми языка)" címet viselő kollektív témát irányította. Az ehhez a témához 
kapcsolódó „Природоведческая терминология коми языка" című, készü
lőben levő műve halálával — sajnos — befejezetlen maradt. Kívánatos volna, 
ha az elkészült rész mielőbb megjelenhetne. 

Guljájevet a zűrjén nyelvművelés és a komi-zürjén irodalmi nyelv prob
lémái is izgatták. Elsősorban I. A. Kuratov költőnek, a zűrjén irodalom meg
alapozójának nyelvével foglalkozott. Ő állította össze Kuratov irodalmi 
hagyatékának a jegyzékét, részt vett Kuratov összegyűjtött művei kritikai 
kiadásának előkészítésében. Idevágó fontosabb publikációi: Синонимика в 
произведениях И. А. Куратова (Куратовские чтения 1:59 — 72); И. А. 
Куратов да текстологъяслон могъяс [I. A. Kuratov és a textológusok fela
datai] (uo. 103—117). 

Jevgenyij Szemjonovics Guljájevet 1957 őszén ismertem meg. Attól 
kezdve kollegiális kapcsolat, s azon túlmenően szoros barátság fűzött össze 
bennünket. 1964. évi zürjénföldi tanulmányutam alkalmával vele együtt jár
tuk be a felső-vicsegdai falvakat. Jevgenyij Szemjonovics Guljájev derűs élet
szemléletű, egyúttal mélyen érző és gondolkodó ember, mindig segítőkész 
barát volt. Halála a finnugor nyelvtudomány és azon belül a permi nyelvészet 
számára nagy veszteség, mivel egy olyan tudós távozott el körünkből, aki még 
alkotóereje teljében volt. Jevgenyij Szemjonovics Guljájev nevét megőrzik 
tudományos alkotásai, kedves egyéniségének emléke pedig mindazok emlé
kezetében élni fog, akik őt ismerték és szerették. 
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